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Af konfirmandunderviserne Han- monien.
nah Christiansen og Ole Morten
Nygård
120 konfirmander til to ceremonier
vert år er der flere og
De 120 konfirmander bliver efflere der er blevet huma- ter hytteturene bragt sammen
nistisk konfirmeret. I år
ved to ceremonier i Købenvar ingen undtagelse. Fremhavn. På grund af de mange
gangenen har betydet, at de
unge og deres familier flyttes
to konfirmationsgrupper, har
ceremonierne i 2017 fra Dronskullet tilpasse sig den voksen- ningesalen på Det Kongelige
de efterspørgsel.
Bibliotek til Skuespilhuset.
Konfirmation Øst har fået
Hvis de humanistiske konfirsyv nye undervisere, som
mationer vokser med samme
skal være med til at undervise
voldsomhed som hidtil, varer
næste års humanistiske kondet ikke længe, før ceremonifirmander. De syv er frivillige
erne må afholdes både i Skuefundet ved opslag på frivilligspilhuset og Dronningesalen
net.dk, og de er tiltrængte. På
samtidig. Lokalerne skal både
hytteturene til foråret får de
være intime og kunne rumme
unge undervisning i blandt an- så mange af konfirmanderdet etik, menneskerettigheder, nes familiemedlemmer som
kritisk tænkning, seksualitet og muligt. Desuden skal stedet
rusmidler. De unge får muligvære smukt, neutralt i forhold
hed for at socialisere og de
til livssyn og må gerne dufte af
bliver opfordret til at forberede
kunst, kultur og viden.
et indslag til konfirmationscere-

H
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Nye kræfter i Konfirmation
Vest
Også i Konfirmation Vest går
det fremad. En lun sommeraften sidste mandag i august
myldrede konfirmander in spe,
deres forældre og enkelte søskende til informationsmøde.
Som de øvrige år kom de
fra hele Jylland. Nogle havde
tilmeldt sig, mens andre gjorde
det umiddelbart efter. Allerede
nu er sidste års rekord blevet
slået med hele 18 tilmeldte.
Der var stor spørgelyst undervejs og et forslag om, at de
unge mødes allerede inden
første kursusweekend, så ventetiden ikke bliver uudholdelig
lang. Ideen blev straks grebet.
Der er kommet to nye frivillige, Henning og Caroline, som
vil hjælpe til med at arrangere
næste års konfirmation. Velkommen til dem.
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Klumme

Et spørgsmål om tilværelsestolkning
Af Ole Wolf
Talsmand for HS

F

olkekirkens
medlemstal
falder. Nogle i Folkekirken
giver Ateistisk Selskabs udmeldelseskampagne skylden.
Andre peger på politiske
årsager. I disse år bruges
kristendommen som et politisk
argument. Man siger, at ”Danmark er et kristent land”. Det
udsagn provokerer en del ikke-troende – er vi så ikke rigtig
danske? Nogle reagerer ved at
melde sig ud.
For mig at se er årsagen en
anden. Kernen i en religion
eller et livssyn er en tolkning af
tilværelsen. Hvad er meningen
med livet? Hvad betyder det at
blive voksen? Hvorfor indgår
man ægteskab? Hvad er det
vigtige, når nogen dør?
Hvad er Folkekirkens tilværelsestolkning? Mange vil mene,
at det er noget med Gud, Biblen og trosbekendelsen.
Det er dog langt fra hele billedet. Mange præster udtaler sig
tåget om Guds eksistens, og
bruger udtryk som, at ”Gud har
abdiceret”. Ifølge den tidligere formand for bibelselskabet
Morten Thomsen Højsgaard
er det under 20 procent af
Folkekirkens præster, der har
en klassisk opfattelse af Gud.
Han bruger det meget poetiske
billede, at for de fleste præster

er Gud som en gammel ungdomskæreste. Hun ser ikke ud
som hun gjorde en gang, men
alligevel nærer man varme
følelser for hende, på grund af
ens fortid sammen.
I stedet taler disse præster
om kærligheden, når han står
over for det vordende brudepar. De har ingen problemer
med at spørge fadderne ved
barnedåben, om de vil opdrage
barnet efter trosbekendelsen,
selv om de ikke selv mener,
den skal tages helt bogstaveligt.
For Folkekirken er problemet
imidlertid, at man som medlem
ikke aner, hvilken tilværelsesfortolkning man vil møde. Når
ens far skal begraves, kan
man få en præst, der holder en
tale om afdødes liv. Men man
kan også få en præst, der ikke
nævner afdødes liv, fordi han
ser det som sin hovedopgave at berede afdødes rejse til
Gud.
Kirken har svært ved åbent at
vedgå denne mangfoldighed,
for så indrømmer man også, at
Folkekirken løbende forandrer
sig. At mange præster har en
tilværelsestolkning, der intet
har med dansk kristendom år
1016 at gøre, eller år 1948
(hvor kvinder fik lov til at være
præster) eller år 2012 (hvor
homoseksuelle vielser blev
mulige).
Dermed mister man det mest
populære argument for Folke-

kirken, nemlig at den har en
tusindårig tradition på bagen;
at ”Danmark er et kristent
land”. Det er Folkekirkens
store dilemma. Skal Folkekirken have én eller flere tydelige
tilværelsestolkninger, som vil
være meningsfulde for nogle
og afskrækkende for andre?
Ellers skal Folkekirken afstå fra
tydelige tilværelsestolkninger
og i stedet opretholde myten
om den tusindårige tradition,
som samtidig gør kirken ligegyldig som tilværelsestolkning
for de fleste?
Folkekirkens tøvende position
er et problem for os alle, for
dansk kultur, fordi den giver
indtryk af, at tilværelsestolkninger ikke er væsentlige. Men
det er de. Mennesker får det
bedre af, at gøre sig overvejelser om tilværelsen.
For mig er det for eksempel
en kvalitet i mit liv, at jeg er bevidst om, at man midt i sorgen
ved en begravelse har glæden
over, at afdøde faktisk var her,
udfoldede sit liv og betød noget for andre. Det er en trøst,
at man midt i sorgen kan støtte
sig til andre mennesker.
Derfor vil jeg foreslå Folkekirken, at de standser spekulationerne om, hvem og hvad det
faldende medlemstal skyldes.
I stedet bør de være tydelige
om, hvordan de tolker tilværelsen – og så ellers tage det
som det kommer, hvordan det
påvirker medlemstallet.
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Nordisk humanist manifest

Forkvinde for Humanistisk Samfund, Lone Ree Milkær (t.h. for midten), har sammen
med norske Anfinn Petersen (t.v.), islandske Bjarni Jónsson (t.v. for midten) og finske
Marit Fredlund udarbejdet et nordisk humanist manifest.

Af Lone Ree Milkær, Forkvinde
for Humanistisk Samfund

I

løbet af det sidste år har en
gruppe nordiske humanister
fra Norge, Sverige, Island,
Finland og Danmark arbejdet
på et fælles nordisk manifest
og sidste hånd blev lagt på
projektet dette efterår. Udover
humanistiske foreninger fra de
nævnte lande, står også en
ganske ny forening fra Færøerne som medunderskriver på
manifestet.
Men hvorfor skal vi have et
nordisk humanist manifest?
Det skal vi, fordi det giver
fælles styrke. Når alle nordiske
lande står sammen bag manifestet, får det tyngde og seriøsitet. Det skal vi, fordi det er
vigtigt, tydeligt at formulere det
humanistiske livssyn i en nordisk kontekst, hvor etiske og
filosofiske spørgsmål presser
sig på og man som humanist
har brug for fast grund at stå
på. Og det skal vi, fordi vi så-

ledes kan vise, at vi står sammen om at formulere grundsætninger for vores livssyn
som humanister. Humanistisk
Samfund deltog i arbejdet og
tilslutter sig manifestet. Vi vil
vise, at vi er en del af en større
bevægelse og at det humanistiske livssyn rækker langt.
Et manifest vil altid være en
forholdsvis unuanceret minimumsdefinition - særligt når
seks forskellige lande, med
hver deres samfundsmæssige
kontekst, skal blive enige om
formuleringerne. Alligevel er
manifestet både rummeligt og
betegnende for det livssyn som
Humanistisk Samfund gerne
vil står for. Det er skrevet på
engelsk, så alle nordiske naboer kunne være med i arbejdet.
Hvert land står efterfølgende
for oversættelse til modermålet
og manifestet bliver præsenteret i alle nordiske lande i løbet
af november 2016.

Nordic Humanist Manifesto
2016
(1)
Humanism is a secular life stance.
Its starting point is that humans
are part of nature, born free and
equal in dignity and rights, equipped with reason and conscience.
(2)
Humanists hold that there is no
pre-determined meaning to existence. We are all free to find meaning and purpose in our own lives;
through individual reflection, social
interactions and the rich culture
humanity has created in science,
philosophy and the arts.
(3)
Humanism promotes rationality.
Critical inquiry, informed reasoning
and scientific methods are our
best tools for acquiring reliable
knowledge of the world.
(4)
Humanists encourage critical
inquiry of all ideas and opinions,
including our own. We should seek
out the best arguments and strive
to change our minds and adjust
our convictions when shown to
be wrong. Freedom of speech is
essential to test opinions in open
debate.
(5)
Humanists consider democracy,
rule of law and human rights to be
crucial, rationally justified values. We are part of a society and
have a responsibility for our fellow
humans and the environment,
both locally and globally. We must
ensure that our planet is habitable
for future generations.
(6)
Humanism promotes equality for
all. Humanists respect freedom of
belief and the right of everyone to
choose their own life stance. The
state should be secular and not
grant special privileges to any life
stance.
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Ceremonier

Sommeren bød på mange
bryllupper

Af Hanne Larsson, bryllups - og
navngivningskoordinator

V

i har i bryllups - og
navngivningsgruppen
haft vores travleste
år med 13 bryllupper og fire
navngivningsfester. De fleste
par ønsker at holde bryllupsceremonien udendørs, og selvom
vejret ikke var det bedste midt
på sommeren er det lykkedes

at undgå regn i et omfang,
der har hindret dette. Geografisk har ceremonierne fordelt
sig med otte i Jylland, syv på
Sjælland og to på Fyn. I år er
endnu en celebrant blevet certificeret, og heldigvis en med
bopæl i Jylland, så vi nu er fire.
Brug for flere celebranter
Men vi ønsker stadig, at flere
fra Jylland og Fyn vil få lyst

til at tage uddannelsen og
medvirke i det, vi finder er en
spændende og givende funktion og et dejligt samarbejde og
samvær mellem celebranterne.
Vi har flere gange oplevet at
have flere ceremonier på samme dag, og da vi altid har en
back-up, er der hårdt brug for
flere i gruppen.
Noget andet er transporten,
som både er dyr og tidskrævende, når man for eksempel
skal fra København til Aalborg,
først for at tale med brudeparret og dernæst for at holde
ceremonien. Her kan spares
både tid og penge, hvis vi
havde flere celebranter fordelt i
hele landet.
Vi har på nuværende tidspunkt to bestillinger på bryllupsceremonier i 2017.
Hvis du vil vide mere om
hvervet som bryllupscelebrant
kan du læse videre i boksen
nedenfor.

VIL DU VÆRE BRYLLUPS - OG NAVNEFESTCELEBRANT?
Humanistisk Samfund har i øjeblikket fire celebranter, tre i København og én i Århus – og vi vil meget
gerne være flere! Som celebrant er du medlem af
en gruppe, der mødes jævnligt (evt. på SKYPE), og i
fællesskab arbejder med opgaverne i forbindelse med
ceremonierne.
Vi drøfter ceremoniforløb, musik og taler og evt.
andre indslag i ceremonierne. Vi øver de kommende
ceremonier og evaluerer sammen de afholdte ceremonier og deler vores erfaringer. Vi støtter hinanden,
udfordrer hinanden, lærer af hinanden og har det hyg-

geligt sammen. Gennem uddannelsen og funktionen
som celebrant kan man opdage og udvikle nye sider
af sig selv og i samværet med de øvrige celebranter
kan man dele de oplevelser, følelser og tanker arbejdet giver anledning til, til aflastning, gavn og glæde
for alle.
Er du blevet nysgerrig? Vil du gerne vide mere?
Tror du det kunne være noget for dig? Du er meget
velkommen til at rette henvendelse til koordinator for
bryllupsceremonier og navnefester, Hanne Larsson,
hl@hs.dk
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Lokalt

Travlhed i HS Aalborg

H

umanistisk Samfunds lokalafdelinger er ramme
om et hav af aktiviteter.
Vi har bedt Jørgen Rosborg,
formand for HS Aalborg, om
at fortælle om at aktiviteterne i
HS Aalborg.
Vores aktiviteter planlægges
ved åbne bestyrelsesmøder.
Det er sjældent, at der ikke er
”menige” medlemmer til stede,
især nogle få meget aktive,
men lejlighedsvis også nye
medlemmer, som dukker op.
Filosofisk café er blevet et
hit. Der er det sidste års tid
kommet flere nye deltagere,
herunder en række unge stu-

derende, så vi får på den måde
belyst emnerne på måder, vi
måske ellers ikke ville få. Vi har
13. september haft ”Hvad er
synd?” som emne, hvor 12 personer deltog. Vi fortsætter med
emnerne: Ensomhed, Egoisme
og Natur her i efteråret.
Vi har igen i samarbejde med
Folkeuniversitetet i Aalborg
arrangeret foredrag i den lange
serie om ”Livssyn uden guder”.
Vi skal høre Tim Jensen: ”Et
humanistisk religionsfag” og
Uffe Schjødt: ”Religionens biologi”. Derudover havde vi den
15. september Sidsel Kjems
som foredragsholder, under
overskriften ”Dine, mine og

Folkekirkens penge”. Det var et
meget tankevækkende foredrag med mange nye vinkler
og givetvis en øjenåbner for
mange. Hvor mange af os vidste eksempelvis, at Folkekirken
koster samfundet lige så meget
som politi og lokal anklagemyndighed tilsammen?
En religionslærer på Aalborg
Katedralskole har spurgt, om vi
vil være med i en temadag i 2.
HF om livssyn - og det ville vi
meget gerne. Det er vort håb,
at temadagen bliver succesfuld
og at det kan ”smitte”. Jørn
Rosborg holdt foredrag med
diskussion i en times tid den
12. oktober.

Portræt af et medlem: Henning Skjoldager

Fortæl kort om dig
selv
Jeg er født på
Rigshospitalet i
oktober 1943. Min
far meldte sig til
Waffen-SS under falsk navn.
Han faldt på Østfronten og
ligger begravet i Estland. Min
farfar, hvis identitet jeg først
fandt frem til for cirka 15 år
siden, var officer i hæren. Han
var chef for den danske frivilligbatallion, som blev i Finland
efter fredsslutningen i marts
1940 under vinterkrigen. I 1944
blev han arresteret af Gestapo
og sad resten af besættelsen i
Frøslevlejren.
Jeg blev student fra Tønder
Statsskole. Lærereksamen fik
jeg fra Haderslev Statsseminarium i 1968 og var derefter

lærer i Aabenraa.
Jeg blev viceskoleinspektør
og siden skoleinspektør på en
specialskole under Sønderjyllands Amt, og derfra blev
jeg pensioneret i 2004. Privat
har jeg været gift med Vera
siden 1966. Vi fik en datter i
1967, som ikke blev døbt, og
som siden har beriget os med
2 (udøbte) børnebørn. Jeg
meldte mig ud af Folkekirken i
1969.

debat om den kristne religions
stilling i samfundet, herunder
Folkekirkens stilling.

Hvad laver du, når du ikke er
aktiv i HS?
Jeg er frivillig på Lemvig Museum, hvor jeg billedbehandler og laver billedregistrering,
og så er jeg kasserer i 2
foreninger. Jeg er natur- og
fugleinteresseret og med i
Dansk Naturfedningsforening
og Dansk Ornitolog Forening,
Hvorfor meldte du dig ind i HS? og jeg læser bøger om religiI håb om fællesskab med ligeonskritik, historie og filosofi.
sindede. Jeg søger samtaler
om erfaringer som ikke-troenHvilken tophistorie vil du helst
de og om sekulære værdier.
høre i radioavisen?
At der er opnået en fredsslutHvad er HS’ vigtigste opgave
ning mellem Israel og Palæstilige nu?
na.
At markere sig i den offentlige
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November
Søndag d. 20/11

Tirsdag d. 29/11

Onsdag d. 30/11

Det sker!

HB

HB: Møde i København

AALBORG

Åbent bestyrelsesmøde

HOVEDSTADEN

Oplæg af Georg Metz

Kl. 12.00-17.00

Hovebestyrelsesmøde

Bestyrelsen drøfter aktuelle problemer og kommende arrangementer.

Forfatter og debattør Georg Metz
holder oplæg om dansk identitet, reformationen og humør i mørke tider.

Huset, Hasserisgade
10, Kl. 20.00-22.00
Østerbrohuset, kl.
19.00-21.00

December
Torsdag d. 1/12

Søndag d. 6/12

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

AARHUS

Vinterchili

Mandag d. 12/12 HB

Tirsdag d. 13/12

Torsdag d. 15/12

Onsdag d. 21/12

Medlemmer debatterer humanisme
og alle mulige andre emner.

Vi fejrer vintersolhverv med chili con
carne og oplæg om initiativet Eftertro

HB: Møde på skype

Østerbrohuset, kl.
15.00-17.00
Folkestedet, Carl
Blochs Gade 28, kl.
18.00-21.00
Kl. 20.00-21.00

Hovedbestyrelsesmøde

AALBORG

Filosofisk Café

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

HOVEDSTADEN

Lysfest

I Filosofisk Café samles vi i mindre
dialoggrupper. Denne gang diskuterer vi: Hvad er natur?
Medlemmer debatterer humanisme
og alle mulige andre emner.

Huset, Hasserisgade
10, Kl. 19.00-21.00
Østerbrohuset, kl.
15.00-17.00

Vester Voldgade 96,
5. t.v., kl. 19.00-22.30
Lokalafdelingen i Hovedstaden fejrer
det årlige vintersolhverv for 7. år i
træk med et sammenskudsgilde
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