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I mit arbejdsliv er jeg moleky-
lær-biolog, og holder meget 
af at komme ud og fortælle 
unge elever i folkeskolen eller 
gymnasiet om bioteknologiens 
fantastiske verden. I min tid 
som formand for Ateistisk Sel-
skab var jeg også ude på skoler 
og gymnasier for at fortælle om 
den gudeløse livsanskuelse, 
hvilket var super spændende. 

Derfor var det naturligt at give en hånd med at 
undervise på konfirmandweekender for HS. 

Af Jesper Rubæk og Jesper Vind, 
Konfirmation Øst

Vi afholdt i slutningen af 
august et søndagsmø-
de for at starte næste 

sæson i Konfirmations øst 
gruppen.
Allerede på daværende tids-

punkt var der mange flere 
tilmeldte til konfirmation 2018 
end de 120, som Øst er gearet 
til. Det blev derfor besluttet at 
en gruppe skulle tage sig af de 
120 fra Københavnsområdet, 
og så skulle der startes en ny 
Sjællandsgruppe på 40 kon-
firmander. Vi meldte os til at 
starte den nye gruppe. Det vil 
så give plads til 160 konfirman-
der i Øst i 2018.
Konfirmationsgruppen Sjæl-

land er den naturlige forlængel-
se af gruppen i Hovedstaden; 
der er mange konfirmander, 

der kommer fra provinsen, så 
det er blevet tid til at lave en 
selvstændig gruppe for dem. I 
år er der oprettet to hold med i 
alt 40 konfirmander.
For at undgå at lave Køben-

havnergruppe nummer 2 blev 
vi enige om, at weekenderne 
og ceremonien ikke skulle 
foregå i Storkøbenhavn. Hytten 
til undervisningsweekenderne 
skulle have plads til 40 kon-
firmander, samt 2 velegnede 
undervisningslokaler. Det fandt 
vi i Lerbjergcenteret nær Ring-
sted, og hytten er nu booket i 
weekenderne 3-4 februar og 
6-8 april. Selve ceremonien 
skal finde sted, hvor der er 
plads til mindst 500 personer, 
og helst midt på Sjælland. 
Valget faldt på Ringsted Kon-
grescenter, som var det eneste 
sted med plads nok, der kunne 
have os om formiddagen den 

19. maj.
Vi er lidt underbemandet til 

at tage os af 40 unge menne-
sker, så hvis du kære læser 
skulle have lyst til at bidrage 
med praktisk hjælp, eller være 
med til at undervise sammen 
med os, så vil det blive meget 
positivt modtaget.
Skriv i så fald til jvi@hs.dk.
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Ny konfirmationsgruppe

Jeg var med som underviser 
for konfirmanderne i Hoved-
staden i år, og det har været 
mit ønske at få udvidet tilbud-
det om humanistisk konfirma-
tion til unge uden for Køben-
havn. Jeg bor i Ringsted og 
har tvillinger på 11 år, og jeg 
er vild med at de kan vælge 
humanistisk konfirmation. Nu 
har jeg jo oplevet hvor meget 

de unge får ud af hytteturene og det er et fan-
tastisk alternativ til traditionel konfirmation.

Initiativtagerne bag den nye konfirmationsgruppe
Jesper Vind og Jesper Rubæk er initiativtagerne til en ny konfirmationsgruppe på Sjælland.
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Tema: Ritualer

Ritualer som forankrer og forandrer
Af Nina Faartoft, medlem af 
hovedbestyrelsen

Oslofloden Akerselva lø-
ber roligt forbi udenfor, 
mens den hollandske 

kunstner Ida van der Lee leder 
ritualet i Human-Etisk For-
bunds lokaler: ”Tal sammen to 
og to om de genstande, I har 
fundet. Find en ny genstand, 
og giv den som en gave til den 
anden”. 
Jeg er i Oslo for at mødes 

med European Ritualist Net-
work, et netværk af menne-
sker, der beskæftiger sig med 
ritualer. Humanistiske såvel 
som selvstændige celebranter 
og ceremoniledere, universi-
tetsfolk der forsker i ritualer 
– og også en kunstner, der kal-
der sin kunst for ”rituel kunst”. 
Ida van der Lee, kunstneren, 

leder os videre i ritualet og 
giver os smukke stykker stof, 
som vi kan pakke gaverne ind 
i. En af gaverne svøbes som et 

lille nyfødt barn og overrækkes 
med moderlig, varsom omsorg. 
Gaven er noget så uhøjtideligt 
som en havehandske. En helt 
almindelig hverdagsgenstand 
får ny betydning i ritualet, fordi 
genstanden indgår i en for-
tælling, hvor den bliver gjort 
til noget særligt. Genstanden 
forvandles gennem det rituelle 
sprog, lige som modtageren 
af gaven gennemgår en foran-
dring. 
Fortsættes på næste side...

Ritualer – ikke i tråd med tiden

Af Ole Wolf, ceremonileder og 
talsperson

Humanistisk Samfund 
blev stiftet, fordi man 
kan have behov for 

ceremonier som bryllupper og 
begravelser, også selv om man 
ikke tror på overjordiske mag-
ter. Men ritualer behøver ikke 
blot være en ikke-religiøs kopi 
af de ceremonier, som er kendt 

fra Folkekirken. 
Men hvad er i grunden et 

ritual? At gå omkring juletræet? 
At give morgenbrød til kolle-
gaerne på ens fødselsdag? At 
drikke kaffe om morgen? Mine 
morgener foregår i hvert fald 
i så fast en rutine, at det nær-
mest ligner et ritual.
Men hvis man ser på de ritu-

aler, der er mere end hverda-
gens rutiner, så kan de noget 
særligt. De har betydning på 
de tidspunkter, hvor vi bliver 
bevidste om, at livet ikke er 
en lineær, progressiv succes-
historie. Det en del af det at 
være menneske, at vi oplever 
brud, hvor noget større kom-
mer i spil. Hvor eksistentielle 
overvejelser kommer i fokus og 
hvor man samtidig kan kom-
me i tvivl, om man har forstået 
meningen med det hele.
Imidlertid har mange det 

svært med ritualer, for de er 
ikke i pagt med tidsånden. I 
dag er fokus på rationalitet og 
individualisering - problemer 
kan og skal løses. Vi forventes 
at tage vores skæbne i egne 
hænder og at vi med vores 
handlinger kan gøre livet til en 
succes.
Ritualer er anderledes. Når 

man gennemfører et ritual eller 
en ceremoni standser man 
tiden et øjeblik. Man skaber et 
vakuum, hvor man er åben og 
derfor kan få nye perspektiver 
på oplevelser, også dem, der 
ikke er en del af en fremadskri-
dende succeshistorie. Ritualer 
er ikke individuelle analyser, et 
ritual er en kropslig handling, 
hvor man er sammen i et fæl-
lesskab. Det er derfor alle har 
brug for ritualer, også selvom 
vi i vores kultur har svært ved 
at sætte ord på deres værdi.
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Forandring er kernen i ritualer. 
Dette har Ida van der Lee gen-
nem mange år arbejdet med, 
når hun har arrangeret seku-
lære Alle Helgen-aftener på 
hollandske kirkegårde, og når 
hun årligt samler mennesker 
i et ritual, der bearbejder Am-
sterdams jødiske befolknings 
skæbne under krigen. Vi, der 
deltager i ritualer, forandres. 
Måske en lille smule, måske er 
det en gennemgribende foran-
dring. 
Humanistisk Samfunds frivilli-

ge celebranter og ceremonile-
dere udfører hvert år en række 
sekulære ritualer, der alle mar-
kerer overgangen fra ét stadie 
i livet til et andet. Disse kaldes 
overgangsriter: Fødsel (navn-
givning), pubertet (konfirma-
tion), indgåelse af ægteskab 
(bryllup) og død (begravelse). 
Overgangsriterne markerer 

gennemgribende forandringer i 
de involveredes liv.  
Ritualer kan markere over-

gange i livet, men også over-
gange i året: Taknemmelighed 
over høsten, solhverv, parla-
mentsårets begyndelse. 
Når ordet ”ritual” nævnes, 

frygter mange mennesker, at 
der er tale om noget mystisk 
og utilgængeligt. Ritualer be-
høver imidlertid ikke foregå i 
en guddommelighedssøgende 
trance, men kan udføres i en 
sekulær hverdag og i sekulære 
samfund.
Det, et ritual kan, er at skabe 

fælles erfaringer, der indlejres 
i kroppen. Erfaringerne former 
hjernen og dens erkendelse 
på en anden måde end ord og 
budskaber er i stand til. Ritua-
ler hjælper således hjernen til 
ikke bare at huske, men også 
at forstå på et dybere plan – at 

erkende.
Når Ida van der Lee i efter-

året 2018 kommer til Silkeborg 
Museum, vil hun ikke som en 
traditionel kunstner udstille sin 
kunst. Derimod kommer hun 
sammen med publikum til at 
fremstille kunst, der med ud-
gangspunkt i det rituelle sprog 
skaber forandring og forank-
ring. Forankring i kroppen, 
forandring i livet. Det er Euro-
pean Ritualist Networks håb, at 
danske humanister – jer! – har 
lyst til at være med. 
Indtil da vil jeg gerne invitere 

Humanistisk Samfunds med-
lemmer til at deltage i diskus-
sionen om, hvad vi kan bruge 
ritualer til i vores hverdag, i 
årets løb og ved de store over-
gange i livet. 

fortsat fra side 2...

Den hollandske kunstner, Ida van der Lee, understregede, at ritualer handler om forandring. Et ritual kan 
forvandle en simpel havehandske til noget særligt, som kunstneren demonstrerede ved at pakke en have-
handske ind i et smukt stykke stof.
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Af Lone Ree Milkær, forperson 
Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund 
har i flere år gået med 
planer om at lave en 

åbningsceremoni i forbindelse 
med Folketingets åbning. Vi 
mener, at der er brug for en 
højtidelighed, der fejrer de-
mokratiet, folkestyret og vores 
fælles rettigheder og ansvar 
over for hinanden. En højti-
delighed hvor folketingsmed-
lemmerne kan se hinanden i 
øjnene og høre nogle tanke-
vækkende og inspirerende ord 
som forberedelse til det kom-
mende arbejdsår. 
Folketingets åbning er hvert 

år den første tirsdag i oktober 
og mødet starter kl. 12. Før 

det er der altid en gudstjene-
ste i Christiansborg Slotskirke 
kl. 10.00. Gudtjenesten er en 
del af Folketingets protokol og 
forretningsorden, men langt fra 
alle medlemmer deltager. Den 
er ikke som sådan en del af 
åbningen, men bl.a. på Folke-
tingets hjemmeside, er den en 
del af det officielle program. 
Som med alle vores andre 

ceremonier er vi inspireret fra 
praksis hos nogle af vores 
nærmeste nordiske naboer, i 
dette tilfælde Island og Sveri-
ge.
På Island inviterede Sið-

mennt i år for tiende gang til 
en ceremoni i forbindelse med 
Altingets åbning. 15 ud af 63 
medlemmer deltog ved ar-
rangementet, hvor forfatteren 

Guðmundur Andri Thorsson 
holdt tale og Siðmennts for-
mand, Jóhann Björnsson, bød 
velkommen. På Island har man 
valgt at lægge den humani-
stiske ceremoni på et andet 
tidspunkt end den kirkelige, 
så medlemmerne kan deltage 
i begge dele, hvis de skulle 
have lyst til det.
I Sverige holder Humanister-

na ”en sekulära högtidsstund” 
på samme tidspunkt som den 
svenske kirke holder gudstje-
neste i Storkyrkan. Til dette års 
højtidsstund, som ordforände 
for Humanisterna Christer 
Sturmark bød velkommen til, 
talte forperson for forfatterfor-
eningen Svensk PEN, Elisa-
beth Åsbrink og professor i 
teoretisk filosofi, Åsa Wikforss. 
Vores svenske søsterorgani-
sation har arrangeret ceremo-
nien siden 2012 og i år deltog 
mere end 20 medlemmer af 
Rigsdagen, heriblandt Morgan 
Johansson (S), der er justits-
minister, Åsa Regnér (S), som 
er børne- og ældreminister og 
flere andre ledende medlem-
mer fra andre partier. Detta är 
[…] inte en ceremoni enbart för 
sekulära humanister, ateister 
eller andra med en religions-
kritisk livsåskådning. Vi lyfter 
istället universella värderingar 
om demokrati, mänskliga rät-
tigheter och kunskap baserad 
på vetenskapliga rön, sagde 
Christer Sturmark ved årets 
ceremoni. 
Det synes jeg er et eksempel 

til efterfølgelse og vi håber at 
kunne føre vores planer ud i 
livet ved Folketingets åbning i 
2018.

Humanistisk åbningsceremoni 
ved Folketingets åbning

I Sverige holder Humanisterna ”en sekulära högtidsstund” på samme 
tidspunkt som den svenske kirke holder gudstjeneste i Storkyrkan.



Side 5

Nyheder

Af Lars Edlund, Birgitte 
Helmstedt, Niels Dueholm og 
Ole Wolf, arbejdsgruppen bag 
HEO

Humanistisk Samfund har 
i et stykke tid arbejdet 
med, at vi skal tilbyde 

støtte til mennesker, der øn-
sker samtaler om deres liv 
af mere eksistentiel karakter, 
uden referencer til overnaturligt 
tankegods. Der er tale om en 
ny aktivitet på linje med tilbud-
det om ceremonier, og vi har 
valgt at kalde det Humanistisk 
Eksistentiel Omsorg.  
Vi er stærkt inspireret af 

tilsvarende ordninger i Holland 
og England, hvor samtaler 
med alvorligt syge mennesker 
på hospitaler og hospices, i 
psykiatrien og i fængsler, har 
betydet rigtig meget gennem 
mange år.
I første omgang har vi målret-

tet en uddannelse om samtaler 
på hospitaler.
Vi har planlagt et uddannel-

sesforløb, der varer 4½ dag. 
Deltagerne vil blive undervist 
i etiske emner, i psykologi, 
aktiv lytning, samtale-psyko-
logi, regler om tavshedspligt 
og meget mere. Blandt andet 
underviserne vil være en re-

præsentant fra vores engelske 
søsterorganisation. Uddannel-
sen afsluttes efter tilfredsstil-
lende gennemførelse med en 
certificering, der berettiger til at 
varetage humanistiske eksi-
stentielle samtaler.
Vi søger humanister, der har 

interesse for opgaven og gerne 
med erfaringer fra samtaler 
med mennesker fra deres job, 
frivilligt arbejde eller lignende.
Da de eksistentielle samta-

lepartnere fra HS kan komme 
i kontakt med alvorlige eksi-
stentielle forhold, vil der blive 
etableret lokalgrupper, så der 
bliver mulighed for at få støtte 
og drøfte fælles forhold.
Er du interesseret, kan du 

læse mere på Humanistisk 
Samfunds hjemmeside.

Vær med til at yde Huma-
nistisk Eksistentiel Omsorg

Af Jørn Rosborg, forperson for 
HS Aalborg

En 2. hf på Katedralskolen 
i Aalborg havde i 2016 i 
en religionstime talt om, 

hvordan man kunne blive be-
gravet uden medvirken af kirke 
og præst. 
Efter netsøgning sendtes 

forespørgsel til HS Aalborg om 
et foredrag. Jeg afholdt en time 
om Humanistisk Samfund med 
stor vægt på vore ceremonier. 
Med kun 45 minutter til rådig-
hed blev det mere katedralt 
end jeg ønskede.
Efter en positiv evaluering 

rettedes i juni 2017 henven-
delse til alle religionslærere på 
de nordjyske gymnasier med 

lignende tilbud.
Det medførte undervisnings-

sessioner á 90 minutter for to 
3.g klasser på Mariagerfjord 
Gymnasium i Hobro. En sene-
re undervisning der og på Has-
seris Gymnasium er planlagt.
Undervisningsstart er det 

retoriske spørgsmål: ”Skabte 
gud hjernen eller skabte hjer-
nen guderne?” Efter en kort 
gennemgang af verdens store 
religioner (og livssyn uden gu-
der) og oplysning om de over 
45.000 forskellige religioner/
sekter/underafdelinger/kirke-
retninger etc i verden og de 
cirka 800 i Danmark gentages 
spørgsmålet, stadig retorisk. 
Derefter fulgte oplysning om 
HS og vore værdier.

Da elevinddragelse er vigtig 
har jeg brugt elementer fra 
undervisningen af HS-kon-
firmander i Norge og Aarhus 
med særligt henblik på etiske 
dilemmaer - og med massiv 
elevinddragelse. Vore øvrige 
ceremonier får også en fyldig 
omtale.
Evalueringen fra Hobro var 

meget positiv og med kon-
struktive forslag til endnu mere 
elevinddragelse.
Planen nu er fornyet henven-

delse til de ikke-responderen-
de gymnasier med tilbud om 
90 minutters undervisning, 
bilagt den samlede evaluering 
fra Hobro.

Oplæg for HFere

http://www.humanistisksamfund.dk/humanistisk-eksistentiel-omsorg/
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Vær med på medlemsbladet

Af Thomas Schumann, redaktør 
på medlemsbladet

Jeg har været redaktør 
på medlemsbladet i tre 
år. Her til efteråret stop-

per jeg, efter jeg er flyttet til 
Flensborg og har fået job som 
journalist på Flensborg Avis. 
I min tid som redaktør har jeg 

oplevet Humanistisk Samfund 
vokse. Dermed er mængden 
af historier til medlemsbladets 

spalter også vokset. 
Derfor byder redaktionsgrup-

pen frivillige velkomne, som 
har lyst til at fortælle forenin-
gens historier. Der er masser 
at tage fat på, så hvis du vil 
prøve kræfter med journalistik 
er her en god mulighed for at 
komme i gang. Vi har bragt 
både portrætter af politikere, 
analyser af komplekse emner 
og reportager fra foreningens 
mange aktiviteter.

Som medlem af redaktions-
gruppen er du med til at drøfte 
de artikler som skal i medlems-
bladet. Det er en god måde at 
få indsigt i hvad der sker på 
tværs af foreningen og i de 
emner der optager Humani-
stisk Samfund. 
Foreningens kommunikation 

med sig selv og med den øv-
rige verden skal være smidig. 
Derfor er det heller ikke sikkert 
medlemsbladet bliver ved med 
at se ud, som det gør i dag. 
Du kan være med til at sætte 
kursen i redaktionsgruppen 
og sætte dit aftryk på hvordan 
Humanistisk Samfund fortæller 
sine medlemmer og sine omgi-
velser sine historier. 
Hvis du er interesseret i at 

bidrage til redaktionens arbej-
de, eller har spørgsmål i den 
forbindelse, kan du skrive til 
Ole Wolf på ow@hs.dk eller 
ringe til ham på 28 51 29 59.

Af Ole Wolf, talsperson

Thomas Schumann stop-
per i Hovedbestyrelsen, 
hvor han har været 

medlem sidsen 2014. Samtidig 
standser han i løbet af efter-
året i medlemsbladets redak-
tion. Thomas blev aktiv i Hu-
manistisk Samfund, mens han 
var journaliststuderende. Han 
har gjort et kæmpe arbejde 
for foreningen. Han har givet 

medlemsbladet et journalistisk 
løft og gjort det velskrevet og 
spændende. I en periode var 
han også i praktik hos os, hvor 
han bidrog til at hæve vores 
politiske og mediemæssige 
arbejde til et helt nyt niveau, 
blandt andet var vi meget i me-
dierne med sager om kristen-
domskundskab i folkeskolen. 
Thomas blev færdig med sin 
uddannelse for et års tid siden 
og arbejder nu på Flensborg 

Avis og bor i Flensborg.
I hovedbestyrelsen afløses 

han af Laura Faurschou, der 
blev valgt som suppleant til 
Hovedbestyrelsen på sidste 
landsmøde. Hun er 41 år og er 
ved at tage uddannelsen som 
bryllupscelebrant.

Udskiftning i hovedbestyrelsen

mailto:ow%40hs.dk?subject=
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6. september holdt Per Aage 
Brandt oplæg i Viborg, arrange-
ret af HS Viborg i samarbejde 
med Folkeuniversitetet. Per 
Aage Brandt er filosof, musiker 
og poet. Her er hans debato-
plæg.

Humanismen skyldes den 
europæiske renæssan-
cekultur, som igen skyld-

tes Det Østromerske Riges 
sammenbrud og Amerikas op-
dagelse. Humanismens ideer 
blev udviklet af de intellektuelle 
flygtninge fra Byzans’ os-
manniske erobrere. Litterater 
med filologisk dannelse, dvs. 
udstyret med tekstkundskab 
og kendskab til den klassiske, 
græsk-romerske tænkemåde 
og filosofiske litteratur, udvik-
lede denne nye menneskeop-
fattelse. Mennesket må søge 
viden og tankens klarhed, 
det er ufuldkomment og må 
udvikle sig via fri vilje (selv-
stændighed), tolerance, åben-
hed, nysgerrighed, respekt for 
andre af enhver slags, for etik, 
rationalitet, videnskab. Univer-

salitet er et andet grundprincip, 
alle mennesker skal respekte-
res på samme måde.
Erasmus af Rotterdams 

generation efterfølges af de 
stærke rationalister under ba-
rokken: Descartes, Spinoza og 
Leibniz, og derefter af Oplys-
ningstidens store skribenter, 
herunder Kant, Rousseau, 
Voltaire, Diderot, og Holberg. 
Den første generation af mo-
dernitetens humanister tæller 
folk som Goethe, Marx, Hum-
boldt. Humanismens direkte 
tale er rækken af Menneske-
rettighedserklæringer, fra Bill 
of Rights (1689; 1776) og den 
franske (1789) til FNs Uni-
versal Declaration of Human 
Rights, 1948. 
Humanismens fjender tæller 

økonomisterne, Adam Smith, 
J. Bentham, J. Stuart Mill, hvis 
menneskeopfattelse er penge-
baseret og pragmatisk. Kapi-
talismen er klart en fjende af 
enhver humanisme. Desuden 
religionerne, der ser humanis-
me som hybris. Paven prote-
sterer i 1791 mod den franske 

revolutions udgave af humanis-
men. Filosoffer som Nietzsche 
og Heidegger har indvendinger 
bygget på ”styrke” eller ”race” 
og autenticitet. Og så er der de 
almindelige kynikere.
Det 20. årh. tæller humanister 

som S. Freud, Noam Chomsky, 
J. Habermas, K.E. Løgstrup 
(den etiske fordring)! Men det 
store problem i den aktuelle 
verden er MIGRATIONEN. 
Menneskerettighedserklæ-
ringens paragraf 13 nævner 
landegrænserne, som skal 
åbnes, for personer der ønsker 
at forlade et land, men skal et 
land modtage mennesker, der 
flygter af nød og ikke længere 
”har” et land, de kan leve i? 
Paragraffen er ikke klar i mæ-
let. Hvis kynismen ikke skal 
sejre, må humanismen svare 
ja. Men terrorismen har gjort 
humanister nationale og selv-
beskyttende, hvilket skænder 
humanismens krav om åben-
hed og universalisme. Græn-
ser lukkes, og mennesker dør. 
Angsten for islam er et motiv, 
som driver populismerne og 
dræber humanismen. Men is-
lam skal derfor lære humanis-
me; det var jo flugten fra islam, 
der skabte humanismen. Dette 
springende punkt bør også 
venstrefløjenes ”progressive” 
forstå.
Fremtidens globale klimahær-

gede migrationssamfund 
nødvendiggør en genfødt 
humanisme for alle, ellers får 
vi uoverskueligt kaos og op-
løsning, mens naturen raser. 
Så er det artens fremtid, det 
gælder.

Humanismens overlevelse 
i det 21. århundrede
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Foreningen

Interview med et medlem
Af Jørgen Oldenburg, ceremoni-
leder

I hvert medlemsblad intervie-
wer vi et medlem for at
sætte ansigter på forenin-
gen. Denne gang er det Erik 
Bartram Jensen.

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg meldte mig ind for at støtte 
og styrke den forening, jeg 
var med til at stifte.Jeg ved af 
erfaring, at man skal have et 
betydeligt antal bag sig for at 
blive taget alvorligt, og det man 
laver skal have kvalitet samti-
digt.

Hvad er HS’ vigtigste opgave 
lige nu?
At komme ud i folkeskolerne 
og fortælle om vores livssyn og 
ceremonier. Jeg ved fra Viborg, 

hvor meget folkekirken infiltre-
rer i skolerne, og er bekymret 
for at lærerne ikke gør nok 
ud af at fortælle eleverne om 
ikke-religiøse livssyn.

Hvordan kan vi nå det mål?
Det er en proces, der tager 
nogle år og afhænger meget 
af de lokale afdelingers styrke 
og samarbejde med de enkelte 
skoler.

Hvad laver du, når du ikke er 
aktiv i HS?
Jeg arbejder med frivilligt 
socialt arbejde i Viborg Selv-
hjælp, der støtter mennesker 
med eksistentielle problemer.

Hvilken tophistorie ville du 
helst høre i Radioavisen?
Jeg ville blive glad for at høre, 
at vi var blevet ligestillet med 

de religiøse foreninger på 
samme måde som vore norske 
venner har opnået.

Humanistisk Samfunds hjemmeside er 
blevet opdateret og dens layout er blevet 
forbedret. Hovedformålet med opdaterin-

gen var at få hjemmesiden til at fungere godt 
både på computere, mobiltelefoner og ipads. 
Samtidig fik vi løst det problem, at siden var 
meget langsom. Vi fik også ryddet op og fjernet 
en del artikler, der ikke længere var aktuelle.

Der er årsseminar for de frivillige lørdag d. 
28. oktober. Årsseminaret er en mulig-
hed for de mange frivillige for at mødes 

og udveksle erfaringer på tværs af grupperne. 
Efter seminaret er der aftensmad og et humori-
stisk foredrag af historiker Asser Amdisen.

Nyt hjemmesidelayout Årsseminar

Erik Bartram Jensen
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Østerbrohuset, År-
husgade 103, 15.00-
17.00

Østerbrohuset, År-
husgade 103, 15.00-
17.00

Østerbrohuset, År-
husgade 103, 15.00-
17.00

Østerbrohuset, År-
husgade 103, 15.00-
17.00

Rødt og grønt loka-
le, Hasserisgade 10, 
19.00-21.00

Kvarterhuset, Jemt-
landsgade 3, 11.30-
18.00

Oktober
Tirsdag d. 10/9 AALBORG Café: Hvad er frygt og håb?

Filosofisk Café Aalborg tilbyder rum 
til dialog om livets spørgs mål og er 
åben for alle interesserede – med-
lemmer og ikke-medlemmer – troen-
de og ‘fortabte’

Torsdag d. 19/10 HOVEDSTADEN Debatgruppens åbne møde
Diskutérlystne medlemmer debatte-
rer humanisme og alle mulige andre 
emner.

Lørdag d. 28/10 HOVEDSTADEN Årsseminar for HS’ frivillige
Idéen med årsseminariet er at skabe 
tid og plads til, at de mange forskel-
lige frivillige i HS rundt om i hele 
landet i HS kan mødes

Rødt og grønt loka-
le, Hasserisgade 10, 
19.00-21.00

Biblioteket i Røn-
ne, Pingels Alle 1, 
19.30-21.00

November
Torsdag d. 2/11 HOVEDSTADEN Debatgruppens åbne møde

Diskutérlystne medlemmer debatte-
rer humanisme og alle mulige andre 
emner.

Tirsdag d. 14/11 AALBORG Café: Hvad er vrede?
Filosofisk Café Aalborg tilbyder rum 
til dialog om livets spørgs mål og er 
åben for alle interesserede – med-
lemmer og ikke-medlemmer – troen-
de og ‘fortabte’

Onsdag d. 15/11 BORNHOLM Debatmøde: Populisme
Kom og vær med til en fri og
uformel diskussion.

Torsdag d. 16/11 HOVEDSTADEN Debatgruppens åbne møde
Diskutérlystne medlemmer debatte-
rer humanisme og alle mulige andre 
emner.

Torsdag d. 30/11 HOVEDSTADEN Debatgruppens åbne møde
Diskutérlystne medlemmer debatte-
rer humanisme og alle mulige andre 
emner.


