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Til langt de fleste begravelser er der fæl-
lessang. Sange kan noget helt specielt: De 
skaber en følelse af fælleskab og bevæger 
- og de kan fungere som trøst. 

”Altid frejdig når du går” er én af de 
sange, mange kender fra begravelser. En 
smuk salme, der giver trøst og mod, når 
man bliver adskilt fra ens elskede. Trøsten 
gives gennem troen på, at der er større 
mening med det hele, som Gud kender: 
”Med et fadervor i pagt, skal du aldrig 
gyse”. 

Men hvad med os, der ikke tror på 
nogen Gud, men som i lige så høj grad har 
brug for trøst når vi mister? Hvad skal vi 
synge?

Ved en humanistisk begravelse er 
det nemlig centralt, at sangene er uden 
religiøse henvisninger. Men det er faktisk 
ikke helt nemt at finde specifikke begrav-
elsessange, der er helt uden religion. 

I begravelsesgruppen har vi samlet en 
række sange, der kan benyttes. Ofte er 
det natursange, der beskriver, at verden er 
smuk, trods alt, som f.eks ”Sensommer-
vise” og ”I skovens dybe stille ro”. Ingen af 
disse sange handler dog decideret om tab, 
og derfor er vi vedvarende på udkig efter 
sange, der kan bruges til at beskrive de 
svære følelser, der opstår, når man mister.

Skrev sange til sin begravelse
Toke Reunert døde forrige år efter 
længere tids sygdom. Han brugte bl.a. 
den sidste tid til at planlægge sin egen 
begravelse og fik skrevet to smukke sange 
til sine efterladte. 

Den ene sang handler om sorgen over 
at miste sin elskede. Den anden er skrevet 
ud fra hans datters vinkel, og er en sang 

om det uforståelige i at skulle miste sin 
far, mens man stadig selv kun er et barn. 

Tokes enke, Laura, og hans datter, 
Rose, har ladet os benytte sangene ved 
de humanistiske begravelser, da de håber 
på, at de kan bringe andre trøst i en svær 
tid. Det er vi i begravelsesgruppen meget 
taknemmelige for – og vi er glade for at 
kunne bringe den ene af disse sange her i 
medlemsbladet. 

Teksten beskriver på smukkeste vis, 
hvor tomt det kan føles, når man mister 
sin elskede. På trods af det triste emne, er 
der meget trøst at hente i sangen: Trøst 
gennem mindet om den kærlighed, der 
var - og som ikke dør, selvom personen er 
væk.    

AF
KARIN LILTORP,
CEREMONILEDER,
HUMANISTISK
SAMFUND

Også ikke-religiøse har brug for 
trøst i sorgen over at miste. Men vi 
mangler sange

SANGE TIL TRØST
Toke Reunert planlagde sin egen begra-
velse ved bl.a. at skrive smukke sange til 
sine efterladte.

Læs side 9
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Konfirmation og pressedækning 
gav mange nye medlemmer

AF
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN

Et nyt humanistisk 
konfirmations-
hold i Ringsted og 
forberedelser til ét 
i Odense næste år 
blev omtalt af TV2 
regioner.

Med et par hundrede nye medlemmer hen 
over foråret nåede Humanistisk Samfund i 
maj et medlemstal på hele 1.441.

Traditionelt giver forårets humanistiske 
konfirmationer hvert år nye medlemmer 
til foreningen, men i år er helt særlig. 

Omfattende pressedækning satte 
ekstra skub i indmeldelserne.

- Konfirmationerne er en god historie 
for pressen, som ofte selv henvender 
sig til os. I år er vi nået meget længere 
ud i medierne end tidligere, og det giver 
selvfølgelig ekstra synlighed, fortæller 
sekretariats leder i HS Tue Bo-Chassé.

Omfattende pressedækning
Regionale medier over hele landet har 
omtalt årets humanistiske konfirmationer.  
Ikke mindst det nye konfirmationshold i 
Ringsted og forberedelserne til det kom-
mende hold i Odense næste år har fået 
fine omtaler.

Men også landsdækkende medier har 
dækket. Blandt andre DR’s Radioavisen, 
der over et par dage omtalte de humanis-
tiske konfirmationer.

- Vi kan tydelig mærke, at antallet af  
henvendelser stiger, når HS har været i 
pressen. Således havde jeg efter indsla-
gene i Radioavisen et par ganske hek-
tiske dage i sekretariatet, fortæller Tue 
Bo-Chassé.

Får øje på HS
En del af de nye medlemmer er unge, 
der melder sig ind for at blive konfirm-
eret, men også  for ældre og familie-
medlemmer, der i anledning af konfirma-
tionen så at sige får øje på Humanistisk 
Samfund.

Sekretariatsleder Tue Bo-Chassé peger 
dog på, at erfaringen viser, at nogle af 
de nye unge medlemmer falder fra igen i 
løbet af det første år.

- Men det ændrer ikke på den flotte 
stigning i medlemstallet. Blot indenfor 
den seneste måned har vi fået 46 nye 
‘voksne’ medlemmer, og det er ret flot set 
i forhold til tidligere, siger han.

Indenfor blot 
den seneste 
måned har 
vi fået 46 
nye voksne 
medlemmer. 
Det er flot!

Tue Bo-Chassé,
sekretariatsleder 
i HS

”

Humanistiske konfirmationer giver 
synlighed - ikke mindst betyder 
pressedækningen, at mange får 
øje på Humanistisk Samfund

MEDLEMSUDVIKLINGEN   I 
HUMANISTISK SAMFUND

2011: 335

2012: 442

2013: 537

2014: 615

2015: 616

2016: 716

2017: 939

(medlemstallene opgjort pr. januar)

2018
Januar: 1227

Februar: 1258

Marts: 1298

April: 1368

Maj: 1441

(medlemstallet pr. 20. i måneden)
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Første humanistiske 
konfirmation på Midtsjælland

AF
JESPER VIND,
UNDERVISER
OG MEDCELEBRANT

19. maj blev den første humanistiske 
konfirmation holdt i Ringsted på Midts-
jælland. 

Inden selve konfirmationsceremonien 
havde vi to dejlige weekender med 35 
skønne unge mennesker fordelt på 2 
hold. Derudover var vi 6 undervisere samt 
madmor Lone. 

Første weekend blev der fortalt om 
humanismens historie og hvad sekulær, 
gudeløs humanisme er for en størrelse. 
Der blev diskuteret menneskerettigheder, 
og hvorfor de er så vigtige for at undgå 
uretfærdig behandling af andre. Og ende-
lig  blev der diskuteret kritisk tænkning; 
hvordan man skal være kritisk overfor det 
andre siger, det man læser og hører, men 
også ligeså kritisk overfor det, man selv 
siger og tror, man ved.

Den efterfølgende weekend blev der 
debatteret på det mere personlige plan: 
Etik og moral. Hvad mener jeg, er rigtig 

og forkert? Hvad mener du? Identitet og 
tolerance. Hvem er jeg? Hvem tror jeg, du 
er? Hvem er vi, når vi er sammen? Hvor 
meget skal vi tolerere fra andre, som ikke 
tolererer os? Sidst, men ikke mindst, blev 
der talt om sex og rusmidler. Alt sammen 
ting man normalt ikke taler særlig meget 
med sine forældre om. 

De unge mennesker gik til den med 
liv og sjæl, så det var en fornøjelse. De 
brugte ligeledes en del krudt på deres 

ceremoni-indslag, men der var også tid 
til hygge og sang omkring bålet. Efter 
weekenderne var man slidt, men fløj også 
på en lyserød sky.

Konfirmationsceremoni
Til den store dag havde vi allieret os med 
københavnergruppen, så vi brugte samme 
band, sanger og fotograf. Syrenerne, som 
vi havde bestilt, blev sat op på scenen. 
Kort efter kom de unge konfirmander, så 
de lige kunne øve ceremonien og deres 
eget indslag på den store scene. 

Klokken 10 blev de glade gæster lukket 
ind i den flotte sal, og så gik ceremonien i 
gang: Vores forperson - Lone Ree Milkær 
- var på scenen som medcelebrant. Der 
blev sunget og holdt taler, hvor efter de 
unge gav to forrygende indslag. 

Gæstetaler var Halfdan E, som har 
sat sit præg på den danske musik- og 
filmscene.  Hans smukke tale handlede 
om, at man skal sætte sig på bænken og 
tale med folk, i særdeleshed hvis de har 
behov for at tale. Ceremonien sluttede 
med overrækkelse af diplomer og roser, 
hvorefter der var en lille hyldedrink til 
gæsterne. Endnu et hold af dejlige unge 
mennesker har taget et humanistisk skridt 
videre i livet.

Vi fik megen ros bagefter, hvilket altid 
luner, selv om man sveder lidt i varmen. 
Tusind tak til alle for et fantastisk samar-
bejde. Jeg glæder mig til næste gang.

I Ringsted tog et hold unge et 
humanistisk skridt videre i livet

En del af konfirmanderne øver sig inden ceremonien.

35 unge blev 19. maj humanistisk konfirmeret i Ringsted.
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Folkemødet på Bornholm er blevet en in-
stitution i det danske demokrati og holdes 
i år for ottende gang. 

Siden starten i 2011 er antallet af del-
tagere vokset fra 10.000 til over 100.000 
og antallet af partier, organisationer, 
foreninger og virksomheder fra 72 til over 
1000. Folkemødet er simpelthen blevet 
stedet for den uformelle dialog mellem 
politikere, beslutningstagere, politisk 
aktive og almindelige borgere. Kæmpe-

arrangementet foregår i Allinge og holdes 
i år fra 14. til 17. juni.

For Humanistisk Samfund er det blevet 
en selvfølge at være med. Politikgruppen 
har siden sidste års folkemøde arbejdet 
med at forberede årets indsats. Strategien 
er overordnet at vise vores ansigt, skabe 
debat og pleje kontakter til politikere og 
andre foreninger.

HS viser ansigtet ved at bemande en 
stand på Folkemødet i de fire dage. Her 
kan alle interesserede og forbipasse-
rende møde os og blive inviteret indenfor. 
Desuden holder vi egne debatarrange-
menter - i folkemødeterminologien kaldet 
”events.” 

Et alternativ til religion
Tilgangen for både vore egne og del ta-
gel sen i andres events er at demonstrere 
i praksis, at livssyn er et individuelt valg, 
der ofte sker i fællesskab med andre, 
og at der findes alternativer til religiøse 
spændetrøjer. Men også, at vi som fore-
ning ikke bekæmper religion, men netop 
tilbyder alternativer via blandt andet 

vores ceremonier. I vores egne events 
deltager en bred kreds af mennesker – 
også fra kirkelige organisationer. 

Politiske forandringer skabes via kon-
takt mellem mennesker og ofte nedefra. 
Netop derfor er snakken med vores 
mange kontakter i og uden for de politiske 
partier vigtig, og Folkemødet er en fin 
ramme for det. 

HS’ deltagelse i tidligere folkemøder har 
givet os mange kontakter, hvoraf nogle 
senere er blevet udgangspunkt for for e-
ningens politiske initiativer. Når man på 
den lange bane ønsker at ændre Grund-
loven, fx ved at adskille kirke og stat, skal 
der tages mange små skridt i det forløb!

Humanistisk Samfund er
igen med på Folkemødet

At vise ansigt, debattere livssyn og 
pleje kontakter er formålet, når HS 
i juni rykker til Bornholm 

AF
HENNING ERIKSEN,
REDAKTIONEN

PROGRAM

Se Humanistisk Samfunds 
 omfattende program på Folkemødet.

Side 6
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Med al respekt 
- bryd den negative sociale kontrol
Vi taler med tre stemmer fra kam-
pagnen Med al Respekt om negativ 
social kontrol
I Danmark eksisterer miljøer med re-
ligiøst-, kulturelt- og/eller social negativ 
social kontrol. Vi taler med tre stemmer 
fra kampagnen ”Med al Respekt:”  Martin 
Rosgaard (psykologistuderende, aktiv 
i “Med ære og respekt”), Roula Akkari 
(cand.pæd.soc, aktiv i ‘Med al Respekt’ 
og ‘Eftertro’), Simon Nielsen Ørregaard 
(debattør og aktiv i ‘Med al Respekt’, 
‘Eftertro’ og ‘Ateistisk Selskab’.
• Torsdag d. 14. juni. Kl. 15:00 - 15:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Et spørgsmål om moral?
Hvordan står det til med vores moral? Er 
den ved at gå fløjten? 
Ateister og humanister er enige om, at 
man som menneske godt kan handle mo-
ralsk, selv om man ikke tror på overjor-
diske magter. Men hvordan finder vi så ud 
af, hvad der er rigtigt og forkert?  Anders 
Stjernholm (tidligere formand for Ateis-
tisk Selskab og medlem af Folketinget for 
Alternativet) mødes med Ole Wolf (tals-
person for Humanistisk Samfund) til en 
samtale om et af livets store spørgsmål.
• Torsdag d. 14. juni. Kl. 16:00 - 16:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23.

Kan vi tale om det? Hvorfor har 
danskerne svært ved ritualer?
HS sætter fokus på ritualers betydning i 
vores kultur
Humanistisk Samfund sætter fokus på 
ritualers betydning og spørger, hvorfor vi 
er så dårlige til at håndtere ritualer i vores 
kultur.
Deltager: Ole Wolf (talsperson, Humanis-
tisk Samfund).
• Fredag d. 15. juni. Kl. 11:00 - 11:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23.

Må en begravelse være festlig?
Skal en begravelse være en stilfærdig og 
trist højtidelighed? 
Hvordan man kan gøre det anderledes, 
end man plejer. Få også inspiration til at 
planlægge din egen begravelse.
Deltagere: Karin Liltorp (ceremonileder, 
Humanistisk Samfund) og Ole Wolf (tals-
person, Humanistisk Samfund)
• Fredag d. 15. juni.  Kl. 12:00 - 12:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Hvor meget skal vi lovgive om 
værdier?
Er der en grænse for, hvad politikerne 
bør blande sig i?
Religion er kommet på den politiske 
dagsorden og politikerne holder sig ikke 
tilbage med at vurdere, hvad der er rigtige 
og forkerte værdier. Men er der en grænse 
for, hvad politikerne bør blande sig i? 
Deltagere: Ole Wolf (talsperson, Humanis-
tisk Samfund) og Henrik Stubkjær (biskop 
i Folkekirken).
• Fredag d. 15. juni.  Kl. 15:00 - 15:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Betyder patientens livssyn noget?
Er sundhedssektoren god nok til at 
håndtere samspillet mellem sygdom og 
patient?
Sygdom kan stille patienter overfor livets 
store spørgsmål, men er sundhedssek-
toren god nok til at håndtere samspillet 
mellem sygdom og patienters forskellige 
livssyn? 
Deltagere: Per Thorgaard (konsulent, 
overlæge, Aalborg Universitetshospital), 
Annette Vinter Hedensted (hospitals- og 
hospicepræst, Præster i Sundhedssek-
toren) og Lone Ree Milkær (forperson, 
Humanistisk Samfund).
• Lørdag d. 16. juni. Kl. 11:00 - 11:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Hvad er et humanistisk bryllup – 
og humanistisk navngivning?
Hvad er et humanistisk bryllup og hvor-
for vil Humanistisk Samfund gerne have 
vielsesbemyndigelse?
Kan man ikke bare blive gift på rådhuset, 
hvis man ikke vil giftes i en kirke? Hvad 
går en humanistisk navngivningsceremoni 
egentlig ud på?
Lone Ree Milkær (forperson, Humanistisk 
Samfund) og Laura Faurschou (celebrant, 
Humanistisk Samfund)  fortæller om de 
humanistiske ceremonier.
• Lørdag d. 16. juni. Kl. 12:00 - 12:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Styrk samtalen om åndsfrihed på 
tværs af livssyn
Hvad får vi ud af at styrke samtalen om 
åndsfrihed på tværs af livssyn?
Hvorfor er der brug for den nye forening 
’Åndsfrihed’ og hvorfor er det vigtigt 
for stifterne at repræsentere forskel-
lige livssyn? Hvad får vi ud af at styrke 
samtalen om åndsfrihed på tværs af 
livssyn? Mød formanden for Åndsfrihed 
og to af stifterne.
Deltagere: Daniel Toft Jakobsen (MF, 
Socialdemokratiet), Lone Ree Milkær (for-
person, Humanistisk Samfund) og Ingrid 
Ank (leder, Grundtvig-Akademiet).
• Lørdag d. 16. juni. Kl. 14:00 - 14:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Kom med til humanistisk konfir-
mationsundervisning!
Workshop med undervisning i hu-
manisme og livssyn præcis som på en 
humanistisk konfirmationsweekend
Få en smagsprøve på den undervisning, 
som unge, der vælger at blive humanis-
tisk konfirmeret, bliver udsat for på en 
humanistisk konfirmationsweekend.
Deltagere: Johanna Ree Amdisen (forper-
son, Unge Humanister), Vera Ada Lang-
strup Hartmann (frivillig, Unge Huma-
nister) og Minna Motahari Olsen (frivillig, 
Unge Humanister).
• Lørdag d. 16. juni. Kl. 15:00 - 15:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Kom og filosofer over spørgsmål 
om ulighed
Mød ’Unge Humanister’ og filosofer 
med os om ulighed i hverdagen og om 
en verden uden ulighed er en utopi?
Mød den nystartede ungdomsorga-
nisation ’Unge Humanister’, der denne 
sommer holder sommerlejr med temaet 
’ulighed’.
Deltagere: Johanna Ree Amdisen (forper-
son, Unge Humanister), Vera Ada Lang-
strup Hartmann (frivillig, Unge Human-
ister) og Minna Motahari Olsen (frivillig, 
Unge Humanister).
• Lørdag d. 16. juni. Kl. 18:00 - 18:45
• Kæmpestranden i Allinge, J23. 

Humanistisk Samfunds program ved Folkemødet 2018

SE HELE OMTALEN AF HS’ FOLKEMØDE-PROGRAM

https://program.folkemoedet.dk (søg: Humanistisk Samfund)
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Humanistisk Samfund har i det sidste 
år udviklet et tilbud om humanistisk 
eksistentiel omsorg, især til personer på 
hospitaler.

Arbejdet er sket med inspiration fra 
England, hvor Humanists UK gennem en 
årrække har udviklet tilbuddet om ”hu-
manist chaplaincy.”

Det årelange arbejde har ført til, at 
tilbuddet er blevet mere og mere udbredt 
på engelske hospitaler, og i de seneste 
måneder er der sket endnu et stort gen-

nembrud. Engelske humanister bliver nu 
ledere for religiøse, der bedriver sjæle-
sorg/eksistentiel omsorg.

Således er Lindsay van Dijk blevet ansat 
som leder for ”Spritual and pastoral care”-
teamet ved sygehuset Buckinghamshire 
Healthcare NHS Trust. Her bliver hun 
leder for tre sygehuspræster og flere end 
tyve frivillige. Hendes opgave er at sørge 
for, at alle patienter får et tilbud, som 
passer dem.

- Mange patienter føler ikke et tilhørs-
forhold til en organiseret religion, men de 
har stadigvæk behov for støtte og omsorg 
i vanskelige perioder i livet, siger hun.

Lindsay van Dijk har en solid uddan-
nelse på området, blandt andet med en 
master i ”humanist chaplaincy” fra det hu-
manistiske universitet i Utrecht i Holland.

Humanist leder nationalt netværk
Samtidig er Simon O’Donoghue ble-
vet valgt til formand for det engelske 
Network for Pastoral, Spiritual, and 
Religious Care in Health (NPSRCH). Andre 
delta gere i netværket er bl.a. Church 
of England, den katolske biskops rådg-
ivningsgruppe om åndelig velfærd og det 
nationale råd for hindu-templer. 

NPSRCHs hovedopgave er at støtte 
udviklingen af åndelig og eksistentiel om-
sorg for alle uanset religion eller livssyn i 
Englands nationale sundhedsvæsen. 
Simon O’Donoghues er leder for Huma-
nist UK’s afdeling for eksistentiel omsorg. 
I Humanistisk Samfund er han kendt for 
at have undervist på vores uddannelse af 
humanistiske samtalepartnere. 

Humanister leder 
engelsk sjælesorg

- Også patienter uden religion har 
brug for omsorg, siger humanisten 
Lindsay van Dijk, der leder syge-
huspræster og skal sikre tilbud til 
alle

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Lindsay van Dijk og Simon O’Donoghue 
fra Humanists UK leder ekststentiel om-
sorg, der også omfatter religiøse.
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Nordisk Humanistmanifest er 
HS’ værdigrundlag, der i seks 
korte punkter giver bud på, 
hvad humanisme er. Blandt an-
det at ”Humanister opfordrer til 
kritisk granskning af alle idéer 
og opfattelser, inklusiv vores 
egne.”

Her tager vi udfordringen alvor-
ligt. I de kommende måneder 
ser vi nærmere på manifestets 
seks udsagn. 

Denne gang skriver Niels Due-
holm om punkt 5.

Læs Nordisk 
Humanistmanifest
www.hs.dk/vaerdier/

vores
værdier

”Humanister anser demokrati, retssamfund og menneskeret-
tigheder som grundlæggende, rationelt legitimerede værdier. 
Vi er en del af et fælles samfund og har ansvar for vores med-
mennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi har et fælles 
ansvar for at vores planet er beboelig for kommende generatio-
ner.”

Sådan lyder punkt 5 i Nordisk Humanistmanifest, og jeg synes, det er et 
tema, vi skal debattere med hensyn til vores selvforståelse.

Det handler om, hvordan vi skal agere som “samfund” eller forening, om 
man vil. Hvordan vi vil tiltrække nye medlemmer og med hvilke indholds-
elementer vi vil synliggøre os. 

Punkt 5 er eksempelvis så omfattende og rummeligt, at der er plads til 
hundredvis af små foreninger fra veganere til økologer, numismatikere 
og demokratiske nudister. Derfor mener jeg, at HS bør udarbejde nogle 
principper eller kriterier for hvordan vi
 1)  behandler forslag til landsmødet og 
 2)  forslag til hvilke ”mærkesager” HS præsenterer og forholder sig til 
  og på hvilken måde. 

Vi er ikke et politisk parti, der indgår kompromisser på vores værdier. Vi er 
frit stillet i forhold til de områder, vi ønsker fremmet (og som måske bliver 
gjort til politisk diskussion og nedstemt dér med en helt anden retning 
end vores). 

Vi behøver ikke at være first-movere, men vi burde (som vi har gjort 
på en del områder) præsentere gennemarbejdede forslag, der rummer 
ideer til mulige løsninger af - eller tilgange til human-etiske problemstil-
linger. Og vores demokratiske beslutningsproces og -styrke bør gås efter 
i sømmene sådan, at det ikke er mindste fællesnævner, der definerer 
demokratiet. 

Det humanistiske (moralske) kompas skal være tydeligt.

Moralsk kompas
skal være tydeligt

AF
NIELS DUEHOLM,
SUPPLEANT
HOVEDBESTYRELSEN,
HUMANISTISK SAMFUND

VÆRDI-DEBAT
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Utilgiveligt?

KOMMENTAR

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Ord ændrer mening som tiden går; før 
betød de ét, nu betyder de noget helt 
andet. Sådan er det, sproget er levende. 
Men i overgangen betyder ordene begge 
dele på én gang, og i den situation kan 
ordene bliver til det rene vås.

Ja, mere end vås. Ordene kan blive 
skadelige. For vi har svært ved at tænke 
noget, vi ikke har ord for. Derfor gælder 
det, at hvis de ord vi har til rådighed er 
tåbelige, så bliver vores tanker det også.

I sådan en situation er det man ønsker, 
at man kunne standse udviklingen og 
vende tilbage til den gamle betydning af 
ordet

Sådan er det med ordet ”utilgiveligt.”
I gamle dage betød ordet, at noget var 

u-tilgiveligt. En person kunne gøre noget, 
der var så slet, at det ikke kan tilgives, 
hverken nu eller senere.

I dag er det ganske anderledes. For 
nyligt udtalte erhvervsminister Brian 
Mikkelsen, at Danske Bank havde gjort 
noget utilgiveligt, da et datterselskab 
havde deltaget i hvidvask af penge. 
Som konsekvens ville Det Konservative 
Folkeparti ikke længere holde møder i 
bankens lokaler. 

Her ved vi jo godt, at Danske Bank ikke 
har gjort noget, der aldrig kan tilgives. 
Sandsynligvis har banken allerede i dag 
lige så god adgang til landets erhvervs-
minister, som de altid har haft, den fyrede 
direktør vil formodentlig få et nyt job i 
løbet af få måneder, og lur mig om ikke 
Det Konservative Folkeparti begynder at 

bruge bankens mødelokaler igen, inden 
der står 2020 på kalenderen.

Med jævne mellemrum hører man en 
politiker sige, at en anden politiker har 
gjort noget utilgiveligt. Ofte følges det 
af degradering, mistede ordførerskaber 
eller et farvel til ministerbilen. Men det er 
nu sjældent rigtig utilgiveligt, det de har 
gjort, blot få år senere er karrieren tilbage 
i højeste gear.

Der er gået inflation i ordet ”util give-
ligt.”

Ordet betød før i tiden, at en person 
havde gjort noget, der aldrig kunne 
tilgives. I dag betyder det blot, at ved-
kommende har gjort noget rigtig slemt.

I den gamle betydning handlede tilgiv-
else om mennesket, ikke om gerningen. 
Man tilgiver et menneske, ikke handlin-
gen. 

Og det er her, jeg har lyst til at råbe, at 
jeg vil have det gamle ord tilbage.

For tilgivelse er en central del af det at 
være menneske, og at dømme et andet 

menneskes handling som utilgivelig er en 
voldsom, ja umenneskelig straf.

Tilværelsen kan ikke fungere, hvis ikke 
vi kan tilgive, hvis vi i løbet af livet af-
skærer kontakten til flere og flere menne-
sker, fordi de har gjort noget ”utilgiveligt.” 
På et eller andet tidspunkt er man nødt 
til at sige: ”Ja, det du gjorde den gang 
var godt nok rigtig skidt, men livet går jo 
videre…”.

Det er ikke nemt, men det er afgøren-
de, at vi kan det, for hvis ikke ender vi i et 
samfund, hvor nabofejder varer i gene-
rationer. Hvor de forstødte, de utilgivede, 
vandrer fra landsby til landsby og forsøger 
at hutle sig igennem. Hvor tatere og 
røvere lever ude i mosen. Vi vil med andre 
ord være med fuld fart på vej tilbage til de 
mørke sider af middelalderen.
Der er derfor ikke brug for politikere, der 
bruger ordet utilgiveligt i flæng, tvært-
imod er der brug for politikere, der kan 
sige, at det er nødvendigt at tilgive og 
komme videre.

- Der er gået inflation i ordet ”util-
givelig.” Jeg vil have den gamle 
betydning tilbage! Vi skal kunne 
tilgive

Tilgivelse er en central del af det at være menneske, og at dømme et andet menneskes 
handling som utilgivelig er en voldsom, ja umenneskelig straf.
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Den humanistiske sangkonkurrence
Vi indbyder alle landets skjalde, hverdagspoeter, 
singer- songwritere og spillemænd til at åbne for 
den kreative åre og deltage i sangkonkurrence

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 hand ler om det fantastiske i, at vi er mennesker sam-
men lige nu og her. Derfor indbyder vi til sangkonkurrence, 
så vi kan få noget at synge.

KRAV
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.

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

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

OFFENTLIGGØRELSE
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.

Ved deltagelse giver du / I Humanistisk Samfund ret til at 
optage opførelsen ved offentliggørelsen og til at bruge san-
gen efterfølgende ved offentlige begivenheder.

Nu blæser der en aftenvind
De sidste solstråler dør
Nu lukkes nattemørket ind
Ingenting blir som før
 
Alt det jeg sku fortælle dig
Alt det vi ville ha gjort
Spørgsmål jeg ville stille dig
Nu får jeg aldrig spurgt
 
Nu må jeg savne dine svar
Din stilhed der hvor du tav
Snart bæres kisten ud herfra
Ud til din blomstergrav
 
I morgen blir det dag igen
Den første dag uden dig
Dér hvor du var og skulle hen
Er der et hul i mig
 
Hvem skal jeg dele livet med?
Og hvem skal gøre mig glad?
Det var jo os, min elskede
Vi skulle følges ad
 
Nu må jeg leve uden dig
Og ingen er i dit sted
Nu kan du ikke trøste mig
Det må jeg leve med

Nu blæser 
der en aftenvind

Tekst: Toke Reunert
Melodi: Fred hviler over land og by

(Rudolph Bay)
 

Sangen er skrevet af Toke Reunert, der  
døde forrige år efter længere tids sygdom. 

Han brugte den sidste tid til at planlæg-
ge sin egen begravelse og fik skrevet to 

 smukke sange til sine efterladte. 
Den ene sang, som vi bringer her, handler 

om sorgen over at miste sin elskede. 
Tokes enke, Laura, og datteren, Rose, 

har ladet HS benytte sangene ved 
de humanistiske begravelser.

Læs også forsiden


