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Læs mere om:

HS runder 900 medlemmer
Af Lau Thykén

Humanistisk Samfund er 
nu er oppe på over 900 
medlemmer. Vi har altså 

fået langt mere 100 nye med-
lemmer i 2016. For blot fem 
år siden lå medlemstallet på 
335. Udviklingen skyldes vores 
utrættelige frivillige, der leverer 
en kæmpe indsats for at infor-
mere og oplyse om HS’ formål 
og aktiviteter. I takt med at vi 
bliver flere vil vores rækkevid-

de også blive større og større. 
Vi håber derfor, at også at 
nogle af de nye medlemmer vil 
deltage i det frivillige arbejde.
Den medieomtale det lykke-

des os at få i forbindelse med 
vores humanistiske konfirma-
tioner, har også bidraget til 
de mange nye ansigter i for-
eningen. Vi oplevede en stor 
interesse da konfirmationssæ-
sonen var på sit højeste. Men 
også efterfølgende har vi ople-
vet stor interesse for næste års 

konfirmation. Forhåbentlig vil 
medierne også fremover være 
interesserede i at dække ikke 
bare vores konfirmationer, men 
også de andre ceremonier vi 
tilbyder, samt alle de andre 
aktiviteter HS har at byde på. 
Hvis du kender nogen, der kan 
være interesserede i at blive 
medlem, kan de læse mere på 
www.hs.dk/bliv-aktiv-medlem 

Årgang 6, Nummer 3

Obligatorisk               
kristendomskundskab?

Dansk Folkeparti har 
opfordret regeringen til 
at undersøge mulighe-

derne for at gøre kristendoms-
kundskab obligatorisk. Det fik 
Enhedslistens børneordfører 
Jakob Sølvhøj til at spørge 
undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby om en ændring 

af kristendomskundskab til et 
obligatorisk fag ”vil være fuldt 
overensstemmende med Den 
Europæiske Menneskerettig-
hedskonventions protokol nr. 
1, artikel 2 og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols 
dom i sagen Folgerø mod 
Norge af 29. juni 2007?”. Dertil 

svarede Ellen Trane Nørby, at 
en ændring naturligvis skal ske 
indenfor rammerne af Dan-
marks internationale forplig-
tigelser. I samme forbindelse 
oplyser ministeren at det blot 
er 1,3 procent af eleverne som 
bliver fritaget fra kristendoms-
kundskab i dag. 
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Tema: Folkemødet

Af Kasper Gade og Ole Wolf

Den 16. – 19. juni var 
der igen Folkemøde på 
Bornholm. Humanistisk 

Samfund deltog med vores 
eget telt, og det var kun muligt 
takket være en lang række 
frivillige, der gav enten deres 
tid eller et økonomisk bidrag til 
vores deltagelse. De skal alle 
have en stor tak!
Vi brugte Folkemødet til tale 

med en lang række af de politi-
kere, organisationsfolk og jour-
nalister, som vi har haft kontakt 
med i løbet af året. Forhåbent-
lig fører det til flere nye initiati-
ver i løbet af efteråret. 
Vi fik også snakket med en 

række ”almindelige menne-
sker”, og det gav flere nye 
medlemmer, ligesom mange 
bad om at få mere information 
tilsendt.

Derudover stod vi, som det 
fremgår af billederne, for en 
lang række arrangementer, 
ligesom vi deltog i en række 
andre debatmøder rundt om-
kring på Folkemødet. 

På næste side kan du se en 
billedserie fra Folkemødet på 
Bornholm.

Sol, debat og politik på Bornholm

Forkvinde Lone Ree Milkær i samtale med formand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, der fortæller om, hvorfor 
han mener, religiøs tro er et problem. 

Debatarrangement om livssynspolitik med (fra højre) Karen Klint fra Social-
demokraterne, Ulla Sandbæk fra Alternativet, Lone Ree Milkær, forkvinde for 
Humanistisk Samfund og Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
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Anders Kühnau fra Socialdemokraterne i 
Region Midtjylland, Mickey Gjerris, medlem 
af Etisk Råd, Lone Ree Milkær, forkvinde for 
Humanistisk Samfund og Henning Nabe-Niel-
sen, hospitalspræst, diskuterer om det danske 
sygevæsen er gode nok til at yde eksistentiel 
hjælp og åndelig omsorg, og om muligheden 
for en humanistisk samtalepartner.

Kan man tale om så svært et spørgsmål som 
døden uden det bliver alt for tungt? Ole Wolf 
(t.h.) fra Humanistisk Samfund gjorde forsøget 
ved et vellykket arrangement. Vi havde kaldt 
det for ”quiz om det store tabu - døden”, men 
det var snarere en samtale. Her svarer en fra 
publikum på spørgsmål.

Vejret på Folkemødet skiftede mellem smukt solskin og regnvejr.

Tommy Petersen, medlem af Det Radikale Venstre og Københavns Borgerrepræsentation, i en 
snak med vores forkvinde om kommunens mulighed for at overtage civilregistreringen fra kirken, 
og om Folkekirkens rolle i samfundet.
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Kommentar

Af Ole Wolf
Talsmand for HS

Statsministeren ønskede 
på Facebook Glædelig 
Eid til danske muslimer.

Det faldt den konservative 
ideolog Søren Hviid Pedersen 
for brystet. ”Kan vi ikke bare 
lade dem være, lad dem dog 
demonstrere deres lovreligion 
i fuld offentlighed, lad dem 
dog dyrke deres religion, som 
styrer muslimens liv helt ned 
i detaljen? Herregud, det er 
da harmløst! Men nej, det er 
ikke harmløst. Hvad alt dette 
repræsenterer, er negationen, 
modsætningen til al dansk, til 
al dansk folkelighed.”
Jeg mener Søren Hviid 

Pedersens måde at møde 
muslimer på er en helt forkert 
tilgang til andre mennesker og 
religion. 
Som humanist tager jeg 

udgangspunkt i mennesker og 
menneskelige fællesskaber. 
Jeg mener, at vi har skabt gud, 
ikke omvendt.
Søren Hviid Pedersen tager 

derfor fejl, når han mener, at 
religion eksisterer i sig selv, 
løsrevet fra de mennesker, der 
praktiserer den. Religionen 
skabes hver dag af de men-

nesker, der tror på den. Reli-
gionen styrer ikke ”muslimens 
liv ned i detaljen”. Søren Hviid 
Pedersens billede af islam er, 
under alle omstændigheder 
voldsomt fortegnet, men selv 
i det omfang nogle muslimer 
lever et liv præget af islam, 
så er det ikke religionen, der 
styrer dem. Det er dem selv og 
det fællesskab de indgår i, der 
lader sig styre af religionen.

Religion er foranderlig
Ingen, der beskæftiger sig med 
religion, vil påstå at religiøse 
tekster i sig selv kan bestem-
me menneskers liv. Tværtimod 
er der over årtusinder fore-
gået et fortolkningsarbejde, 
de lærde har stredes om den 
rette udlægning af teksterne og 
tilpasset dem til den aktuelle 
kontekst. 
Mennesker lever i fælles-

skaber og vi har behov for at 
ophæve hverdagens praksis 
til noget særligt, gøre den til 
en ”ting”. Hvad end den ting er 
en bog, et kors, eller en regel 
om, at man faster hver niende 
måned. 
Men når vi har skabt vores 

daglige praksis om til en ting, 
som vi hævder er større og 
mere betydningsfuld end vores 
daglige praksis, så går vi i 
gang med at fortolke tingen, 
leve den, omskabe den i en ny 
daglig praksis.

Se på praksis
Det er her jeg mener Søren 
Hviid Pedersen går galt i byen. 

Han sidder i sit laboratorium og 
tror, han har destilleret islams 
identitet. Destillat mener han er 
tilstede i enhver form for islam, 
og farligt uanset i hvor små 
doser.
Men man kan ikke isolere reli-

gioner fra menneskelig praksis. 
Mit råd til Søren Hviid Peder-
sen er: Slå vinduet op og se 
på den menneskelige praksis 
derude, og spørg dig selv, om 
det ligner det destillat i kolben, 
du står og vifter med.
Når jeg ser muslimer fejre 

Eid, ser jeg en masse menne-
sker, der har det rart sammen 
og spiser noget god mad. Det 
synes jeg virker sympatisk, og 
derfor ønsker jeg gerne ”glæ-
delig Eid”. 
Ligesom jeg ikke kan være 

helt sikker på, hvad det bety-
der, når jeg ser en muslimsk 
kvinde med tørklæde. Måske 
er personen nået frem til, at Is-
lam er vigtig for hende. Måske 
er det en protest mod Dansk 
Folkeparti. Og måske kan det 
være et tegn på kvindeunder-
trykkelse.
Jeg mener ikke, man som 

humanist skal være blind for, 
at der foregår forkastelige ting 
i verdenen, også i religionens 
navn. Men jeg synes, man som 
udgangspunkt bør være nys-
gerrig og udforskende overfor 
ting, man ikke forstår. I stedet 
for som Søren Hviid Pedersen 
at tænke: ”Det ser måske tilfor-
ladeligt ud, men i virkeligheden 
er det meget farligt.”

Religion kan ikke destilleres
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Ceremonier

Af Lone Verner Nielsen
Ceremonileder for HS

Den første uge af juni var 
meget begivenhedsrig 
og travl for ceremonile-

derne i begravelsesgruppen. 
Vi havde ikke mindre end fire 
ceremonier - tre bisættelser og 
en mindehøjtidelighed i forbin-
delse med askespredning.
Så selv om begravelsesgrup-
pen netop er blevet udvidet 
med tre nye ceremoniledere 
var det en udfordring at få 
logistikken til at gå op, blandt 
andet fordi vi alle også har et 
arbejde at passe. Vi er nu 10 
aktive ceremoniledere - syv på 
Sjælland og tre i Jylland, og vi 
vil gerne være flere.

Ceremonier overalt i landet
Ugen bød på mange rejser 
rundt i landet. En længe plan-
lagt mindeceremoni fandt sted 
i København og blev varetaget 
af en aarhusianer.

Sidst i maj indløb en fore-
spørgsel om hele to bisæt-
telser i Jylland i den samme 
weekend - en i Aarhus og en i 
Aalborg. Vores ceremonileder 
fra Fredericia tog ceremonien i 
Aarhus, mens en af københav-
nerne måtte flyve til Aalborg. 
Et par dage efter kom der så 

en anmodning om en bisættel-
se i Esbjerg; den blev vareta-
get af den anden aarhusianer!
Til hver ceremoni er der også 

altid tilknyttet en kritisk læser 
og en backup fra gruppen, så 
næsten alle i gruppen var i 
sving samtidig. 

Ceremoniledere søges
Alle uger er langt fra lige hek-
tiske. Men vi vil rigtig gerne 
være flere, der deltager i dette 
betydningsfulde og berigende 
arbejde. Det er spændende 
at få indblik i en persons hele 
liv og få det skrevet sammen 
til en helhed i form af en be-
gravelsestale. Samtidig er de 

pårørende altid glade for vores 
hjælp til at sammensætte 
programmet for ceremonien 
og få denne afviklet på en god 
måde, som er tro mod per-
sonens liv og værdier. Så pyt 
med, at der i en periode skal 
arbejdes igennem.
Vi håber snart igen at kunne 

uddanne et hold ceremonile-
dere til at forestå bisættelser, 
begravelser og mindehøjttide-
ligheder. Hvis du er interes-
seret kan du skrive til omn@
hs.dk og høre, hvordan du 
kan komme på listen til næste 
uddannelse. Vi hører særligt 
gerne fra folk i Vestdanmark!
Hvis du vil vide mere om, 

hvad jobbet som ceremoni-
leder går ud på, er du også 
meget velkommen til at kon-
takte enten undertegnede på 
tlf. 2345 7654, lvn@hs.dk eller 
Liselotte Saxkjær Hausgaard, 
tlf. 2061 7184, lsh@hs.dk.

Begravelsesgruppens 
travle uge
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Frivillighed skal opprioriteres

Af Marie Louise Petersen og 
Niels Dueholm, medlemmer af 
Hovedbestyrelsen

Humanistisk Samfund kan 
ikke eksistere uden fri-
villige. Menige medlem-

mer, bestyrelsesmedlemmer, 
ceremoniledere og forkvinde 
bruger tid og energi i deres 
fritid på at styrke HS.
Imidlertid har HS ikke doku-

menter, der beskriver det frivil-
lige arbejde og dets betydning 
for HS. 
Den 4. juni mødtes med-

lemmer fra hele landet i Val-
by Kulturhus og diskuterede 
frivilligt arbejde. Tilstede var 
også vores norske venner fra 
Human Etisk Forbund (HEF). 
Interessant nok viste det sig, at 
HEF heller ikke kunne fremvise 
dokumenter, som beskriver det 
frivillige arbejde. Til gengæld 
havde HEF mange konkrete 

ideer til frivillighedsarbejdet.
Kristian Haugnes fra HEF 

fortalte, at der er 85 ansatte og 
cirka 1400 frivillige i HEF, men 
der er ikke en egentlig frivillig-
registrering. Kristian stillede 
spørgsmålene: Hvordan øn-
sker man at blive taget imod? 
Det er vigtigt at føle, at der er 
interesse for ”hvem jeg er”, at 
mærke at man kan have indfly-
delse, blive respekteret, og tro 
på at man kan gøre en forskel.
Afrundingen på seminaret be-

stod af 3 workshops, hvor der 
kom rigtig mange forslag til det 
videre arbejde, herunder de tre 
vigtigste pointer:

Frivilligpleje 
Hovedbestyrelsen skal vise 
interesse for, hvad der foregår 
i arbejdsgrupperne og huske 
at spørge, hvordan det går.  
Tilbud om efteruddannelse, 
sociale arrangementer og rej-

ser, kan også være god frivil-
ligpleje. Det er vigtigt at kunne 
sige fra – og at gøre det i tide 
- så man ikke bliver ”en prop i 
kæden” for de andres frivilliges 
arbejde. 

Rekruttering og indslusning 
Der skal sendes en fysisk med-
lemspakke til nye medlemmer 
med postkort, medlemsblad 
samt en invitation til et intro-
duktionskursus, som skal af-
holdes i lokalforeningsregi. Det 
skal defineres tydeligt, hvordan 
lokalforeningerne kan modtage 
nye medlemmer og medvirke i 
rekrutteringsarbejdet. Der skal 
oprettes en fælles elektronisk 
platform til kommunikation.

Vedtægter og politiske doku-
menter
Der var enighed om, at HS bør 
have en vedtægtstilføjelse, 
der handler om det frivillige 
arbejde. En sådan vedtægts-
ændring skal vedtages på HS’ 
landsmøde. 
Grunden er lagt til det videre 

arbejde med HS’ inddragelse 
af det frivillige arbejde i orga-
nisationen og i det politiske 
grundlag, herunder en koor-
dinatorfunktion i HB og det 
forventes, at der til landsmødet 
2017 vil foreligge både forslag 
til indlemmelse af frivilligheds-
arbejdet i politiske dokumenter 
og hovedbestyrelsesdokumen-
ter, der beskriver vilkår, rettig-
heder og samarbejde i øvrigt 
med frivillige.

Medlemmer fra hele landet mødtes i Valby for at diskutere frivillighed i HS
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Anmeldelse

Af Tage Pedersen
Kasserer i HS Aalborg

Næste år er det 500 år 
siden, Luther slog sine 
teser op på en kirke-

dør i Wittenberg og startede 
kampen mod den katolske 
kirkes afladshandel. Siden da 
er alt hvad Luther sagde og 

gjorde blevet betragtet som 
godt. Især i den danske fol-
kekirke. ”Luther-året” 2017 vil 
uden tvivl byde på en voldsom 
markedsføring af Luther som 
en frihedens og fremskridtets 
bannerfører. 
Kildekritik er altid godt. Her 

er ”Luthers lille brune” af Ron-
nie Johanson en guldgrube af 
citater og veldokumenterede 
oplysninger om Luther.
De færreste ved, at Martin Lu-

ther ville genindføre slaveriet, 
kaldte fornuften en grov synd, 
anså kønsdriften for en grov 
synd, så på kvinderne som 
djævelens præstinder, havde 
et hovedansvar for heksepro-
cesserne, ville henrette kvin-
der, der nægtede ægtemanden 
sex og mente, at diktatur er 
den styreform, vi trænger til.
Ronnie Johanson beskriver 

Luthers fanatisme og hans 
ekstreme jødehad. Luther var 

antidemokrat og krævede blind 
underkastelse under tyranni-
ske myndigheder. 
”Luthers lille brune” indehol-

der et forord af forfatteren, 
hvor han opsummerer Luthers 
holdninger. Luther-citaterne 
er samlet i afsnittene: Guden, 
Djævelen, Troen, Skriften, 
Synden, Jøderne, Heksene, 
Bønderne og så videre, hvor 
citaterne er kommenteret og 
sat i sammenhæng. Samlingen 
giver et overblik over Luthers 
ytringer, når de er værst - og 
det er slemt!
Bogen er udgivet af Religi-

onskritisk Forlag og skrevet 
på norsk ”bokmål”, der ligger 
så tæt på dansk, at den kan 
læses uden problemer. Den 
er på ca. 200 sider i A5 for-
mat. Bogen kan købes for 160 
kr. + 40 kr. i forsendelse hos 
Aalborg@hs.dk og betales på 
konto 7455 0001071413.

Af Rainer Verhoeven

Traditionen tro tændte vi 
i hovedstadsafdelingen 
grillen før årets korteste 

nat den 21. juni. Sankt Hans 
dag er også international hu-
manistdag. Vi afholdt i år ikke 
festen ude på landet, men midt 
i København i rigsarkivets tag-
have med udsigt over jernba-
nelegemet ved Dybbølsbroen 
til den ene side og over hav-

nen til den anden. Stedet blev 
kun opdaget af vores spejdere, 
fordi Islands Brygge var opta-
get af storskærm i forbindelse 
med EM i fodbold.
Formanden i lokalforeningen 

holdt en tale, der oplyste vores 
sind, men som også var fyldt 
med alvorlige bemærkninger 
angående verdens tilstand. 
Formanden skønnede efter et 
par glas vin, at der denne gang 
deltog ca. 30 medlemmer i 

festivitas, herunder en del nye 
ansigter. Stemningen var høj, 
der blev sunget sange og ført 
gode samtaler rundt omkring 
ildstedet, mens vi spiste og 
drak for at holde krop og sjæl 
varme.
Næste mulighed for humani-

stisk selskabelighed i Hoved-
stadsområdet bliver formodent-
lig i forbindelse med jævndøgn, 
den 22./23. september.

International humanistdag i København
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September
Dokk 1, mødelokale 
1, kl. 19.00-21.00

Tirsdag d. 6/9 AARHUS Åbent bestyrelsesmøde
Kom og vær med til at bestemme 
hvad lokalforeningen skal arbejde 
med

Tirsdag d. 13/9 AALBORG Filosofisk Café
Vi stiller spørgsmålet: Hvad er synd?

Onsdag d. 14/9 BORNHOLM Cafémøde
Elo Schøtt vil fortælle om, hvad der 
menes med ordet Humanisme.

Torsdag d. 15/9 AALBORG Oplæg på Folkeuniversitetet
Sidsel Kjems fra Københavns Univer-
sitet fortæller hvordan folkekirkens 
økonomi er skruet sammen. Pris: 
125,-

Torsdag d. 15/9 HOVEDSTADEN Åbent bestyrelsesmøde
Kom og vær med til at bestemme 
hvad lokalforeningen skal arbejde 
med

Tirsdag d. 27/9 AALBORG Åbent bestyrelsesmøde
Bestyrelsen drøfter aktuelle proble-
mer og kommende arrangementer.
Jørn Rosborg præsenterer Ronnie 
Johansons bog ‘Blasfemi’.

Onsdag d. 28/9 HOVEDSTADEN Medlemsarrangement
Arrangement under titlen ”hvad f..... 
laver de i Humanistisk Samfund”, for 
nye og nyere medlemmer af HS og 
evt. interesserede i at blive medlem.

Huset, Hasserisgade 
10, kl. 19.00-21.00

AAU, Strandvejen 12-
14, Plan 2 lokale 309, 
kl. 17.00-19.00

Biblioteket i Rønne, 
Pingels Alle 1, kl. 
19.30-21.30

Oktober
Tirsdag d. 4/10 AARHUS Åbent bestyrelsesmøde

Kom og vær med til at bestemme 
hvad lokalforeningen skal arbejde 
med

Tirsdag d. 11/10 AALBORG Filosofisk Café
Vi stiller spørgsmålet: Hvad er en-
somhed?

Dokk 1, mødelokale 
1, kl. 19.00-21.00

Huset, Hasserisgade 
10, kl. 19.00-21.00

Huset, Hasserisgade 
10, kl. 20.00-22.00

Østerbrohuset, År-
husgade 103, kl. 
17.00-18.30

Østerbrohuset, År-
husgade 103, kl. 
19.00-21.00


