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Igen har vi haft et travlt, sjovt, produktivt, spændende og udviklende år i Humanistisk Samfund
(HS). Selvom vi snart ikke kan sige, at vi er en ny forening mere, fordi vi har 10 års jubilæum i 2018,
så er der mange ting, som stadig er under udvikling. Det skyldes først og fremmest, at vi bliver flere
og flere medlemmer og at flere og flere bruger vores ceremonier. Omkring årsskiftet 2016/17 er vi
rundet 1000 medlemmer!
Det er dejligt, at flere får øje på vores fantastiske forening og derfor bruger både hovedbestyrelsen
og alle de dygtige frivillige i ceremonigrupperne en masse tid og energi på at udvikle og
kvalitetssikre ceremonierne, samtidig med, at der jo også er mange ceremonier, som skal løbe af
stablen.

Arbejdet i ceremonigrupperne
I arbejdet med udvikling og kvalitetssikring har
vi i år holdt det første af kommende årlige
møder med ledere fra alle ceremonigrupper.
Dette gør vi for at sikre sammenhæng mellem
de forskellige ceremonier og for at udviklingen i
grupperne kan følges ad. Vi skulle f.eks. gerne
sikre, at vi har nogenlunde den samme
forståelse af, hvorfor vi holder ceremonier på
tværs af grupperne.

Humanistiske ceremonier er noget, som findes over hele Europa og i HS er vi en del af det
internationale samarbejde omkring ceremonierne. Vi deltager så ofte det er muligt og der er
lejlighed til det, for at blive inspirerede og få lejlighed til at diskutere udfordringer med andre, der
har længere tids erfaring med ceremonier end vi har i Danmark. I år har nogle af lederne i

konfirmationsgruppen, Annette Bøgh og Sille Fredsted, og Nina Faartoft, som er ceremoniansvarlig
i hovedbestyrelsen været på konference og uddannelse i hhv. Holland og Belgien.

I konfirmationsgruppen har de arbejdet stenhårdt med udvikling af uddannelse af undervisere,
med læseplaner for konfirmationskurserne i det seneste år. Konfirmationen er stadig vores mest
populære ceremoni og vi er steget fra 12 konfirmander på det første hold i 2011 til 120
konfirmander i 2016 og 142, som er tilmeldt konfirmationen i 2017. Det er super fedt! Vi har fået
en masse dygtige nye frivillige undervisere, som er med på konfirmationskurserne, der foregår over
2 weekender i løbet af foråret. Vi forudser, at efterspørgslen bliver ved med at stige og en stor del
af arbejdet i gruppen er derfor at sikre, at vi har et koncept, som kan udbredes og som der kan
rekrutteres flere frivillige til. Jo flere konfirmander jo flere undervisere har vi brug for. Vi fik en hel
del medieomtale af vores konfirmationer i 2016 og havde dygtige unge talspersoner med i
morgenshows på både DR og TV2, samt en fin helsides artikel i Politiken. Vi kan nok forvente, at
den procentvis meget høje forøgelse i antallet af konfirmander fortsat vil give mere omtale – og
endnu flere konfirmander.

Også i bryllups – og navnefestgruppen har
det været det travleste år nogensinde i
foreningens historie med 13 bryllupper og
4 navnefester. Vi er i øjeblikket kun 3
uddannede og aktive celebranter, så en del
af indsatsen i slutningen af året har været
at rekruttere interesserede nye
celebranter og forberede en ny
uddannelse af dem i begyndelsen af 2017.

Begravelsesgruppen har haft fokus på udvikling af et nyt koncept for uddannelse og har i 2016
uddannet 5 nye ceremoniledere. Det gælder for begravelsesgruppen såvel som for bryllups- og
navnefestgruppen, at man i starten af gruppernes virke uddannede medlemmer efter et
mesterlæreprincip; de nye fulgte først og fremmest en uddannet celebrant/ceremonileder, var
med ude til ceremonier og lærte på den måde at tilrettelægge en ceremoni, før de blev indstillet til
en certificeringsprøve. I løbet af 2016 er denne praksis blevet lavet om for begravelsesgruppens
vedkommende og nye ceremoniledere deltager nu på to dages uddannelse. Dette gør det
væsentlig lettere, at tilrettelægge uddannelsesforløbet.

Humanistisk Eksistentiel Omsorg
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Et helt nyt tiltag i HS er udviklingen af Humanistisk Eksistentiel Omsorg (HEO). I andre europæiske
lande, bl.a. England, Holland og Belgien, arbejder en del humanistiske organisationer med HEO,
som er muligheden for at tilbyde eksistentielle samtaler på et humanistisk grundlag, hvor der kan
være brug for det, f.eks. på hospitaler, i hæren eller i fængsler.
Den humanistiske dimension i HEO er kort fortalt et fokus på nærvær og på at livet er her og nu, at
det enkelte menneskes har ret til og ansvar for at forme og udfolde sit eget liv og give det mening,
samt, at det enkelte menneske indgår i betydende fællesskaber.

En gruppe er gået i gang med at
udvikle en uddannelse for HEOsamtalepartnere og
repræsentanter fra den har
blandt andet deltaget på kurser i
det de kalder ’humanist
chaplancy’ i England, og vi får
besøg af den
uddannelsesansvarlige fra British
Humanist Associations
uddannelse i begyndelsen af
2017. Uddannelsen vil blive udbudt i løbet af 2017 og vil i første omgang rette sig mod at blive et
tilbud i tilknytning til hospitaler. Kontaktperson til projektet er Ole Wolf, ow@hs.dk.

Lokalforeningernes arbejde
I HS har vi en del lokalafdelinger, som sørger for aktiviteter og synlighed i lokalområderne. Det er
fantastisk, at vi kan have aktive lokalforeningen 5 forskellige steder i Danmark.
I København, hvor vi har absolut flest medlemmer, er der en aktiv lokalforening, som afholder
samtale og foredrag, bl.a. i samarbejde med Forskningens Døgn.
I Aalborg udgiver lokalforeningen et nyhedsbrev til medlemmer, der bor i Aalborg og omegn.
De afholder ’Filosofisk café’ i samarbejde med nogle studerende fra anvendt filosofi på Aalborg
universitet, som rammesætter diskussioner om fastlagte emner. Der er et flerårigt samarbejde med
folkeuniversitetet om at udbyde foredrag, som tiltrækker mange tilhørere. Og formanden i Allborg,
Jørn Rosborg, har i 2016 holdt oplæg om humanisme på et gymnasium samt deltaget i den lokale
debat i pressen.
I Århus har afdelingen i 2016 forsøgt at udvide territoriet lidt og holdt derfor et informationsmøde
om humanistiske ceremonier i Randers.
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I Viborg, som er vores første og ældste lokalafdeling fortsætter de en mangeårig tradition med at
mødes til filosofisk café og arrangerer desuden foredrag med humanistisk interessante temaer.
På Bornholm har vi ikke en decideret lokalafdelingen, men der er en gruppe aktive humanister,
som arrangerer filosofiske cafémøder, informationsmøder om HS og om humanistiske ceremonier.

Hovedbestyrelsens arbejde
Et stort fokus for HB i det forgangne år har været øget synlighed for foreningen og dermed flere
medlemmer og flere brugere af ceremonierne. Vi er så
glade for HS og de muligheder vi tilbyder, at vi synes, at
mange flere skal have buddet. Derfor har vi i år sammen
med et bureau, der hedder Agency Scandinavia, sat en
kampagne i søen, som skulle gøre flere opmærksom på, at
vi er her! Det har hovedsageligt været en web-baseret
kampagne, som bl.a. har været baseret på en Facebookquiz. Foreløbig har kampagnen været en succes og vi håber
at fortsætte samarbejdet med bureauet.
Med foreningen og ceremoniernes vokseværk følger en hel
del arbejde med fremtidssikring og organisationsudvikling.
Vi vil gerne blive ved med at være en stærk og solid
forening og vi vil gerne være klar til at blive mange flere medlemmer, mange flere frivillige og
kunne tilbyde mange flere ceremonier.
Dette gør, at en del af tiden i hovedbestyrelsen i år er gået med diskussioner om tilrettelæggelse og
omstrukturering af administration, bl.a. er en del af konfirmationsadministrationen overgået fra
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grupperne til landssekretæren og vi har forenklet medlemsadministrationen ved en tilmelding til
PBS. Nogle af diskussionerne har været taget på et bestyrelsesseminar, hvor vi fik tid til at gå i
dybden med organisationsudviklingen.
Derudover har bestyrelsen arbejdet med processer for intern kommunikation i foreningen,
politikken for anerkendelse af frivilligt arbejde og en frivilligpolitik, som bl.a. er udmøntet i en
vedtægtsændring, hvor fokus på frivillighed foreslåes tilføjet til vedtægterne.

Politisk arbejde
Politisk har det været et travlt år. Vi arbejder stadig for helt grundliggende ligestilling og
rettigheder til HS, bl.a. anerkendelse af livssynssamfund (på linje med trossamfund) og deraf
følgende vielsesbemyndigelse. I det 2016 har vi haft foretræde for kirkeudvalget i forbindelse med
en besvarelse fra kirkeministeriet om folkekirkens økonomi. Vi har haft samtaler med en del af
partiernes kirkeordførere og vi har henvendt os til det udvalg, som har arbejdet med vikårene for
trossamfund uden for folkekirken, for at bede om at blive hørt i forbindelse med udvalgets arbejde.
Det kan virke paradoksalt, at vi bruger så meget energi på kirke- og religionspolitik, men det
handler om det lange seje træk for at få ligestilling til ikke-religiøse livssyn og derfor er det den
gruppe, vi er nødt til at henvende os til. Ideelt set, så havde Danmark en samlet livssynspolitik, som
handlede om værdibaserede livssyn og gav lige rettigheder til alle. Sådan er det ikke i dag.
Igen i 2016 var HS repræsenteret på folkemødet på Bornholm. Vi havde et lille telt på Allinge Havn
og var vært for debatter om livssyn i sundhedsvæsenet, herunder behovet for humanistiske
samtalepartnere, og om at sætte livsynspolitik på den politiske dagsorden.
Derudover arbejder politikgruppen løbende med at blive hørt i den offentlig debat og råber op,
hvis der er noget, som vi synes, at vi har en mening om. Det har bl.a. resulteret i et indlæg i
fagbladet for religionslærere i folkeskolen om behovet for at ændre kristendomskundskab til
undervisning i filosofi, etik og livssyn.

Nordisk Samarbejde
HS deltager i et samarbejde med alle de andre
nordiske humanistorganisationer. Vi holder et
årligt møde, hvor vi taler om mulighederne for
samarbejdsområder. Det resulterede i 2016 i
’Nordisk Humanistmanifest’ som er de
grundlæggende humanistiske værdier, der er
fælles for alle nordiske organisationer.
Manifestet er forfatter af repræsentanter fra
alle organisationer, dvs. Fra Finland, Sverige,
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Norge, Island og Danmark. I løbet af året har vi sagt velkommen til en humanistisk organisation på
Færøerne, Humanistafelag Føroya – som også har tilsluttet til manifestet. Det nordiske samarbejde
er stadig nyt og det skal blive spændende, hvad det kan udvikle sig til.

Internationalt arbejde
Udover nordisk samarbejde er HS medlem af den internationale organisation IHEU (International
Humanist and Ethical Union, iheu.org) og den europæiske EHF (European Humanist Federation,
humanistfederation.eu). Igennem IHEU deltager vi også i End Blaspehmy Laws-kampagnen, som
samarbejder om at afskaffe blasfemilovgivningen i alle lande, ud fra en overbevisning om, at
religioner ikke bør være beskyttet af særlig lovgivning og at udsatte individer kan beskyttes af
racisme- eller injurielovgivning.
IHEU udgiver også hvert år en ’Freedom of Thought
Report’ (freethoughtreport.com), som giver et overblik
over, hvordan det står til med tankefriheden i hele verden,
specielt set fra ateister og humanisters perspektiv.
Rapporten er brugerdrevet og de enkelte afsnit er forfatter
at organisationer i de respektive lande. I år har HS
samarbejdet med Humanistafelag Føroya om at skrive det
danske indlæg, fordi Færøerne stadig er en del af
rigsfællesskabet.

HS har i år været så privilegerede, at vi har fået
lejlighed til at komme med udtalelse til FNs
menneskerettighedskommission ’Universal Periodical
Review’ af Danmark. Kommissionen gennemgår
menneskerettighedssituationen i alle lande i verden
efter tur og i 2016 var det blevet Danmarks tur.
Gennem IHEU, som har en lobbyist ansat, der arbejder
i Geneve, kom vores forperson, Lone Ree Milkær, med
en udtalelse til reviewet, som påpegede den
manglende ligestilling af livssyn i dansk lovgivning og
behovet for afskaffelse af den danske
blasfemilovgivning.
Danmark har også i løbet af 2016 haft besøg af FNs special rapporteur on freedom of religion and
belief, Heiner Bielefeld. Professor Bielefeldt rapporterer til menneskerettighedskommissionen om
religions- og livssynsfrihed og havde i årets løb valgt at besøge Danmark. Han har på baggrund af
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besøget lavet en kortlægning af det religion- og livssynsrelaterede landskab og i den forbindelse fik
vi lejlighed til at fortælle om vores udfordringer som humanistisk forening. Det resulterede bl.a. i
følgende formulering i den endelige rapport
”Hvis Grundlovens artikel 67 skal forblive på linje med udviklingen i religions- og livssynsfrihed i
europæisk og international menneskerettighedslovgivning, skal den fortolkes bredt og
inkluderende. Den fremtidige behandling af humanisterne kan i denne kontekst fungere som en
test case (min oversættelse)”.

Kommende initiativer – og ønsker
Der er masser på tegnebrættet for næste år, både videre arbejde med konkrete projekter, som HEO
og deltagelse på folkemødet på Bornholm, hvor vi bl.a. skal debattere Bielefeldtrapportens syn på
religions- og livssynsfrihed i Danmark.
Derudover skal vi på spejderlejr! På den store internationale spejderlejr, som i
2017 skal være i Sdr. Jylland, vil man indrette et livssynsområde og vi er blevet
spurgt, om vi vil deltage. Det vil vi selvfølgelig meget gerne. Måske kan det
være startskuddet til vores længe ønskede ungdomsafdeling og muligvis til at
deltage på Ungdommens Folkemøde til næste år.
Et helt nyt initiativ er HS Årsseminaret, som ligge d. 28. oktober 2017. Her vil
der være workshops for celebranter, ceremoniledere, lokalfrivillige etc. og
almindelig festlighed sammen med alle de andre dygtige, sjove, flittige, kloge,
eftertænksomme og dynamiske frivillige i HS.
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