
Vi har startet
en ny tradition

Medlemsblad for 
Humanistisk Samfund 
Oktober 2018 
8. årgang -  Nr. 4

De højtidelige og smukke lokaler på 
Hofteatret dannede 2. oktober rammen 
om en historisk begivenhed. Humanistisk 
Samfund havde for første gang inviteret 
Folketingets medlemmer til at fejre åbnin-
gen af tinget i en sekulær ramme.

- Vi håber, at ceremonien kan være med 

til at åbne det officielle Danmarks øjne 
for, at man kan markere officielle begiven-
heder med baggrund i forskellige værdi-
grundlag, forklarer foreningens forperson 
Lone Ree Milkær.

19 folketingsmedlemmer fra det 
Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF, 
Alternativet og Enhedslisten havde valgt 
at tage mod invitationen. Sammen med 
pressefolk og godt 50 HS-medlemmer 
fyldte de teatret.

Blandt deltagerne var også formand for 
Folketingets Kirkeudvalg, Karen Klint fra 
Socialdemokratiet.

- Jeg vil gerne deltage for at signalere, 
at Christiansborg er alles bygning, og at 
Folketinget repræsenterer alle trosretnin-
ger og livssyn, har hun udtalt til Kristeligt 
Dagblad.

Sang og oplæsning
Ceremonien startede med, at Kaya Brüel 

på smukkeste vis sang for ved sangen 
”Godmorgen lille land”.

 Senere sang hun Benny Andersens 
”Årstiderne,”’ inden hun afsluttede cere-
monien med fællessangen ”Jeg elsker den 
brogede verden”; en sang, der rammer 
folketingsmedlemmernes arbejde ind 
med ordene ”Kamp må der til, skal livet 
gro.”

I anledning af 100-året for Nelson Man-
delas fødsel læste skuespiller Peter Gant-
zler et uddrag af Mandelas erindringer. 
”Min sult efter frihed for mit eget folk blev 
til en sult efter frihed for alle mennesk-
er, hvide og sorte,” skriver Mandela i et 
tilbageblik på sit liv.

Tale med kant
Op til dette års folketingsåbning har der 
i medierne været megen debat om den 

Fortsættes næste side t

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Humanistisk Samfund gav for 
første gang politikerne mulighed
for at fejre Folketingets åbning
med en sekulær ceremoni.
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Lige fra tidligt om morgenen på 
dagen for Folketingets åbning ramte 
Humanistisk Samfunds sekulære 
åbningsceremoni medierne.

Således måtte forperson Lone Ree 
Milkær tidligt op for at deltage på 
DR’s P1, som i morgenfladen tillige 
bragte en dis kus sion mellem folke-
tingsmedlemmerne konservative 
Naser Khader og Enhedslistens Eva 
Flyvholm, der står på hver sin side 
i vurderingen af den huma nistiske 
åbningsceremoni. Mens Khader ikke 
ser behov for andre ceremonier end 
den traditionelle gudstjeneste, er 
Flyvholm til gengæld glad for at have 
fået et sekulært alternativ.

I det hele taget fandt flere elek-
troniske medier den humanistiske 
åbningsceremoni interessant.  De 

landsdækkende kanaler DR-tv, TV2 
News, DR P1-programmet ’Slotshol-
men’ og Radio 24syv var på pletten 
med direkte sending og interviews. 
Og igen efter ceremonien måtte 
forpersonen i ilden som gæst i Radio 
24syvs kulturprogram ’AK 24syv’. 
Også de regionale radiostationer P4 
Østjylland og P4 København omtalte 
ceremonien og bragte interviews med 
repræsentanter fra HS.

Også nyhedsbureauet Ritzau 
og netmediet Altinget.dk omtalte 
ceremonien, der også fandt vej til en 
række trykte medier. Således bragte 
Kristeligt Dagblad allerede lørdagen 
inden folketingets åbning en artikel, 
mens flere landsdækkende og region-
ale aviser bragte enten egne repor-
tager eller Ritzau-artikler.                    t-

Åbningsceremoni fik flot pressedækning

præst, som skulle prædike ved åbnings-
gudstjenesten, og om hvorvidt folketings-
medlemmer skal kunne tåle at høre en 
tale med kant.

Humanistisk Samfund havde inviteret 
dramatikeren Nikolaj Cederholm til at 
tale, og han benyttede lejligheden til at 
holde en tale med kant. Han talte om 
klodens tilstand og holdt krabasken over 
højre og venstre side såvel som over 
religiøse og humanister. Humanismen 
kritiserede han for at sætte mennesker 
over andet liv. 

- Vi lever i en sirlig symbiose med andet 
liv. Men vi udrydder andre dyrearter, det 
ligger muligvis i vores natur, for vi har 
gjort det i tusinder af år, sagde han.

Cederholm slog fast, at klodens til-
stand, miljøet og klimaet er det vigtigste 
problem nu og spurgte, om vi magter at 
handle på erkendelsen.

Ceremonien sluttede klokken 11.25. 
Der  efter bød foreningen på en kop 
kaffe og en croissant, inden politikerne 
hastede videre til den officielle åbning af 
Folketinget kl. 12.00. 

De mange frivillige, der havde afviklet 
arrangementet, kunne derefter puste ud. 

Hofteatret er bygget sammen med 
Christiansborg, og man mærker tydeligt, 
hvor hektisk Christiansborg er på sådan 
en dag. Alt skal fungere på minuttet. 
Heldigvis klappede alt perfekt – ligesom 
det forhåbentlig gør næste år. 

Forperson Lone Ree Milkærs velkomstord ved åbningsceremonien:

Kære venner
Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til denne højtidelighed.

Hvis nogen ikke behøver at få at vide, at det er en stor og en alvorlig opgave 
at varetage demokratiet, så er det jer.

Alligevel – eller måske netop på grund af denne vished –  er det godt at have 
en lejlighed som denne i begyndelsen af en folketingssamling til at trække 
vejret dybt, til at se hinanden og sig selv i øjnene.

På trods af kommende diskussioner i udvalg, forhandlinger og svære overvej-
elser, så er vi alle mennesker først - sammen med hinanden. 

At give tid til eftertanken og samhørigheden før en fælles opgave har lange 
traditioner bag sig og findes i mange forskellige udformninger og med mange 
forskellige baggrunde – og humanistiske ceremonier som denne findes andre 
steder i Europa.

I den næste lille halve time skal vi synge sammen, reflektere over kloge ord 
sammen og måske være lidt mere menneskelige, når vi gå herfra.

Vi har startet en ny tradition
Fortsat fra side 1

- Demokrati er en alvorlig opgave

t
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Også nordjyske unge skal have mulighed 
for at blive humanistisk konfirmeret uden 
at måtte rejse ud af landsdelen.

Det mener Humanistisk Samfund Aal-
borg, som netop har sat gang i arbejdet 
med at forberede et nordjysk konfirma-
tionshold fra 2020.

- Med den eksplosive udvikling, der har 
været i antallet af humanistiske konfir-
mander landet over, mener vi, at det er på 
tide at etablere et nordjysk konfirmations
hold, siger formanden for HS Aalborg Jørn 
Rosborg.

- Vi får allerede lokale henvendelser 
med ønsker om konfirmation, og vi er slet 
ikke i tvivl om, at der i vores landsdel er et 
udækket behov. Når humanistisk kon-
firmation bliver et lokalt tilbud, vil dette 
behov uden tvivl vise sig. 

Samler arbejdsgruppe
Lokalforeningen i Aalborg er i gang med 
at samle en gruppe af frivillige, der kan 
forberede konfirmationen.

- Det er rigtig spændende at være med 
til at skabe dette tilbud om humanistisk 
konfirmation i det nordjyske og det håber 
jeg, at flere nordjyske HSmedlemmer 
også vil synes, siger Junita D. Karlsen, der 
er tovholder for den nordjyske konfir-
mationsgruppe og deltager som føl hos 
konfirmationsgruppen i Aarhus.

 Hun opfordrer interesserede nordjyder 
til at gå med i arbejdsgruppen.

- Vi har brug hjælp til at forberede 
konfirmationen i det hele taget, lægge 
tidsplaner, finde egnede lokaler samt løse 
praktiske opgaver som fx køkkentjeneste, 
hygge og kontakt til forældre i forbindelse 
med konfirmandernes to weekendophold. 
Og ikke mindst søger vi nogle, som har 
lyst til at undervise konfirmanderne og i 
den forbindelse selv deltage i HS’ interne 
uddannelse.

NORDJYSK 
KONFIRMATIONSGRUPPE
Vil du vide mere om humanistisk konfir-
mation i Nordjylland – eller vil du gerne 
være med i forberedelserne – kan du 
kontakte:

Junita D. Karlsen 
Telefon 2124 8412 
konfirmation.nord@hs.dk

Humanistisk 
konfirmation i 
Nordjylland
fra 2020

t-
Selvom antallet af humanistiske kon-
firmander næste år er øget og med 260 
aldrig har været højere, er der langt fra 
pladser nok.

I hovedstaden har det således været 
nødvendigt at udvide antallet af 
pladser med 40 oveni de oprindeligt 
120 udbudte.  Disse ekstra konfirman-
der vil som noget helt nyt modtage 
aftenundervisning. Men selv med det 
øgede antal pladser kan behovet ikke 
dækkes og 50 unge er på venteliste.

Situationen er den samme i Midtjyl-
land. De 40 pladser i Aarhus er besat og 
ventelisten med 18 er lukket. Også på 

Sjælland melder konfirmationsholdet i 
Ringsted udsolgt af sine 40 pladser og 
har lukket ventelisten med 9.

Det helt nye konfirmationshold for 
Fyn og Sydjylland, der for første gang 
optager konfirmander, er kommet rig-
tig godt fra start. Her er alle 20 pladser 
besat og 5 er på venteliste.

Nyoprettet hold på Bornholm
Den overvældende interesse for hu-
manistisk konfirmation har gjort det 
muligt at hasteoprette et konfirma-
tionshold på Bornholm allerede næste 
år.

Konfirmationsholdet på solskinsøen 
har plads til 20, og en række  kom-
mende konfirmander har på forhånd 
vist interesse for at deltage på holdet.

Bag holdet står fire lokale HSfrivil-
lige suppleret med tilrejsende undervis-
ere fra hovedstaden.

Rift om pladser 
til humanistisk 
konfirmation

Ventelister til humanistisk konfir-
mation alle steder 
- og et haste oprettet konfirmand-
hold på Bornholm

t-
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Jeg tror ikke på Gud!  
Da jeg den 5. maj blev humanistisk kon-

firmeret, blev jeg bekræftet i det. 
Klap, klap, klap, klap. Dette er ikke en 

kristen konfirmation. Det er en human-
istisk konfirmation. Et ikkereligiøst al-
ternativ for unge, som ønsker at markere 
overgangsfasen fra barndom til ungdom 
med et kursus i livssyn og etik på et hu-
manistisk grundlag. 

Rundkredspædagogik og hippier? Det 
tænkte jeg, da jeg hørte om det første 
gang. Men på den anden side, så ville jeg 
ikke bare sidde på den flade og holde en 
fest. Og for hvad: At jeg nu var trådt ind i 
de voksnes rækker? Yeah, right! Så vidt jeg 
ved, er jeg en dreng på 14 år, går i 7. klasse 
og er 162 cm høj. Ikke så voksen alligevel!

Velkommen i spejderhytten
Bilen svinger ind på grusvejen et eller 
andet sted i Nordsjælland. Velkommen til 

spejderhytten:  Gør dig klar til to week-
ender med overnatning og undervisning 
sammen med andre børn, du aldrig har 
mødt! Jeg var ved at skide i bukserne.

Da weekenden er færdig, og jeg igen 
går ud af hytten, er jeg både overrasket 
og glad. Jeg har lært blandt andet om etik 
og kritisk tænkning og har fået en masse 
sjove venner.

I mellemtiden gik mine klassekamme-
rater hver anden tirsdag til præst. Lige 
det, var jeg rigtig glad for, at jeg fravalgte. 
På den anden side havde de det jo sjovt. 
De lærte blandt andet om Bibelen, tek-
sterne og de kristne værdier.

Værdierne: Den store undskyldning. 
“Tror du egentlig på Gud?,” spørger jeg. 
“Njahh… Jeg tror på de kristne værdier.”

 Bedre politikersvar skal man lede 
længe efter. Når du står i kirken, skal du jo 

Klapper hippier egentlig?
Min humanistiske konfirmation:

AF
VILLADS LINTRUP 
SINDBALLE,
HUMANISTISK
KONFIRMAND

Villads, der blev humanistisk 
konfirmeret i 2018, har fortalt om 
sin konfirmation i et essay som  
skoleopgave. 

Vi bringer her essayet i uddrag.

Fortsættes næste side t
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Humanistisk Samfunds 10 års jubilæum 
bliver markeret lørdag den 27. oktober 
ved årsseminaret for  frivillige. 

Traditionen med et frivillig-årssemniar 
blev startet sidste år, og i anledning af 
fødselsdagen, gør vi i år noget ekstra ud 
af det. 

Åbningtalen bliver holdt af Lars AP, som 
er stifter af foreningen ”fuckingflink.dk,” 
hvis formål det er at skubbe os danske-
re i en flinkere retning. På foreningen 
hjemmeside hedder det, ”at vi danskere 
– verdens lykkeligste – også en dag skal 
blive verdens flinkeste folk.” Det er da en 
ædel sag.

Ligesom sidste år, vil årssemnaret bestå 
af workshops: Her får de forskellige friv-
illiggrupper mulighed for at snakke med 
frivillige fra andre områder og dermed rig 
mulighed for at blive inspireret.

Humanistpris og sangkonkurrence
Som noget specielt i år, bliver Humanist-
prisen uddelt ved årsseminaret. Hov-
edbestyrelsen har gennem de seneste 
måneder modtaget mange gode forslag 
til egnede kandidater, og prisen vil blive 
tildelt en markant humanistisk stemme i 
den danske offentlighed. 

Desuden er har alle kunne byde ind med 
bud på en humanistisk sang, og hvad der 

er kommet ud af denne sangkonkurrence, 
vil også blive afsløret.

Om aftenen vil stand-up komikeren 
Michael Schøt underholde. Han er bl.a. 
kendt for at behandle samfundet store 
og små problemer gennem provokerende 
satire. På sin hjemmeside skriver han: 
”...hvis du synes, at alt i Danmark er helt 
perfekt, skal du nok holde dig væk.” Så er 
vi ihvertfald advaret.

Jubilæum markeres ved årsseminar
Modtager af Humanistpris og 
vinder af sangkonkurrence afsløres, 
når HS-frivillige mødes til seminar 
27. oktober.

AF
KARIN LILTORP,
HOVED-
BESTYRELSEN,

svare ”ja” på, om du tror på Gud. Og det 
kunne jeg ikke. For jeg tror ikke på Gud! 

Men alligevel. “Elsk din næste, som du 
elsker dig selv.” Det er et godt syn på livet. 

Humanismen er grundlagt ud fra men-
neskerettighederne, som bl.a. handler 
om, at ”alle er frie og lige i værdighed og 
rettigheder... og bør handle mod hveran-
dre i en broderskabets ånd.” Og i Marku-
sevangeliet, kapitel 12, vers 31:  “Du skal 
elske din næste som dig selv. Intet andet 
bud er større end disse.”

Så hvor stor er forskellen egentlig? Kun 
den, man ikke kan komme uden om: Gud! 

Klap, klap, klap, klap
Dette er en humanistisk konfirmation.

Man får roser ligesom i kirken. Man 
synger sange ligesom i kirken. Men når 
man er færdig med sangen, klapper man. 
Man klapper over den glædelige dag og 
glæden ved situationen. 

Det lyder måske som en lille ting, men 
da mit navn blev råbt op, og jeg gik op til 
scenen for at få mit diplom, en rose og et 
hæfte med menneskerettighederne, rej-
ste min familie sig pavestolt og klappede 
og piftede, så hele salen kunne se, at det 
var min familie, og hvor glade de var. Dér 
fik jeg en sindssyg fed følelse! 

En uge efter min humanistiske konfir-
mation overværede jeg en kristen konfir-
mation. Præsten startede med at snakke 
med ryggen til og jeg syntes, at stemnin-
gen var mærkelig hul - som om man lagde 
låg på glæden...

For i kirken klapper man ikke!

Klapper hippier...
Fortsat fra side 4
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 Humanister verden over bør stå vagt om 
demokratiske værdier, retssikkerhed, 
ligeværdighed og menneskerettigheder.

Det slog humanisternes internationale 
samarbejdsorganisation IHEU fast, da 
organisationen mødtes til generalfor-
samling i New Zealand i begyndelsen af 
august.

Her vedtog IHEU ”Auckland-erklærin-
gen,” der hylder demokratiet som den 
mest retfærdige, rationelle og effektive 
styreform, men samtidig fordømmer, at 
demokratiet flere steder i verden mis-
bruges af demagoger til at dæmonisere 

minoriteter og politiske modstandere.
Derfor opfordrer IHEU alle sine 

medlems organisationer til at afvise over-
forenklet politik og retorik og de skader, 
splittende politik kan påføre menneske-
heden.

Menneskeret under pres
Ved IHEU’s årlige generalforsamling 
mødes repræsentanter fra humanist-or-
ganisationer verden over, blandt andre 
Humanistisk Samfund.

Med økonomisk støtte fra vores gode 
venner i Norge deltog jeg – sammen med 
forperson Lone Ree Milkær – i dette års 
gene ralforsamling. 

Allerede første dag blev menneske ret-
tigheder sat på dagsordenen med konfe-
ren cen ”#humanism2018.”

Her hørte vi bl.a. om hvordan – eller ret-
tere hvor skidt – det står til med menne-
skerettighederne i Oceanien (Au stralien, 
New Zealand, Ny Guinea, Polynesien, 
Melanesien og Mikronesien). Blandt andet 
fik vi indblik i, hvordan maorier stadig 
diskrimineres, og ikke mindst hvor svært 
det er at være ikke-religiøs maori.  

Flere af deltagerne i generalforsamlin-
gen havde problemer med at få visum til 
New Zealand, og det lykkedes først efter 
en hård indsats fra de lokale humanis-

ter. Samtidig berettede nyhederne om, 
hvordan to prominente højreekstreme de-
battører fra USA kunne rejse rundt i lan-
det for at promovere deres sag.  Desuden 
kender vi jo historierne fra Australien om 
landets behandling af den oprindelige 
befolkning og af flygtninge. 

Alle de ting i kombination giver bekym-
ring for udviklingen i den del af verden.

Tidligere HEF-leder valgt
Kristin Mile, tidligere generalsekretær i 
norske Human-Etisk Forbund, blev valgt 
ind i IHEU’s bestyrelse. 

Næste år bliver generalforsamlingen 
holdt i Reykjavik på Island sammen med 
generalforsamlingen i EHF, den euro-
pæiske humanist-organisation.

AUCKLAND-ERKLÆRINGEN
Læs IHEU’s Auckland-erklæring mod 
”The Politics of Division”

iheu.org/humanists-condemn- 
politics- division-resurgent-many- 
parts-world/ 

Læs mere om IHEU på iheu.org

AF
KIRSTINE KÆRN,
NÆSTFORPERSON,
HUMANISTISK 
SAMFUND

Internationale humanister:

Stå vagt om demokrati 
og menneskerettigheder

Den internationale humanist-
organisation IHEU udtalte sig mod 
splittende og demagogisk politik, 
da den holdt generalforsamling i 
august.



Medlemsblad for Humanistisk Samfund  -  Oktober 2018  -  8. årgang  -  Nr. 4 Side 7

Programmet ”Adam og Eva” på DRK 
handlede 11. september om kristendom-
mens rolle i Danmark. Jeg var inviteret til 
at deltage som repræsentant for den fløj, 
der mener, at kristendommen på nogle 
områder fylder for meget. 

Min pointe var, at meget ensidig ind-
føring i kristendommen i skolens kristen-
domsundervisning kan forekomme indok-
trinerende. I bedste fald er det uskadeligt, 
men i værste fald skaber det børn, der er 
mindre åbne overfor andre livssyn. 

Mange danskere ved faktisk ikke, at der 
indtil 7. klasse ikke er krav om at under-
vise i andre religioner end kristendom, 
med fokus på bibelhistorier og kristen-
dommens betydning for Danmark. Der 
synes at være en udbredt accept af, at 
det er helt i orden at bruge 300 skole-
timer (mere end der er afsat til fx biologi) 
på denne disciplin, da den er ”vigtig for 
børnenes dannelse.” 

Dannelse er at forstå verden
Regeringen har haft stort held med at 
gentage mantraet om, at vores samfund 
er baseret på kristne værdier. Det er med 
til at retfærdiggøre kristendomsundervis-
ningen. 

At holde fast i at dannelse primært har 
noget at gøre med, at man kan gen-
fortælle bibelhistorier, er for mig at se en 
misforståelse. 

Dannelse er, at man forstår verden 
omkring sig, også i et historisk perspek-
tiv, hvor kristendommen indgår på lige 
linje med mange andre aspekter. Faktisk 
er mange af de værdier, vores samfund 
i dag er baseret på, en konsekvens af 
vores afstandtagen fra kristendommen, 

fx trosfrihed, ligestilling mellem køn og af 
seksualiteter og kritisk tænkning baseret 
på fornuft. 

De seneste års fokus på kristendom-
men, som grundstenen i vores samfund, 
er sandsynligvis opstået ud fra en frygt 
for fundamentalistiske muslimer. Men at 
møde denne frygt for fremmede religion-
er med et enøjet ”vores religion er bedre 
end jeres” er et skråplan, hvor vi i høj grad 
går på kompromis med egne værdier.

Erstat kristendoms-
undervisning med filosofi
Vi har som samfund en mageløs chance 
for at påvirke den næste generation i en 
positiv retning ved at erstatte den nu-
værende kristendomsundervisning med 
undervisning i filosofi og etik. 

Børnene skal lære at forstå, hvorfor 
man kan have brug for en religion i en 
svær verden, men at der ikke er én sand-
hed, og at tro er noget man vælger til. 

Vi har mulighed for at lade fremtidens 
børn vokse op og diskutere livssyn på et 
mere reflekteret grundlag, hvor det ikke 
handler om, hvem der har ret, men om, 
at vi hver især har valgt at følge nogle 
livsregler, der giver mening for os. 

MERE ELLER MINDRE 
KRISTENDOM?
DR’s programserie ”Adam og Eva” 
diskuterede 11. september spørgsmålet 
om mere eller mindre kristendom. I pro-
grammet deltager blandt andre Karin 
Liltorp fra Humanistisk Samfund.

Se programmet: 

dr.dk/tv/se/adam-eva/adam-eva-2/
adam-eva-kristendom

Skolens undervisning skaber 
mindre åbenhed for andre livssyn

Filosofi og etik skal afløse kristen-
dom på skoleskemaet: 
Vi skal lære at betragte forskellige 
livssyn på et velovervejet grundlag.

AF
KARIN LILTORP,
HOVED-
BESTYRELSEN,



Medlemsblad for Humanistisk Samfund  -  Oktober 2018  -  8. årgang  -  Nr. 4 Side 8

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.” 

Humanisten har i de foregåen-
de måneder taget udfordringen 
op og ladet medlemmer af Hu-
manistisk Samfund se nærmere 
på manifestets seks udsagn. 
Jesper Vind afslutter her serien 
med at se på punkt 4.

Læs Nordisk 
Humanistmanifest
www.hs.dk/vaerdier/

vores
værdier

”Humanister opfordrer til kritisk granskning af alle ideer og 
opfattelser, inklusiv vores egne. Vi bør finde frem til de bedste 
argumenter og tilstræbe at ændre vores meninger og overbevis-
ninger, når det viser sig, at vi tager fejl. Ytringsfrihed er afgø-
rende for at kunne afprøve meninger og holdninger i en åben 
debat.”

I Danmark finder man ikke mange personer, der vil tale mod retten til at 
ytre sig – under ansvar. Selv i Danmark er der grænser for, hvad man må 
sige eller skrive af ærekrænkende, personlige ting. Man må ikke sparke på 
sine modstandere, men man må godt sparke til bolden: Det er holdninger 
og ideer, der skal diskuteres, ikke personer. 

Desværre sker det ofte, at debatter afspores, og man sparker på mod-
standeren og ikke på bolden. 

Mit indtryk er dog, at vi i HS er gode til at holde en sober debat. Men 
skulle det ske, at jeg eller andre i HS på Facebook eller i andre medier 
begynder at blive personlige, så håber jeg, at andre vil træde ind, og sige 
at man vist er gået over stregen. Man får aldrig overbevist nogle om, at 
man måtte havde ret, hvis man sviner dem til, snarere tværtimod.

Noget andet er, når vi faktisk tager fejl. Det hænder sikkert dagligt, men 
tænker vi over det? 

De fleste forsøger at være saglige, når de argumenterer for deres me-
ninger. Typisk bygger man ikke sin overbevisning på et enkelt argument, 
men på en række argumenter, som til sammen bygger det fundament, 
der skaber ens verdensopfattelse. Men trods det, at jeg mener, jeg er 
saglig, så tager jeg fejl med mellemrum. Men hvor tit erkender jeg, at jeg 
tager fejl? Hvor tit har jeg givet en undskyldning, fordi jeg tog fejl?

Prøv selv at tænke på, hvor mange gange du i løbet af det sidste år har 
taget fejl og måske sågar måtte give en undskyldning for din stædighed. 
Personligt kunne jeg ikke komme i tanke om særlig mange gange i løbet 
af det sidste år, hvor jeg havde taget fejl. Faktisk tror jeg, at jeg skal arbej-
de lidt på min selverkendelse. Måske gælder det samme for dig. Ingen af 
os har altid ret.

Arbejd med 
selverkendelsen

AF
JESPER VIND,
UNDERVISER,
HUMANISTISK SAMFUND

VÆRDI-DEBAT
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14. august holdt Humanistisk Samfund 
informationsmøde i Holstebro om cere-
monier. Mødet var arrangeret af to aktive 
medlemmer i byen sammen med vores 
lokalafdeling i Viborg. Mødet var blevet 
meget omtalt i lokale medier, og derfor 
var fremmødet flot.

På mødet fortalte ceremonileder Ole 
Wolf om humanistiske ceremonier. Hans 
oplæg gav et indblik i, at ceremonier er 
langt mere end nogle sange og en tale. En 
ceremoni er en markering af en overgang 
i livet. Samtidig udtrykker ceremonier et 
livssyn og i den humanistiske ceremoni 
sættes mennesket i centrum. 

Møde i Holstebro om ceremonier

Eksplosiv vækst i antal begravelser

Af Ole Wolf,
ceremonileder og talsperson

Humanistisk Samfund har i år oplevet en 
eksplosiv vækst i antallet af begravelser, 
og der har været bud efter alle ceremo-
niledere, der står for begravelser. 

I år er vi indtil nu oppe på 27 begravel-
ser, mens vi sidste år på samme tidspunkt 
forestod 10 begravelser. 

Med sådan en stigning er det nødven-
digt at vi har mange ceremoniledere. Når 
en ceremonileder  får opgaven med at 

forestå en begravelse, skal man træde 
til med timers varsel. Derefter følger 5-8 
dage, hvor man skal være til stede i andre 
menneskers sorg. Man skal holde samtale 
med de efterladte, skrive tale og sikre sig, 
at det ceremonielle ved begravelsen kom-
mer til at fungere. Det kræver overskud, 
og derfor er man som ceremonileder ofte 
nødt til at sige nej til en begravelse, hvis 
det falder sammen med en travl periode 
på arbejde.

Nye ceremoniledere
I foråret fik Humanistisk Samfund hel
digvis uddannet fire nye ceremoniledere. 
Dermed er vi oppe på 13 aktive ceremo-
niledere. 

Alligevel var det med en vis spænding, 
at vi uddannede det nye hold, for der må 
ikke gå for længe mellem, at man som 
ceremonileder har en begravelse. Når 
man har taget uddannelsen, har man stor 
viden om, hvordan man tilrettelægger 
en ceremoni, så den har et godt forløb. 
Man har kendskab til et bredt udvalg af 
musik, der er velegnet til en begravelse, 
og kan derfor sammen med de efterladte 
finde frem til musik, som afdøde holdt af, 
og som samtidig vil passe godt ind. Den 
viden skal helst holdes ved lige. 

Det er dejligt, at vi får mulighed for at 
hjælpe folk i sorg, og at vi gør det så godt, 
at vi er blevet mere efterspurgte.

Klodset og unødvendig dramatisk!
Med de ord medgiver Humanis-

tisk Samfunds hovedbestyrelse, at 
afviklingen af punktet ”indkomne 
forslag” på landsmødet i marts fik 
et noget uheldigt forløb. Det sker 
i et svar til Aalborg afdeling, der 
efter landsmødet havde klaget over 
forløbet.

Et medlem havde til landsmødet 
stillet forslag om, at foreningen skulle 
udtale sig mod burkaforbud og om-
skæring af drengebørn. På landsmø-
det fik hovedbestyrelsen imidlertid 
efter en heftig diskussion opbakning 
til, at forslagene ikke skulle behand-
les. Det skete blandt andet med be-
grundelsen, at landsmødet ikke skal 
vedtage så konkret politik (se omtale 
i Humanisten april 2018, red.).

Det faldt imidlertid lokalforenin-
gen i Aalborg for brystet. I et brev til 
hovedbestyrelsen spørger afdelingen 
blandt andet, om det ikke netop er 
landsmødet, der skal formulere HS’ 
politik?

- Jo, det skal landsmødet, slår Ho-
ved bestyrelsen fast i sit svar, og lover 
samtidig, at deltagerne i landsmødet 
fremover skal have mulighed for i ro 
og mag at tage stilling til spørgsmål 
med viden om HB’s holdning.          t-

Klodset 
landsmøde-debat


