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Humanistisk Samfund

- 10 år, større og stærkere
LANDSMØDE ‘18
3. MARTS 2018 • AARHUS
Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

Med flere medlemmer og øget
politisk indflydelse er HS i ti-året
for oprettelsen blevet en del af det
danske livssynslandskab, lød det
på landsmødet
Flere medlemmer, uddannelse af flere
ceremoniledere , celebranter og samtalepartnere, aktiviteter både centralt og
lokalt, en ny, aktiv og selvstændig ungdomsorganisation, en styrket administration på de indre foreningslinier – og ikke
mindst en stærkere politisk platform.
Det er billedet af Humanistisk Samfund,
der i år kan fejre ti-året for sin oprettelse,
som forperson Lone Ree Milkær tegnede
i sin beretning, da foreningen holdt landsmøde 3. marts.
- Vi er lykkedes med rigtig meget,
konstaterede hun og fremhævede især
foreningens politiske arbejde.

Ligestilling på vej

- Fordi vi gennem hele vores ti-årige hi
storie har stået fast på, at vi er et livssyns
samfund, der skal have samme rettig
heder som trossamfund, er budskabet ved
at vinde forståelse hos politikerne, sagde
Lone Ree Milkær.
Et bevis herpå er Folketingets debat
i efteråret om en lov om trossamfund
udenfor Folkekirken, påpegede hun.
- Vi forsøgte at komme i betragtning,
da et ekspertudvalg kiggede på trossamfundene, men fik at vide, at vi ikke er et
trossamfund. Begrebet ’livssyn’ fandtes
ikke i den danske debat.
- Alligevel kom debatten i Folketinget
til at dreje sig om livssyn, og Humanistisk
Samfund blev direkte nævnt fra talerstolen, fortalte Lone Ree Milkær, der på den
baggrund ser optimistisk på en fremtidig
ligestilling.
En mindretalsudtalelse fra Socialde
mokratiet, Enhedslisten, Radikale, SF og
Alternativet ønsker nemlig at se nærmere
på vilkårene for livssynssamfund og et
ekspertudvalg skal afgrænse, hvad et
”livssynssamfund” er.
- Der er endnu ikke flertal, men vi har
fået gode venner blandt partiernes ordførere. FN og flere eksperter giver os også
ret i, at livssyn skal ligestilles, så jeg er ret

optimistisk om, at nu kommer det til at
ske, sagde Lone Ree Milkær, der fortalte,
at HS også deltager i flere instanser sammen med trossamfund.
Ét af dem er Udenrigsministeriets kontor for beskyttelse af religiøse mindretal,
hvor HS er med i et kontaktudvalg.
- Vi er blevet en del af livssynslandskabet i Danmark, fordi vi står fast på vores
grundlag, konstaterede Lone Ree Milkær.

HS VED START PÅ
JUBILÆUMSÅR
• 1.258 medlemmer
• 7 bryllupsceremonier
gennemført i 2017
• 6 navngivningsceremonier
gennemført i 2017
• 14 begravelsesceremonier
gennemført i 2017
• 133 konfirmander i 2017
• 6 nyuddannede begravelsesceremoniledere
• 9 nyuddannede ’humanistiske
samtalepartnere’
Læs også beretningen, der udsendes
sammen med medlemsbladet.
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To nye i hovedbestyrelsen
Stemmesedlene måtte i brug på
landsmødet

Nyt look
og synlighed
i jubilæumsår
Med nyt logo, nyt grafisk udtryk,
ny hjemmeside, nyt navn på medlemsbladet og aktiviteter er HS klar
til 10 års-jubilæumsåret
Humanistisk Samfund fejrer i år ti-året
for sin oprettelse med et grundigt løft af
foreningens grafiske udtryk.
Det betyder et nyt logo, nyt design på
foreningens pjecer og medlemsbladet,
der også ændrer navn til ’Humanisten’,
og en helt ny hjemmeside.
På landsmødet i Aarhus 3. marts
præsenterede forperson Lone Ree Milkær
design og logo:
- Alle humanist-foreninger verden
over bruger symbolet ’Happy Human’,
og med vores nye logo har vi fået vores
egen version, der understreger, at vi er en
del af den store internationale familie af
humanister, hvilket vi er både glade for og
stolte over.
Symbolet ‘Happy Human’ blev til i 1965
som resultat af en logo-konkurrence
hos British Humanist Association og har
siden spredt sig verden over i forskellige
versioner.

Med fem kandidater til fire pladser
blev der brug for stemmesedlerne, da
landsmødet skulle vælge medlemmer til
hovedbestyrelsen.
Dermed kan to nye tage plads i
HS-ledelsen, to blev genvalgt og ét tidligere HB-medlem er nu suppleant.
Astrid Guldberg Ploug, Slagelse, er den
ene nyvalgte. Hun er vokset op i Norge,
hvor hun som 16-årig meldte sig ind i
Human-Etisk Forbund. I 2008 var hun med
til at stifte Humanistisk Samfund og er
nyuddannet begravelses-ceremonileder.
Den anden nyvalgte er Peter Tranders,
Aarhus, der selv meldte sit kandidatur på
landsmødet. Han fattede interesse for
HS i forbindelse med sin søns humanistiske konfirmation og er især optaget af
spørgsmålet om religionsundervisning i
folkeskolen.

LANDSMØDE ‘18
3. MARTS 2018 • AARHUS
Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

Genvalg var der til Laura Faurschou,
Tisvilde, der har været HB-medlem i et
år og er i gang med en uddannelse til
navngivnings- og bryllupscelebrant, og
til foreningens kasserer Jakob Elvers Jørgensen, Viborg.
Niels Dueholm måtte derimod forlade
sin plads i hovedbestyrelsen gennem tre
år og fortsætter som suppleant.

Tak for indsatsen

Nina Faartoft, HB-medlem med ansvar for
ceremonierne, ønskede ikke genvalg og
modtog landsmødets tak for indsatsen.

NYVALGT

GENVALGT

GENVALGT

NYVALGT

Peter
Tranders
Valgt for 1 år

Laura
Fauerschou
Valgt for 2 år

Jakob E.
Jørgensen
Valgt for 2 år

Astrid
Guldberg
Ploug
Valgt for 2 år

Niels Dueholm
Suppleant

Humanistpris og sangkonkurrence

Samtidig sætter HS et stort beløb af
i 2018-budgettet til aktiviteter i jubilæumsåret, både på landsplan og i
lokalforeningerne.
To af disse aktiviteter bliver uddelingen
af en humanist-pris og en konkurrence
om nye sange, der kan bruges ved de
humanistiske ceremonier. På hjemme
siden og i medlemsbladet Humanisten vil
der komme yderligere oplysninger, men
det står allerede fast, at sangkonkurrencen afgøres på årsseminaret for aktive 27.
oktober, hvor også humanist-prisen bliver
uddelt.

Karin Liltorp
(ikke på valg i 2018)
[ikke med på foto]

Kirstine Kærn
Næstforperson
(ikke på valg i 2018)

Lone Ree Milkær
Forperson
(ikke på valg i 2018)
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Manifest er nyt
værdigrundlag
HS har gjort Nordisk Humanist
manifest til sit eget værdigrundlag

Skal landsmødet
vedtage konkret politik?
Forslag medførte debat om, hvor
konkret landsmødet skal vedtage
HS’ politik

LANDSMØDE ‘18
3. MARTS 2018 • AARHUS

Hvor konkret skal Humanistisk Samfunds
landsmøde udtale sig, når det gælder
aktuelle politiske sager.
Det blev et af de helt store diskussions
emner blandt deltagerne på landsmødet.
Et forslag fra én af landsmødets delta
gere ville fastlægge Humanistisk Samfund
på en holdning imod et forbud mod burka
og niqab, som i øjeblikket diskuteres på
Christiansborg og imod rituel omskæring
af drengebørn. At HS skulle blande sig
i den aktuelle offentlige debat om de
to emner, ville ifølge forslagsstilleren
bidrage til at udbrede det humanistiske
livssyn.

HB: Vedtag ikke så konkret

Hovedbestyrelsen (HB) var imidlertid af
en anden opfattelse og opfordrede landsmødet til ikke at vedtage så konkrete
politiske beslutninger.
- Vedtages forslagene vil det binde os
og harmonerer ikke med den måde, vi
plejer at arbejde på, lød begrundelsen fra
HB.
Det medførte en heftig debat blandt
landsmødets deltagere om det principielle i, hvor konkret landsmødet skal være
politisk - og ikke om selve indholdet i
forslagene.
”Den slags beslutninger hører ikke

Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

hjemme på et landsmøde, så skal vi tage
stilling til alle slags spørgsmål,” ”vi skal
ikke ligne et politisk parti, men holde
os til dét, vi er stærke til – at være en
tværpolitisk interesseorganisation,” ”vi
skal ikke slå andre livssyn i hovedet, men
bidrage til tolerance” og ”hovedbestyrelsen skal have mulighed for at definere
foreningens holdninger,” lød det blandt
andet fra deltagere, der støttede HB’s
afvisning.
Tilhængere af forslagene argumenterede derimod blandt andet med, at ”vi
driver jo allerede politik i HS, og vores
værdigrundlag sikrer menneskerettighederne,” ”vores norske venner i HEF udtaler
sig mod omskæring af ’gutter’, så hvorfor
kan vi ikke,” ”vi er nødt til at tage ansvar
– også for børnene,” og ”med vores værdigrundlag og understregning af menneskerettighederne har vi jo allerede taget
principiel stilling til fx omskæring, så skal
vi også udtale os om det.”
Med et flertal på ni stemmer, besluttede landsmødet ikke at tage stilling til
forslagene.

- Egentlig er det lidt pudsigt med et
”manifest” for noget så udogmatisk som
humanisme. Men det er vigtigt, at vi har
et klart værdigrundlag, så vi kan pege på,
hvad det er vi står for.
Med de ord præsenterede HS-forperson Lone Ree Milkær landsmødet for
hovedbestyrelsens forslag om at gøre det
nordiske humanistmanifest til HS’ eget
værdigrundlag.
Manifestet er udarbejdet i 2016 af
humanist-foreningerne i Finland, Sverige,
Norge, Danmark og Færøerne og define
rer ’humanisme’ i seks korte punkter.
Op til landsmødet har alle HS-lokalfor
eninger holdt diskussionsmøder om ma
nifestet og om ’humanisme i hverdagen’.
- Det er en vigtig opgave for os at folde
ud, hvad humanisme er, så hvert medlem
selv kan overveje, hvad ’humanisme er
for mig.’ Opgaven er at sætte stadig flere
ord på ’humanisme’, sagde talsperson Ole
Wolf, der har deltaget i lokalforeningers
diskussioner om manifestet.
HS’ nye værdigrundlag blev efter en
kort debat enstemmigt vedtaget og
erstatter det hidtidige grundlag, der var
skrevet kort tid efter foreningen blev
stiftet.
Læs værdigrundlaget: hs.dk/vaerdier/

Uændret kontingent
Trods et mindre underskud på godt 700
kroner i 2017 og et budgetteret underskud
i 2018 bliver medlemmernes kontingent
til Humanistisk Samfund ikke hævet.
Det understregede kasserer Jakob
Elvers Jørgensen, da han på landsmødet
fremlagde regnskab og budget.
- Faktisk er vi ganske tilfredse med
underskuddet, fordi det vidner om øget
aktivitet i foreningen. Vi hæver ikke
kontingentet, slog han fast. Underskuddet bliver finansieret af egenkapitalen
på godt 300.000 kroner, der er opbygget
ved, at foreningen har haft overskud
gennem en årrække.
I 2017 er det især øgede udgifter til at
opbygge et sekretariat med ansættelse af
en sekretariatsleder og uddannelse bl.a.
af humanistiske samtalepartnere, der har
tynget regnskabet. I år budgetteres med
øgede udgifter til aktiviteter i forbindelse
med 10 års-jubilæet.
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- Landsmødet
trådte ”dansen”

t

Landsmødet gav mulighed for at tale
sammen og stifte nye bekendtskaber.
t

LANDSMØDE ‘18
3. MARTS 2018 • AARHUS

AF PETER PAASKE

Peter Paaske deltog for første
gang i et landsmøde i Humanistisk
Samfund. Her skriver han om sine
indryk

Landsmødet blev i år afholdt i Aarhus, og
det var første gang jeg deltog i landsmødet. Derfor var der mange nye og ukendte
ansigter. Der var nemlig knap 40 mennesker, der i den arktiske kulde havde fundet
vej til Folkestedets lyse og rummelige
lokaler i midtbyen. Et par deltagere havde
taget deres to børnebørn med, måske
kommende medlemmer? Så der blev
tegnet og farvet mellem indlæggene.
Mødet bar præg af en engageret med

lemsskare i en åben og god atmosfære,
og konversationen fik frit løb. Det blev
helt konkret udmøntet i at vi alle måtte ud
på ”dansegulvet”.
Alle havde fået en seddel med et
humanistisk spørgsmål i hånden og
efter at have fundet en ”mage,” blev der
stillet spørgsmål og givet svar. Herefter
skiftede vi ”partner” på tværs af køn og
alder. ”Dansen blev trådt” en halv times
tid så man fik rig lejlighed til at stifte nye
bekendtskaber.
Tiderne for programmet blev overholdt,
alligevel var der god tid til diskussion,
kommentarer og andre indlæg. Jeg nød at
der blev tid til også at synge et par sange.
Jeg fornemmede at snakken nok var mest
løssluppen om formiddagen. Da vi efter
frokost nåede til generalforsamlingen,
blev fokus mere målrettet.
Dagen var med til at give mig indsigt
i og kendskab til strukturen og arbejdet
i Humanistisk Samfund, bl.a. at vi ”kun”
skal fejre 10 års jubilæum til efteråret.
Det overraskede mig dog, at mange
fandt deres iPhone frem i pauserne frem
for at tale hen over bordet. Men det er
efterhånden ved at være kutyme, lige
meget hvor man kommer.
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VÆRDI-DEBAT

vores
værdier

Nordisk Humanistmanifest er
HS’ værdigrundlag, der i seks
korte punkter giver bud på,
hvad humanisme er. Blandt andet at ”Humanister opfordrer til
kritisk granskning af alle idéer
og opfattelser, inklusiv vores
egne.”
Her tager vi udfordringen alvorligt. I de kommende måneder
ser vi nærmere på manifestets
seks udsagn.
Denne gang skriver formand for
HS Aalborg Jørn Rosborg om
punkt 2.

Læs Nordisk
Humanistmanifest
www.hs.dk/vaerdier/

Et kardinalpunkt
for humanister
AF
JØRN ROSBORG,
FORMAND
HS AALBORG

”Humanister mener, at der ikke er en forudbestemt menig med
livet”
Sådan lyder indledningen til punkt 2 i det nordiske humanistmanifest.
Fortsættelsen: ”Vi er frie til at at finde mening og mål i vort liv,
gennem individuel refleksion, socialt fællesskab og gennem den rige
kultur, vi som menneskehed har skabt gennem videnskab, filosofi og
kunst” er på en anden måde formuleret af musikeren Joshua M. Tilman
alias Father John Misty:
”Meningen med livet er at skabe en grund til at leve, for du finder ikke
meningen og siger: ’gud… der er den jo’ ”.
Father John Misty blev af sine autoritære forældre opfostret i en baptistkirke og gik dels i en katolsk skole, dels en jødisk.
Han blev indoktrineret i religion og af forældrene blev han bl.a. forbudt
at lytte til ikke-sekulær musik. Han gjorde i sine ungdomsår oprør og blev
senere en anerkendt musiker – optrådte f. eks. på Roskilde Festivalen i
2017.
Han påpeger - som vi i HS - at vi selv har et ansvar for at skabe mening,
at arbejde for, at der er en grund til at leve, altså at være aktiv i udvikling
af sin egen filosofi, sine egne meninger og holdninger.
Den oprindeligt naive dreng tog ansvar for sig selv og sin udvikling.
Han lod sig påvirke af de kunstnere, der blev ham tilladt at lytte til, søgte
senere også andre inspirationer. På den måde en humanist.
Jeg er selv mest til klassisk musik, men finder det skønt, at vi kan
være forskellige, at vi kan lade os inspirere af andres kunst og filosofi og
dermed skabe vor egen grund til at leve; til at der er en mening for os selv
og for de personer (vort ”sociale fællesskab”), der betyder noget i vort liv.
Vi er ikke – og skal ikke være – ens. Diversitet er en grundsten for udvikling, og det gælder både inden for videnskab, filosofi og kunst.
Father John Mistys udsagn går ofte rent ind, når jeg på gymnasier
underviser i religioner og humanisme. Flere af de unge kender ham, men
ikke mange kender til hans baggrund, men netop denne kan få nogle af
dem til at forholde sig til andet end lige netop hans musik, nemlig store
spørgsmål i livet som hvorfor, hvordan og hvorhen.
Af mange grunde anser jeg punkt 2 for at være et kardinalpunkt i vort
manifest.
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KOMMENTAR

Mad i børnehaven handler om respekt
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Beslutningen om, hvad man skal
spise, skal træffes i mødet mellem
mennesker, ikke gennem lovgivning

Det religiøse er blevet en politisk kampplads i disse år. Politikere udtaler sig
gladelig om religiøse spørgsmål med en
skråsikkerhed, som var de teologiske
eksperter.
Det seneste nye er, at ordførere fra
landets tre største partier vil lave en lov,
der skal påbyde børnehaver at servere
svinekød. Det sker med henvisning til, at
”Danmark er et kristent land”.
Det er svært at forstå, hvordan sådan

en lov kan være kristen. For mig ser det
snarere ud som om, de er ved at omdanne
kristendommen til et vrangbillede af den
islam, de er så optaget af at tage afstand
fra.
Som bekendt regnes svinekød for urent
både i islam og jødedommen. Kristendommen derimod har ikke sådanne
urenhedspåbud. Tværtimod siges det i
Markus 7,15, at ”Der er intet, som kommer
ind i et menneske udefra, der kan gøre det
urent, men det er det, som kommer ud af
et menneske, der gør et menneske urent.”
Denne leveregel har man nu vendt på
hovedet og konkluderet, at der tværtimod
er et påbud om at spise svinekød, hvis vi
i Danmark skal bevare vores påståede
status som kristent land.
Det er slemt nok, at man binder
spisning af svinekød, danskhed og kristendom sammen, men det er værre, at
man vil lovgive om det. Politikerne burde
i stedet lade beslutninger om, hvad man
skal spise blive truffet i mødet mellem
mennesker.
Vi bruger mad til at udtrykke vores
identitet. Man kan bruge mad til at skabe
samhørighed eller til at lægge afstand til
andre.

Mange har oplevet, at et familie
medlem er blevet vegetar. De fleste
påtager sig da respektfuldt at lave nogle
vegetariske retter, når der er familiesammenkomst. Nogle gange vælger personen
så ved middagsbordet at proklamere, at
de andre er mordere, når de spiser kød.
Vores respekt bliver ikke gengældt og det
belaster forholdet til personen.
Når det gælder mad i børnehaver, bør
vi lade os lede af netop respekt. Man bør
udvise respekt for, at nogle ikke spiser
svinekød. Omvendt bør man servere
svinekød, hvis der er nogle, der godt
kan lide det. Det hele bør håndteres
under hensyn til de konkrete praktiske
forhold. Der kan være børnehaver, hvor
de ikke-muslimske forældre ikke finder
det vigtigt, at der serveres svinekød. I
børnehaver med kun et enkelt muslimsk
barn, vil dets forældre måske vælge at
give barnet mad med hjemmefra for ikke
at være til besvær.
Det centrale er, at beslutningen om,
hvad man skal spise, skal træffes i mødet mellem mennesker, ikke gennem
lovgivning. Det er den humanistiske
løsning - at sætte menneskene i centrum.

Der skal svinekød
på menuen i landets børnehaver,
hvis det står til
Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti
og Venstre - fordi
”Danmark er et
kristent land.”
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Fra 2019 kan også
unge i Syddanmark
blive humanistisk
konfirmeret i deres
eget lokalområde.
(Foto fra humanis
tisk konfirmation i
København).

Humanistisk konfirmation snart på Fyn
AF
CHARLOTTE
PILEGAARD,
KONFIRMATIONSGRUPPEN PÅ FYN

En gruppe HS’ere på Fyn er i fuld
gang med at forberede humanistisk
konfirmation i 2019

Unge på Fyn og i Syddanmark skal også
have mulighed for at vælge andet end
det, kirke og ’nonfirmation’ kan give.
Man kan formode, at en del vælger
den religiøse konfirmation, fordi de har
set kirken som eneste mulighed for at
markere deres overgang til voksenlivet
med både konfirmationsforberedelse og
ceremoni. Vi nu i gang med at give dem
en alternativ mulighed.
”Vi ”er en lille blandet flok på seks
aktive personer med mod på at arrangere
vores første humanistiske konfirmation
med op til 20 konfirmander i foråret 2019.
Alle i den aktive gruppe er fra Fyn, men
der har også været interesserede fra

Sønderjylland. Så vi håber, at det hele
vokser sig større de kommende år – men
nu skal vi lige i gang!
Vi har holdt to hyggelige møder, hvor vi
er begyndt at lære hinanden at kende, og
har fået aftalt de første detaljer. Vi har fordelt rollerne imellem os, og der er allerede
nogen, der er kommet langt med at løse
de første opgaver.
Noget af det, der hastede mest, var
at få gjort en pressemeddelelse klar, så
vi kan komme i medierne, når det bliver
konfirmationstid inden længe. Næste
års humanistiske konfirmander (og deres
forældre) skal opdage, at muligheden er
på vej. Noget andet, der hastede, var at
få arrangeret infomøde i år og få booket
steder til både infomøde, hytteture og
ceremoni. Heldigvis har vi hver især ideer,
evner og netværk, som ser ud til at give
gode muligheder.
For at være godt forberedt har to fra
gruppen været med som føl på en af
Aarhus-konfirmandernes hytteture i år.
Den faldt så lige midt i influenza-tiden, så
de blev kastet ud på dybt vand og deltog
frisk i afviklingen af hytteturen. Det gik
dog fint, og så er de jo helt klar, når vi selv
skal stå for det næste år!

Plads til flere

Vi vil meget gerne have flere med! Vores

gruppe er effektiv, og vi får super god
opbakning fra HS, men nye, interesserede
må endelig give lyd.
Start eventuelt med at deltage i et planlægningsmøde for at se, om det giver lyst
til at deltage. Med flere aktive i gruppen
får vi også bedre mulighed for at arbejde
med en større gruppe af konfirmander i
2020!
Bliver vi flere til at gøre et stykke arbejde for HS i Sønderjylland og på Fyn, kan
vi nå noget mere. Måske også at starte en
lokal HS-afdeling næste år.

KONFIRMATION PÅ FYN
Planen er et infomøde 3. maj 2018 i
Odense og weekend-ture næste år
22.-24. januar og 5.-7. april. Ceremonien skal gerne ligge i maj i Odense.

VIL DU VIDE MERE
ELLER VÆRE MED
Kontakt Allan Hejnfelt,
ahejnfelt@hotmail.com,
telefon 20244774
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Seks nye ceremoniledere
let på denne måde at skulle genbegrave
en af sine kære. Mange minder hentes
frem og sorgen vækkes igen, så det er en
balancegang mellem at værne om disse
mennesker og udfordre de kommende
ceremoniledere. Fordelen er, at kapelprøven bliver ganske realistisk, så de nye
ceremoniledere er bedst muligt klædt på
til at lave humanistiske begravelser.

AF
OLE MORTEN
NYGÅRD,
BEGRAVELSESGRUPPEN

Med nye ceremoniledere kan vi
tage flere humanistiske begravelser
over hele landet
Den 23. februar fik Humanistisk Samfund
yderligere seks ceremoniledere, så vi nu
er oppe på 14 i alt. Efter endt uddannelse
gennem hele efteråret, afsluttede de
deres uddannelse med kapelprøver og
eksaminationer henholdsvis i Aarhus og
København.
Kapelprøven er den sidste del af uddannelsen til ceremonileder, og her skal kandidaterne møde pårørende, som engang
har mistet et menneske, og tale med dem,
som om de planlagde begravelsen nu.
Vi har igen været så usandsynligt
privilegerede, at seks pårørende har
stillet op til disse samtaler. Det er ikke

Artikel gav mange begravelser

I ugen efter havde Politiken to artikler
om vores begravelser og bl.a. interview
med Lone Haudrum, der blev uddannet
i København. Det medførte, at tre af de
nye ceremoniledere allerede har haft
deres første begravelser.
Vi er i begravelsesgruppen yderst glade
for, at vi har fået disse seks kvalificerede ceremoniledere, så vi kan stå for de
begravelser, som medlemmer og andre
borgere gerne vil have os til at stå for.
Det er vigtigt, at de pårørende kan tage
afsked med deres kære ud fra samme
livssyn, som den afdøde har levet.

Ny statistik om begravelser
I Aarhus blev Astrid Guldberg Ploug og
Gunnar Nordestgaard certificeret.

Kandidaterne, der blev certificeret i København, er fra venstre Lone Haudrum, Jesper
Koplev, Ole Rasmus Møller og Karin Rybjer.

Danmarks Statistik har offentliggjort
oplysninger om, hvordan befolkningen
lader sig begrave. Der dør ca. 53-55.000
om året i Danmark.
For 10 år siden – i 2007 – blev godt ca.
89 pct. af de afdøde begravet med kirkelige deltagelse. 10 år senere i 2017 var det
tal skrumpet til ca. 82 pct., så ca. 18 pct. af
alle begravelser nu foregår uden kirkelig
eller frikirkelig medvirken.
Der var konkret tale om 7.831 personer,
hvor de pårørende valgte andre ceremonier eller ingen ceremonier ved deres
begravelse eller bisættelse. Når vi skal se
vores arbejde i de tal, er vi blandt dem,
der tager nogle af disse begravelser. Vi er
kun en lille brik med de 15-20 begravelser,
vi lige nu har om året. Men vi mener, at
hver gang vi hjælper en familie med at
få deres afdøde begravet ud fra dennes
humanistiske livssyn, så gør vi en forskel.
Kendskabet til humanistisk begravelse
er ikke stort i samfundet. Vi har indtil nu
heller ikke gjort reklame for vores begravelser af frygt for ikke at kunne leve op til
folks forventninger om øjeblikkelig hjælp.
Med de seks nye ceremoniledere kan vi
tage flere begravelser over hele landet, og
vi forventer, at antallet af humanistiske
begravelser stille og roligt vil stige i løbet
af de næste år.
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Ni nyuddannede humanistiske
samtalepartnere er
klar til at tilbyde eksistentiel omsorg.
Fra venstre: Niels
Dueholm, Ole Wolf,
Uni Houmann,
Birgitte Engberg
Helmstedt (der var
med til at arrangere uddannelsen
uden at ville være
samtalepartner),
Maria Tsomanis,
Lars Edlund, Gitte
Helene Thirslund,
Henrik Høyer, Peter
Paaske og Jørn
Rosborg.

Første humanistiske
samtalepartnere er klar
AF
HENRIK HØYER,
NYUDDANNET
HUMANISTISK
SAMTALEPARTNER

Alternativ til hospitalspræster
skal yde humanistisk eksistentiel
omsorg

Søndag den 25. februar blev de første ni
’humanistiske samtalepartnere’ certificeret ved en prøve i Valby. Idéen er, at de
skal være et humanistisk alternativ til i
første omgang hospitalspræsterne og siden også i fængsler, på hospicer og andre
steder, hvor mennesker har brug for en
lyttende og omsorgsfuld samtalepartner.
En arbejdsgruppe nedsat af HS’ hoved
bestyrelse havde designet et uddannelsesforløb over fem dage i, hvordan
man udøver dét, foreningen har valgt at
kalde ”Humanistisk Eksistentiel Omsorg”

(HEO). Deltagerne i uddannelsen har
udgjort et bredt spektrum mht. alder, køn,
bopæl og baggrund, har siden november
mødtes i Odense fire gange.
Som en af deltagerne har jeg oplevet
et særdeles inspirerende forløb præget af
gode oplæg, samtaler og øvelser i en åben
og tillidsfuld atmosfære.

Uddannelse med praktiske øvelser

Gennem praktiske øvelser, hvor vi brugte
hinanden til at gennemføre samtaler
og give kritisk respons på dem, blev vi
bl.a. opmærksomme på, hvor vanskeligt
det kan være at være noget andet end
psykolog eller terapeut. Man vil så gerne
finde løsninger og sige de helt rigtige ting,
men vi blev bevidste om, at nogle gange
er behovet først og fremmest at give den
anden plads og følelsen af at blive lyttet
til.
Vi arbejdede med, hvordan man skaber
tillid, er tilstedeværende og viser betingelsesløs positiv omsorg, samtidigt med,
at man bevarer sin personlige autenticitet. Et højdepunkt på uddannelsen var
besøget af Simon O’Donoghue fra HS’
britiske søsterorganisation, som gav os
et levende indblik i, hvordan de britiske

humanister arbejder med området. Det
blev tydeligt, hvor vigtigt, vanskeligt og
tilfredsstillende arbejdet er, og vi sad tilbage med en stor lyst til at komme i gang.

Næste skridt

Arbejdet fortsættes nu i en vestgruppe og
en østgruppe, som skal forsøge at træffe
aftaler med hospitaler i Aalborg, Aarhus,
Hovedstadsområdet og Rønne (de steder,
hvor de uddannede samtalepartnere bor).
Jeg er overbevist om, at der - som med
vores ceremonier - vil være et behov for
dette tilbud. De næste måneder vil vise,
hvordan der kan tages hul på det i en
dansk sammenhæng. Det vil sikkert være
vigtigt, at vi ikke bliver opfattet som intimiderende eller ”sælgere” af et bestemt
livssyn. Men ved at være et alternativ, vil
vi forhåbentlig indirekte bidrage til udbredelse af den humanistiske tanke.
Når der engang annonceres et nyt uddannelsesforløb, kan jeg varmt anbefale,
at du overvejer at deltage. Fremtiden vil
vise, hvor megen gavn vi kan gøre, men vi
har allerede haft et personligt udbytte og
en ny mulighed for at foretage sig noget
meningsfuldt og udviklende.
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Vil du med til Folkemødet?

AF
OLE WOLF, TALSPERSON, OG
KIRSTINE KÆRN, HB-MEDLEM

For syvende år i træk deltager
Humanistisk Samfund i Folke
mødet på Bornholm
HS har fået meget ud af at være med på
Folkemødet gennem årene. Foreningens
politiske succes er således i høj grad
grundlagt gennem de relationer, vi har
opbygget og vedligeholdt her.
Vi er nu godt i gang at planlægge
sommerens Folkemøde fra 14.-17. juni i
Allinge. I år får vi et større telt end sidste
år, og det giver bedre muligheder for at
arrangere debatter i vores eget telt. Men
det giver også ekstra opgaver med at få
det hele til at fungere.

’Facer’ eller praktiker?

Vi tager afsted 8-10 personer og bor i det
samme sommerhus. Det er ikke nødvendigt at være med alle dage.

Hver deltager har en specifik rolle under
hele Folkemødet:
Vores forperson og talspersoner deltager i debatter, der er relevante for HS, og
har derfor ikke meget tid til at stå i vores
telt og tale med folk.
Vores ’facere’ har til opgave at stå i
vores telt, fortælle om HS og snakke med
andre folkemødedeltagere. I den rolle skal
man være glad for at tale med andre, ikke
være bange for at tage initiativ og udbrede det gode budskab om HS.
Endelig er der de ansvarlige for infrastrukturen - vores praktikere, der agerer

HS-forperson Lone Ree Milkær diskuterer
med Ateistisk Selskabs daværende formand Anders Stjernholm på Folkemødet
i 2017.

chauffører, sørger for at handle ind, tage
billeder til debatter, sikre at der er kaffe i
teltet og meget mere. Praktikerne sikrer,
at alle kan løse deres opgave.
Har du lyst til at være facer eller praktiker på Folkemødet, så kontakt Kirstine
Kærn (kk@hs.dk) og hør nærmere.
Vi sørger for en grundig instruktion.

Den humanistiske sangkonkurrence
Vi indbyder alle landets skjalde, hverdagspoeter,
singer-songwritere og spillemænd til at åbne for
den kreative åre og deltage i sangkonkurrence

INDLEVERING AF DIN SANG

Sangen skal indleveres digitalt inden 13. august 2018 på
følgende mail: sang@hs.dk

DOMMERKOMITÉEN

Det er dejligt at synge sammen og vi gør det ofte i vores
ceremonier. Men vi mangler en sang, der er vores. En sang,
der handler om det fantastiske i, at vi er mennesker sammen lige nu og her. Derfor indbyder vi til sangkonkurrence,
så vi kan få noget at synge.

Din sang vil i første omgang blive vurderet af frivillige fra
Humanistisk Samfund, der har erfaring med ceremonier.
Derefter vil en musikkyndigt komité vurdere et udvalg.

KRAV

Vinderen vil blive udnævnt på Humanistisk Samfunds 10 års
jubilæum, lørdag 27. oktober, og modtage prisen på 5.000
kroner. Sangen vil ved denne lejlighed blive opført af et kor.

Du skal indlevere en tekst med melodi og becifring. Teksten
skal være i overensstemmelse med de humanistiske værdier
(se mere på hs.dk/vaerdier). Det kan være en sang, der er
målrettet en specifik ceremoni eller det kan være en mere
almen humanistisk sang.

OFFENTLIGGØRELSE

Ved deltagelse giver du / I Humanistisk Samfund ret til at
optage opførelsen ved offentliggørelsen og til at bruge sangen efterfølgende ved offentlige begivenheder.
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Hvem skal have
Humanistprisen?

Sammen med tyve norske humanister er danske Kelvin Nielsen (i grøn trøje) nyuddannet
som bryllupscelebrant. Foto: HEF

Ny bryllupscelebrant uddannet i Norge
Hele 21 kursister var der på holdet, da Kelvin Nielsen, forperson hos HS i København, fik
mulighed for at uddanne sig som bryllupscelebrant hos vores norske venner i Human
Etisk Forbund (HEF), der med tæt på 90.000 medlemmer er en hel del større end HS.
Med Kelvin Nielsen har Humanistisk Samfund fem aktive bryllupscelebranter.
Ud over uddannelse i at udføre bryllupsceremonier har celebranterne bestået en
prøve, der bl.a. omfatter tilrettelæggelse af en ceremoni, udarbejdelse af en personlig
tale og fremførelse af en tale overfor et certificeringsudvalg.

Humanistisk
konfirmation 2019
Tilmeldingen til humanistisk
konfirmation i 2019 er nu åben for
HS-medlemmer, der således får et
forspring for ikke-medlemmer, som
først kan tilmelde sig fra 1. juni.
Med et nyt hold på Fyn bliver der i
2019 plads til i alt 220 humanistiske
konfirmander: 120 i København, 40 i
Aarhus, 40 i Ringsted og 20 på Fyn.

Humanistisk Samfund uddeler i år
for første gang ’Humanistprisen,’
der gives til én eller flere personer
eller organisationer, der gennem
deres virke har vist forståelse for,
hvad det vil sige at virke for huma
nismen, for eksempel:
• har udvist en fordomsfri anerkendelse og respekt for det
enkelte menneskes ret til og
ansvar for at forme sit eget liv
og give det mening - eller
• har arbejdet for et bedre
samfund baseret på værdier
som udfoldelse af menneskers evner og muligheder,
betydningen af fornuft og frie
valg eller fremmet fredelig
sameksistens.

Indstil kandidater

Indtil 1. juni kan du indstille
kandidater til prisen ved at sende
en mail med begrundelse til
kontakt@hs.dk, skriv ”Humanistprisen” i emnefeltet.
HS’ hovedbestyrelse beslutter,
hvem der skal have prisen, der
uddeles 27. oktober ved fejringen
af 10 års-jubilæet.

HS har fået
ny hjemmeside
Humanistisk Samfunds hjemmeside
har fået en grundig ansigtsløftning som
led i fornyelsen af foreningens grafiske
udtryk, der også omfatter logo, pjecer og
medlemsbladet.
Besøg den nye hjemmeside:
www.hs.dk

Læs mere om humanistisk konfirmation og tilmelding:
www.hs.dk/konfirmation/

Metz hos HS i Viborg
”Medier, spin og den halve vind,” var titlen,
da journalist og samfundsdebatør Georg
Metz 15. marts holdt foredrag hos HS i
Viborg.
Med fortællinger og anekdoter gav Metz
et tilbageblik på et liv med medier og politik
og til slut bud på fremtidens mediebillede,
hvor de store dominerende medier er

trængt e af ufiltreret kommunikation og
bevidst misinformation.
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