
Hvad er Humanistisk Samfund?
Humanistisk Samfund er en forening, der på et humanistisk værdi-
grundlag arbejder for, at mennesker frit skal kunne vælge et livssyn 
og et liv fri for religion og religiøs indblanding. Derfor tilbyder vi 
mulighed for at markere livets store overgange på en højtidelig 
måde på grundlag af et livssyn og en etik, der sætter mennesker i 
centrum.

Hvad er en humanistisk 
begravelse?
En humanistisk begravelse er en højtidelighed, hvor fokus er på 
den afdøde. Ceremonien indeholder ikke religiøse sange og tekster, 
men er præget af den afdødes personlighed, og det liv, den afdøde 
har levet.

En humanistisk ceremoni bygger på de humanistiske værdier: 
Respekt for andre, ansvar for helheden og det enkelte menneskes 
værdi og betydning. En humanistisk begravelse kan foregå i et 
kapel, i hjemmet eller i et andet velegnet lokale.

Højtideligheden forestås af en uddannet og certificeret ceremo-
nileder fra Humanistisk Samfund. I samarbejde med de efterladte 
udformes ceremoniens forløb, så afslutningen på livet bliver smuk, 
personlig og mindeværdig.

Humanistisk Samfund har udarbejdet en ramme for begravelses-
ceremonien, som kombinerer musik, sange, en personlig begravel-
sestale og evt. digte. Der er plads til at de efterladte i høj grad kan 
sætte et personligt aftryk på ceremonien. Vi hjælper med råd og 
erfaring. 

Talen, som skrives og holdes af ceremonilederen, bygger på de 
oplysninger, som ceremonilederen har fra sin samtale med de 
efterladte.
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Bliv medlem
Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds vigtige arbejde med 
at tilbyde ceremonier til livets store overgange og vores politiske 
arbejde for en reel adskillelse af kirke og stat i Danmark. Du støtter 
også vores engagement i den offentlige debat, hvor vi ofte er den 
sekulære stemme i samtalerne om religion og etik.

Et medlemskab koster 375 kr årligt, men hvis du er under 26 år, 
koster det kun 110 kr årligt. Alle priser i denne folder er 2018-priser, 
med forbehold for fremtidige ændringer.

Du kan melde dig ind på www.hs.dk, hvor du også kan læse mere 
uddybende om foreningen og dens arbejde. Du kan også finde os på 
Facebook, Twitter og LinkedIn.

Bliv aktivt medlem
Vi har lokalforeninger rundt omkring i landet, og vi vil gerne have 
flere. Lokalforeningerne arrangerer bl.a. diskussioner, udflugter og 
foredrag, blander sig i den lokale debat og i den lokale politiske ud-
vikling. Hvis du har en særlig interesse i ceremoniarbejdet er der også 
mulighed for at bidrage på dette område.

Skriv til kontakt@hs.dk hvis du vil høre mere. 



En humanistisk 
ceremoni bygger 
på de humanistiske 
værdier: Respekt 
for andre, ansvar 
for helheden og det 
enkelte menneskes 
værdi og betydning.

Humanistisk Samfund
• Tilbyder ceremonier ved navngivning, 

konfirmation, bryllup og begravelse.

• Afholder debatmøder om etiske og filosofiske spørgsmål.

• Arbejder for ligestilling af livssyn.

Hvad gør man når nogen dør?
Hvis du ønsker at arrangere en humanistisk begravelse, er det en 
god ide at kontakte Humanistisk Samfund hurtigst muligt. Så kan vi 
nemlig sammen finde et tidspunkt for ceremonien.

Humanistisk Samfund laver ikke bedemandens arbejde. Vi forestår 
kun selve højtideligheden. Du skal derfor også kontakte en bede-
mand, med mindre du selv står for det arbejde.

Humanistisk Samfund står også gerne for mindehøjtideligheder. En 
humanistisk mindehøjtidelighed indeholder de samme elementer 
som en humanistisk begravelse, og er på samme måde præget af 
afdødes levede liv. Her er afdøde blot ikke fysisk tilstede, som ved en 
begravelse.

Vil du gerne tilrettelægge din egen begravelse i god tid, kan du 
bestille en vejledende samtale med en ceremonileder, som kommer 
hjem til dig og hjælper dig med at fastholde dine ønsker til ceremo-
nien.

Priser 
En humanistisk begravelse koster henholdsvis 4.000 kr (medlem) og 
4.375 kr (ikke-medlem).

En vejledende samtale koster henholdsvis 1.000 kr (medlem) og 
1.500 kr (ikke-medlem).

Beløbet dækker transportomkostninger og honorar til ceremoni-
lederen. De efterladte sørger selv for lokale, trykning af program og 
eventuelle musikalske indslag, men ceremonilederen vil naturligvis 
bistå med forslag og gode råd.


