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Af Nina Faartoft, Ceremonian-
svarlig i Hovedbestyrelsen og 
Thomas Schumann, Redaktør 
på medlemsbladet

Konfirmationerne i maj 
måned var helt særlige. 
I år satte vi rekord med 

100 unge konfirmander og 
humanistisk konfirmation kom 
på mediernes dagsorden. DR1 
havde inviteret to humanistiske 
konfirmander ind i Aftenshowet 
hvor de fik lov at fortælle, hvor-
for de valgte et alternativ til 
Folkekirken. TV2’s Go’ Morgen 
Danmark bragte et lignende 
indslag. Som følge af medie-
omtalen er der nu 80 tilmeldte 
til næste års konfirmation. Men 
hvordan gik det med dette års 
konfirmander?

Diamanten
20 unge humanister stod lør-
dag d. 14. maj på scenen i Den 
Sorte Diamant. Salen var fuld 
af forventningsfulde familier. 
Nogle af de unge stod og trom-

mede en rytme, mens andre 
fortalte i takt, hvad humanisme 
betyder for dem, og hvilken 
konfirmationsforløbet indsigt 
har givet dem.
Hovedtaleren var i år Özlem 

Cekic, tidligere MF’er og nu 
aktivist i mellemmenneskelig 
brobygning. Hun opfordrede 
de unge humanister til at være 
dén generation, der går over i 
historiebøgerne. De frivillige fra 
HS havde både før og under 
konfirmationen ydet en stor 
indsats, som kulminerede, da 
konfirmanderne fik overrakt en 
rose og en kuvert. De frivillige 
var med på hytteturene, på 
scenen og i kulisserne. Takket 
være indsatsen vil unge i 2017 
også kunne få en humanistisk 
konfirmation.

Teatret
I Aarhus havde Konfirmation 
Vest lejet Helsingør Teater i 
Den Gamle By. Den fornemme 
bygning har plads til omkring 
100 mennesker og på scenen 

var der stillet op til konfirman-
derne. Hovedtaleren var Lars 
Andreasen, som er idéhisto-
riker og underviser på Egå 
Ungdoms-Højskole. I sin tale 
understregede han, at nu var 
det konfirmandernes tur til at 
tage ansvar og bidrage til at 
gøre verden et bedre sted at 
leve i. 
Læs interview med den 

nybagte konfirmand Viktoria 
Roth Madsen på side 4. 

Humanistisk Samfund har i 
løbet af de sidste par måneder 
været meget i medierne og 
vi har lavet en kampagne på 
Facebook. Det har givet pote. 
Vi har siden april fået 52 nye 
medlemmer og ligger dermed 
med et medlemstal på 842. 
Med den fart er der ikke langt 
til medlem nummer 1.000. 
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Side 2

Politik

Af Thomas Schumann og 
Ole Wolf

Ved udgangen af 2016 skal 
regeringen fremlægge bereg-
ninger for statens tilskud til 
Folkekirken. Det vedtog Folke-
tinget den 31. maj på baggrund 
af et beslutningsforslag fra 
Liberal Alliance. Beregninger-
ne skal danne grundlag for, at 
staten ikke længere skal betale 
til kirkens forkyndelse, samt 
beregne hvor stort et bloktil-
skud Folkekirken skal have for 
at løse kirkens administrative 
opgaver på det nuværende 
niveau og sikre bevarelsen 
af ”den fælles kulturarv i form 
af f.eks. middelalderkirker og 
andre væsentlige historiske kir-
kelige objekter”.
Forslaget blev begrundet 

med, at borgere der ikke er 
medlemm af Folkekirken 
oplever det som urimeligt, at 
de skal betale til forkyndelse. 
Mette Bock understreger dog, 

at ”Det her er ikke en stillingta-
gen 
Forslaget blev godt modta-

get af regeringen og de fleste 
partier. Kirkeminister Bertel 
Haarder henviste til, at dette er 
en sag de tidligere har arbejdet 
for. 
”Der er mange spørgsmål, der 

skal afklares, inden vi kan tage 
stilling til, om statens tilskud 
skal omlægges til et ikkeøre-
mærket bloktilskud,” sagde 
kirkeminister Bertel Haarder 
i Folketingssalen, da Liberal 
Alliances beslutningsforslag 
blev førstebehandlet. ”Men vi 
mener i regeringen, at det er 
en god idé at få belyst grund-
laget og få fakta på bordet. Det 
er relevant at få konstateret, 
om udgifterne til 40 pct. af 
præstelønningerne nogenlun-
de svarer til det, som alle de 
opgaver, som folkekirken løser 
for samfundet, koster. Det er 
altså kirkegårdsvæsen, civilre-
gistrering, vedligehold af kirke-

bygninger osv.,” sagde Bertel 
Haarder
Som de eneste stemte DF og 

Det Konservative Folkeparti 
imod forslaget.
HS støtter ideen om, at staten 

ikke skal betale til en bestemt 
religions forkyndelse. Men 
djævelen ligger i detaljen.
”Hvordan defineres forkyn-

dende aktiviteter?” spurgte 
Pelle Dragsted (Ø) således 
om. ”Lønnen til præsterne er jo 
oplagt, men hvad med andre 
typer af aktiviteter i kirkeligt 
regi?”
Pelle Dragsted pegede også 

på et andet forhold, der volder 
bekymring.
”Jeg er også en smule i tvivl 

om det her med det ikkeøre-
mærkede bloktilskud. Hvad 
ligger der i begrebet ikkeøre-
mærket? Det skal vel netop 
øremærkes nogle særlige 
samfundsopgaver. Jeg så jo 
f.eks. gerne, at civilregistrerin-
gen blev taget væk fra folke-
kirken og lagt over i offentligt 
regi, men det skal vel så også 
medføre et lavere bloktilskud?”
Trine Torp (SF) gav udtryk for 

en lignende bekymring. ”Hvor-
dan vil man sikre, at et ikke-
øremærket tilskud faktisk går til 
at løse samfundsopgaver som 
civilregistrering, kulturarv og 
kirkegårdsdrift?”
HS vil følge regeringens 

arbejde med at beregne, hvor 
mange midler Folkekirken bru-
ger på samfundsopgaver.

Regeringen skal undersøge 
Folkekirkens økonomi

Liberal Alliances kirkeordfører Mette Bock (t.v.) fik opbakning fra både kirke-
minister Bertel Haarder (t.h.) og et flertal i Folketinget til en undersøgelse af 
Folkekirkens økonomi.



Side 3

Ceremonier

Af Ole Morten Nygård
Begravelsesgruppen

Vi i Begravelsesgruppen 
anser det som en triumf, 
at vi den 20. maj afslut-

tede forårets uddannelse med 
tre nye ceremoniledere. 
Den interne uddannelse, som 

har stået på i et halvt år, blev 

rundet af med en kapelprøve, 
hvor de tre skulle forestå en 
hel bisættelse efter en samta-
le med fiktive pårørende. Det 
skete i Holmens Kirkegårds 
Kapel i København, og en del 
medlemmer og deres familier 
var mødt op for at opleve hvor-
dan en humanistisk begravelse 
foregår. 

Efter kapelprøven skulle de 
tre igennem en mundtlig eksa-
mination, før de blev certifice-
rede. I HS bliver ceremonilede-
re og celebranter certificeret for 
to år, så vi løbende kan sikre, 
at de kan håndtere opgaverne.
Med de tre nye er vi nu oppe 

på ti ceremoniledere, der kan 
forestå begravelser og holde 
vejledende samtaler i hele 
landet: tre i Jylland og syv 
på Sjælland. Ti er selvfølge-
lig mange, når vi blot har 1-2 
begravelser om måneden men 
i betragtning af, at de fleste 
af os har et job at passe og 
at arbejdet med en bisættelse 
ofte forløber over 7-10 dage, 
så styrker det os med de nye 
ceremoniledere og gør det 
nemmere for os at sige ja til at 
forestå flere begravelser for så-
vel medlemmer som ikke-med-
lemmer.

Kapelprøve for tre nye 
ceremoniledere

Eftertro - en støtte til tvivlere i religiøse samfund
Af Kasper Gade

”Jeg drømte inderligt om et 
sted at gå hen, hvor jeg ville 
blive set og hørt i mine pro-

blemer. Det var en eksistentiel 
krise uden nogen at søge råd 
hos, hvor jeg egenhændigt 
gennemlevede at paradigme-
skifte uden at min omverden 
rigtig var klar over det. Med en 
forening som Eftertro, håber 
jeg at andre kan få den støtte 
jeg aldrig fik,”  fortæller Anette 
Blach, medstifter af Eftertro og 
tidligere medlem af Jehovas 
Vidner.
12. marts blev rådgivnings-

tjenesten Eftertro lanceret. 

Med udgangspunkt i tro, tvivl 
og social udstødelse tilbyder 
foreningen netværk og støtte 
til personer, der oplever at tvivl 
er tabubelagt i deres omgangs-
kreds. Foreningen har samlet 
en netværksgruppe på 40 
personer med vidt forskellige 
baggrunde. Det er med afsæt 
i deres oplevelser, at Efter-
tro tilbyder samtaler og net-
værksmøder med mennesker, 
der har gennemgået samme 
oplevelser som rådsøgere. 
Det er ikke unormalt at en 

personlig krise og en evt. so-
cial udstødelse afføder selv-
mordstanker – det er vanvittig 
hårdt og ensomt at gennemle-

ve – derfor er det vigtigt med 
sådan et netværk, som forstår 
nuancerne i tvivl og brud. 
”Der er mennesker i Dan-

mark, der ikke får en ærlig 
chance for selv at vælge de-
res åndelige og livsfilosofiske 
ståsted. Og det er simpelthen 
synd. Samtidig kan Eftertro, 
hvis netværket vokser blive en 
modvægt til religiøse autori-
teters magt, når menigheden 
finder ud af, at der er mulighed 
for at sige fra,” siger Anders 
Stjernholm, formand for Efter-
tro og med i opstartsgruppen. 
Du kan læse mere om Eftertro 

på www.Eftertro.dk

De tre nye ceremoniledere er fra venstre Gitte Lildholdt, Karin Liltorp og 
Jacob Finnbjørn Møllemose.

http://eftertro.dk/


Side 4

Af Lau Thykén

Vi har fået ny hjemmeside 
i Humanistisk Samfund. 
Den gamle havde ud-

tjent sin værnepligt, og det er 
vores håb, at den nye side kan 
blive en symbolsk start på en 
tid, hvor flere danskere ved 

hvem Humanistisk Samfund 
er. 
Med et mere moderne udtryk 

og med let adgang til informati-
on om vores værdier, politik og 
ceremonier er vi klar til at tage 
det næste skridt. Vi har oplevet 
en stigende interesse både i 
forbindelse med konfirmations-

sæsonen og med de mange 
nye medlemmer. Vi håber at 
kunne bygge videre på den 
positive opmærksomhed.
Vi har sigtet efter et enkelt, 

men æstetisk lækkert design, 
hvor den lette navigation og 
det visuelle går hånd i hånd. 
De vigtigste nyheder vil være 
tilgængelige på forsiden, og 
under faneblade vil der kunne 
findes information om for ek-
sempel humanistisk navnefest, 
konfirmation, bryllup og begra-
velse.  
I forbindelse med lanceringen 

af den nye hjemmeside har vi 
også fået produceret en præ-
sentationsvideo af Humanistisk 
Samfund, som er blevet set 
24.571 gange. Se den ved at 
klikke her.

Nyheder

Hvem er medlemmerne?
Af Jørgen Oldenburg

Et af medlemmerne er 
Veronika Roth Madsen, 
15 år, og nybagt huma-

nistisk konfirmand fra ceremo-
nien i Det kongelige Bibliotek i 
København.
Hvorfra kender du Humani-
stisk Samfund?
”Min mor er tilknyttet det, og 
min storebror blev humanistisk 
konfirmeret for fire år siden.”
Levede konfirmationskurset 
op til dine forventninger?
”Det overgik dem, for der var 
ikke kun nogle enkelte man 
snakkede med – det var et 
stort fællesskab, hvor man 

snakkede med alle.”
Hvad vil du huske fra konfir-
mationsundervisningen?
Meget af undervisningen føltes 
ikke som undervisning, som 
man kender det fra skolen. Det 
var mere som lærdom. Noget 
af det, der gjorde indtryk på 
mig – men jeg kan ikke huske 
det hele – var sådan noget 
som menneskerettighederne. 
Og seksualundervisningen var 
meget anderledes og meget 
åben. Lærerne fortalte om sig 
selv og så kunne vi spørge. I 
skolen er det modsat: Du skal 
fortælle os alt, vi fortæller ikke 
dig noget.
Tror du også, du vil være 

medlem af Humanistisk 
Samfund, når du bliver vok-
sen?
Ja – det tror jeg. Jeg synes, 
det er et godt koncept.

Ny hjemmeside til Humanistisk Samfund

https://www.youtube.com/watch?v=DsfVrz33K2o
http://www.humanistisksamfund.dk/
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Det sker!

Vi starter en debat
Af Ole Wolf
Talsmand for HS

Humanistisk Samfund 
bruger mange ressour-
cer på Folkemødet på 

Bornholm. Ikke mindre end 10 
frivillige tager med i år. Vi skal 
fortælle de mange almindelige 
mennesker om vores forening 
og vedligeholde vores kontak-
ter med folketingspolitikere og 
personer fra andre organisatio-
ner, der arbejder med forholdet 
mellem kirke og stat.
På Folkemødet er det en be-

tingelse, at man i sit telt dagligt 
arrangerer forskellige events. 
Og det gør vi sandelig! Vi har 
samtaler med nogle af dem, 
der har været markant tilstede 
i den offentlige debat, når det 
gælder forholdet mellem kirke 

og stat. 
Derudover prøver vi i år at 

sætte fokus på et dilemma fra 
vores ceremoni-arbejde. Det 
sker ofte, at pårørende beder 
præster om at arrangere en 
begravelse for et familiemed-
lem, skønt afdøde ikke var Fol-
kekirke-medlem. Med jævne 
mellemrum medfører det debat 
i medierne, om hvad præster-
nes og Folkekirkens rolle er. 
Men man kan jo også spørge, 

hvorfor vi ikke alle sammen 
i god tid før vi dør overvejer 
vores begravelse. Hvorfor er 
det så svært at tale om? Vi har 
i Folkemødets let poppede ånd 
kaldt det for ”Quiz om det store 
tabu: Døden”. 
To af vores debatmøder 

foregår i nogle af Folkemødets 
officielle mødetelte. Det drejer 

sig dels om ”Livssynspolitik på 
dagsordenen”. Tros- og livs-
synsspørgsmål dukker løbende 
op i den offentlige debat, f.eks. 
når ”frikadellekrigen” endnu en 
gang raser. Men hvorfor har in-
gen partier en samlet livssyns-
politik, som man ser i Norge?
Og så spørger vi, om vores 

sundhedsvæsen ser ”Menne-
sket bag patienten”? I Holland 
har man ”Centre for Eksisten-
tiel Rådgivning”, hvor psykolo-
ger, socialrådgivere, præster, 
imamer og humanister hjælper 
både patienter og personale 
med at håndtere eksistentielle 
spørgsmål i forbindelse med 
sygdom. Kan vi blive bedre på 
dette område?
Læs mere om de forskellige 

debatter og events på de føl-
gende sider.



Det sker!

Juni
Mindeparken, ved 
bordene nær kio-
sken, kl. 12.00

Søndag d. 26/6 AARHUS Midsommerpicnic
For tredje gang glæder vi os til en 
uformel hyggestund med lokale med-
lemmer af Humanistisk Samfund.
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