
10 års jubilæum

Program

Lørdag den 27. oktober, 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 

Rosenørns Allé 22, Frederiksberg (v. Forum St.) 1



10.00 Gruppemøder KUN for lokalforeningerne & konfirmationsgrupperne

10.00 Ankomst og registrering indtil 11.30

11.30 Åbningstale v. Lars AP (Fucking Flink)

12.00 Velkomst ved forperson Lone Ree Milkær

12.15 Introduktion til workshops (se side 5-8)

12.30 Frokost

13.30 Workshops 1. runde

14.30 Workshops 2. runde

10 år Jubilæumsseminar



15.30 Kaffe og kage

16.00 Workshops 3. runde

17.00 Opsamling i plenum

17.30 Prisuddeling: Humanistprisen tildeles en markant humanistisk stemme i den danske offentlighed og vinderen
af sangkonkurrencen udnævnes.

18.00 Seminaret er slut

10 år Jubilæumsseminar



18.00 Ankomst

18.30 Underholdning v. Michael Schøt

19.00 Festmiddag

Deltagelse i middagen koster 200,-

Drikkevarer kan købes i baren

10 år Jubilæum - Festmiddag



Deltagerne deles i 3 grupper og skal deltage i alle workshops

Workshops



Hvordan ser Humanistisk Samfund ud til 25 års jubilæet i 2033?

Hvordan opnår vi det vi gerne vil?

Hvordan skaffer vi flere frivillige? Specielt til at være celebranter, ceremoniledere og til konfirmation.

Hvordan skaffer vi flere medlemmer?

Hvilke kompetencer har I som ikke bliver brugt? Evt. Nedsætte konkrete nye arbejdshold.

Hvordan engagerer vi medlemmerne?

Indsamling af ideer til hvad vi skal arbejde med.

Vores forening vokser – hvordan sørger vi for at forblive en enhed og ikke mange små satelitter?

Workshop 1: Fremtidsværksted



Humanist kan alle kalde sig – hvad er vores fortolkning af at være humanist i Humanistisk samfund?

Hvad er det humanistiske i vores cermonier?

Hvordan bliver vi bedre til at skabe humanisme i praksis?

I ceremonierne?

I lokalforeningerne?

I vores eget liv?

Workshop 2: Humanisme for Humanister



Præsentation af design & fælles udtryk – hvordan bruges det

Hvordan kommunikerer vi vores budskaber bedre og ens?

Hvordan kommunikerer vi internt

Hvordan kommunikerer vi eksternt

Elevatortalen

Hvordan kommunikerer vi på de sociale medier

Workshop 3: Humanistisk Kommunikation


