Humanistisk navngivning

Bliv medlem

En humanistisk navngivning er en ceremoni til jer, der ønsker at fejre jeres nyfødte barn på en smuk og højtidelig vis, uden en religiøs
ramme, men i stedet på baggrund af et humanistisk værdigrundlag.

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.

En navngivning er en værdig og højtidelig ceremoni afholdt et
sted, hvor I synes det er passende, for eksempel i haven, en park, i
jeres hjem eller i et andet smukt rum. Sammen med jer forbereder
celebranten en ceremoni, som passer til jeres barn og familie. Celebranten holder en personlig tale til familien og barnet, og der kan
synges sange, læses digte eller spilles musik efter jeres valg.

Hvad kan I forvente?
Den uddannede celebrant fra Humanistisk Samfund hjælper jer
med at tilrettelægge jeres ceremoni, så den bliver personlig og
vedkommende indenfor rammerne af det humanistiske værdigrundlag. I får professionel vejledning, og celebrantens tale skrives
på baggrund af en samtale med jer.
Ceremonien bygges op omkring talen med sange, musik, digte
og andre indslag som I vælger sammen, og på baggrund af celebrantens forståelse for hvad der skaber et godt samlet forløb og
stemning.

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 udvikling. 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.

Pris og praktisk
En navngivningsceremoni koster kr. 4.000. Er der tale om kombineret bryllup og navngivning koster det kr. 6.000.
Prisen inkluderer ceremonien, celebrantens transport, et møde
med celebranten et par måneder før ceremonien og en generalprøve et par dage før, eller nogle timer inden selve ceremonien.
Det tager erfaringsmæssigt en del tid at forberede en ceremoni. Så
det er vigtigt, at I henvender jer i god tid. Desuden skal mindst en af
jer være medlem af Humanistisk Samfund.
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Om Humanistisk Samfund
Humanistisk Samfund er en forening for mennesker, der deler et
sekulært og humanistisk livssyn, baseret på at mennesket i sig selv er
unikt, værdifuldt, selvstændigt og ukrænkeligt.
Siden 2008 har vi tilbudt humanistiske ceremonier ved livets store
overgange: navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse. Siden
2017 har vi uddannet eksistentielle samtalepartnere, der kan tale om
livets store og svære spørgsmål, på et humanistisk grundlag.
Grundtanken i vores virke er, at livet bærer meningen i sig selv og i
de fællesskaber vi er en del af. Ceremonierne har derfor fokus på de
personer, de fællesskaber og familier, de handler om. Ceremonien
markerer et rituelt højdepunkt – både for den, som er i centrum
og for dem, som overværer højtideligheden. Alle skal kunne se og
mærke, at dagen indeholder en overgang til noget nyt.

Hvad vil Humanistisk Samfund?
Vi arbejder for ligestilling af alle tros- og livssynssamfund i Danmark.
Det betyder at vi arbejder for en reelt sekulær stat i Danmark, og
dermed en adskillelse af kirke og stat. Vi arbejder herudover også for
følgende:
• Fødselsregistrering og registrering af dødsfald
bør foretages af det offentlige.
• Livssynssamfund bør kunne få juridisk vielsesbemyndigelse,
så længe denne ret udstrækkes til trossamfund.
• Der bør undervises bredt i religion, etik og filosofi i
folkeskolen, frem for det nuværende fokus på kristendom.
• Konfirmationsforberedelse bør ikke finde sted i skoletiden.
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