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Forperson Lone Ree Milkær sammen med
udenlandske gæster ved HS’ jubilæumsfejring.

- HS er på ti år blevet
en stemme, der høres

Humanistisk Samfund fejrede ti
års jubilæum med seminar og fest
for medlemmerne - og modtog
hyldest fra udenlandske venner.
Det gamle radiohus på Rosenørns Allé
i København - nu musikkonservatorium
- lagde på smukkeste vis rammer til Humanistisk Samfunds ti års jubilæum, der
27. oktober blev markeret med seminar
for frivillige og festaften.
Målet var at fejre de resultater, vi har

opnået og samtidig sige tak til alle de
medlemmer og frivillige, der gennem
årene har bidraget. Uden dem ville vi ikke
være, hvor vi er i dag.
En lang række udenlandske gæster deltog i fejringen. Under festmiddagen greb
de lejligheden til at ønske foreningen til
lykke. De var enige om at rose, hvor langt
foreningen er nået på de ti år.
Andrew Copson, præsident for International Humanist and Ethical Union
(IHEU) og for Humanists UK, roste blandt
andet Humanistisk Samfund for foreningens bidrag til at få blasfemiparagraffen
afskaffet.
- I England krævede det 125 års arbejde.
I nåede det på blot ti år, sagde han med et
smil på læben.
Magnus Timmerby fra svenske Huma
nisterna tog tråden op. Han fremhævede
vores ceremoni ved Folketingets åbning.
I Sverige har Humanisterna gennemført

en tilsvarende ceremoni i syv år, men
han beskrev det som fantastisk, at 19
folketingsmedlemmer hos os deltog
allerede det første år.
Terese Svenke fra norske Human-Etisk
Forbund (HEF) besøgte også jubilæet
sammen med HEFs generalsekretær
Trond Enger. Human-Etisk Forbund har
spillet en stor rolle i etableringen af HS, et
arbejde som hun så tilbage på i sin tale.
- I er på ti år blevet en stemme, der
høres i det danske samfund, sagde hun og
sluttede med at give en imponerende flot
jubilæumsgave, nemlig 100.000 norske
kroner til vores arbejde.
Forperson Lone Ree Milkær takkede for
både pengene og det inspirerende samarbejde, HS har haft med de tre organisationer i de ti år.
Læs mere på de følgende sider

t

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON
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Festdag med
latter og alvor
Talere, stand-up-komik og masser af
samtale var på programmet, da Humanistisk Samfund 27. oktober markerede sit ti
års jubilæum med seminar og fest.
Lars AP (øverst th) fra bevægelsen
Fucking Flink fortalte om deres
arbejde og om, at vi har et
fælles mål om at gøre verden
til et flinkere sted. Og at humanister er ’fucking flinke’.
Stand-up-komikeren
Michael Schiøtt (øverst tv)
spiddede både dansk politik og
religion, så deltagerne fik rørt
lattermusklerne grundigt.
Det ville imidlertid ikke være
et rigtigt møde i Humanistisk
Samfund, hvis ikke medlemmerne fik god
lejlighed til at tale
med hinanden.
Eftermiddagen gik med tre
workshops: Et fremtidsværksted om Humanistisk Samfund, en diskussion om hvad
humanisme vil sige i praksis,
og en diskussion om hvordan vi
kommunikerer.
Derudover blev årets huma
nistpris uddelt og vinderen af
vores store sangkonkurrence
blev offentliggjort.

Side 2
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Side 3

Brinkmann
modtog
Humanistprisen
Professor Svend Brinkmann blev den første modtager
af Humanistprisen, som HS’ uddelte i anledning af sit
ti års jubilæum.

En stemme
for humanismen
- Han er er en stemme for ordentlighed,
videnskabelighed, kritisk tænkning og
fællesskab.
Sådan lød det blandt andet om prismodtageren - professor ved Aalborg
Universitet Svend Brinkmann - da Humanistisk Samfund for første gang uddelte
Humanistprisen. Det skete 27. oktober i
forbindelse med markeringen af foreningens jubilæum.
Humanistisk Samfund fremhæver
blandt andet i sin begrundelse for at
tildele Brinkmann prisen, at hans forsk
ning og formidling inspirerer og rører
usædvanligt mange mennesker. Blandt
andet har han formået at gøre stoicismen
tilgængelig for mennesker, der ellers al
drig ville have mødt denne filosofi.
- Svend er samfundskritisk på meta
niveau, og skal have særlig anerkendelse
for at se kritisk på sin egen stand af
psykologer. Han er imod, at man sygeliggør mennesker, når det er strukturerne,
der ikke fungerer, hedder det videre i
begrundelsen.

- Hans dobbelte uddannelse i filosofi
og psykologi bruger han til at være en
stemme for humanismen - ikke den popu
lære ’mig-først humanisme’, der voksede

frem i midten af forrige århundrede, men
en humanisme af ordentlighed, videnskabelighed, kritisk tænkning og fællesskab,
lyder det i begrundelsen.
t-

- Vi skal forsvare humanismen
Humanismens grundlæggende syn på
mennesket er udfordret, og derfor har
vi en særlig forpligtelse til at forsvare
humanistiske værdier.
Sådan lød det advarende fra professor Svend Brinkmann, da han i oktober
modtog Humanistisk Samfunds ’Humanistprisen’.
- Netop i disse år har vi alle mulige
former for strømninger – antihumanisme,
posthumanisme, transhumanisme – der
på forskellige måder rokker ved humanismens grundlæggende syn på mennesket:
Et fornufts-væsen med en iboende værdi

og værdighed, og som ikke kan reduceres
til det ’at præstere’. Dét er humanismens
grundlæggende værdi, som vi skal for
svare.
- Humanismen ligger mig meget på
sinde, og jeg prøver selv at forsvare dens
grundlæggende menneskesyn, der går
som en rød tråd i den vestlige idéhistorie
fra de gamle grækeres formulering af humanismen over renæssancehumanisterne
til vore dage. Derfor er jeg rigtig glad for
den anerkendelse, det er at modtage
Humanistprisen, sagde Svend Brinkmann
i sin takketale.
t-
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Side 4

Christine og Leif Lund Jakobsen
havde skrevet henholdsvis tekst
og melodi til vindersangen i HS’
sangkonkurrence.

Begravelsessang vandt
”Det er nu, vi si’r farvel,” er titlen på
sangen, der løb med sejren i Humanistisk
Samfunds sangkonkurrence.
Konkurrencen - der er udskrevet i
forbindelse med HS’ ti års jubilæum for
at berige den nationale sangskat med
sange til brug ved humanistiske ceremonier - blev afgjort ved HS’ jubilæumsfest
27. oktober på musikkonservatoriet i
København.
Vindersangen er skrevet af Christine
og Leif Lund Jakobsen fra Hjørring. Hun
har skrevet teksten, mens han står for
musikken.

Ikke for melankolsk

- Sangen er hverken for melankolsk eller
for glad, siger dommer i konkurrencen,

sanger, skuespiller og komponist Kaya
Brüel. Hun har valgt sangen ud blandt
et dusin indsendte sange, hvoraf tre var
endelig nominerede.
- Døden er et tabu, for vi er alle sammen
bange for at miste, men døden er et leve
vilkår. Vi skal alle sammen væk herfra,
og på et tidspunkt kommer vi til at miste
nogen, der står os nær. Så er det dejligt
at kunne finde sammen om en sang, siger
Kaya Brüel.

vi i fællesskab skal hjælpe hinanden med
at komme videre og få minderne om
det menneske, vi har mistet, til at leve i
hjertet.
Med prisen følger et papirklip af kunst
neren Lisa Strøander og 5.000 kroner. t-

Alle skal kunne se sig selv i sangen

- Vi valgte at skrive en begravelsessang,
fordi vi synes, der er mangel på sange, der
kan bruges, når afdøde eller de efterladte
ikke tror på Gud, fortæller Christine og
Leif Lund Jakobsen.
- Til de fleste begravelser vil der både
sidde efterladte, der er troende, og efterladte, der ikke er. Det var derfor vigtigt for
os at skrive en sang, som alle mennesker
kan se sig selv i - uanset om de er troende
eller ej. En sang, der handler om, hvordan

Vindersangen - og de øvrige nominerede
sange - blev fremført af hovedbestyrelsesmedlem Laura Fauerschou.
Se sange og noder på næste side

t

Med sangen ‘Det er nu, vi si’r
farvel,’ vandt par fra Hjørring
HS’ sangkonkurrence.
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Det er nu, vi si’r farvel

DetJakobsen.
er nu, viMusik:
si'r farvel
Tekst: Christine Lund
Leif Lund Jakobsen
Tekst: Christine Lund Jakobsen
Musik: Leif Lund Jakobsen
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1.
Det er nu, vi si’r farvel.
Du er her ikke mere.
Nye fodspor i verdens væld
kan du ej placere.
Ganske særlig. Helt sig selv.
Det var dig.

3.
Nu du ikke mer’ er til,
ligger det os på sinde:
Alt det du var, er det, der vil
leve som et minde.
Flettet i vort hjertespil
har vi dig.

1. Det er nu, vi si’r farvel.
Du er her ikke mere.
Nye fodspor i verdens væld
kan du ej placere.
Ganske2.Lige
særlig.
Helt sig selv.
nu går alt i stå.
Det varSorg
dig.
vil mit hjerte bøje.

3. Nu du ikke mer’ er til,
ligger det os på sinde:
Alt det du var, er det, der vil
leve som et minde.
4.
Flettet
i vort hjertespil
Livets vej er smuk og svær.
har
vierdig.
Frihed
fællesstammen.

2. Lige nu går alt i stå.
Sorg vil mit hjerte bøje.
Tunge tårer sig presser på,
men så ser mit øje:
Vi er fælles om at gå
uden dig.

4. Livets vej er smuk og svær.
Frihed er fællesstammen.
Alle har vi et særligt værd,
derfor vil vi sammen
værne om det liv, der er
efter dig.

Tunge tårer sig presser på,
men så ser mit øje:
Vi er fælles om at gå
uden dig.

Alle har vi et særligt værd,
derfor vil vi sammen
værne om det liv, der er
efter dig.

Side 5

Som dug i edderkoppespind
Tekst og melodi: Karen Munk Nielsen
1. Som dug i edderkoppespind,
som tåren på en dunet kind,
så skrøbelig er glæden
et sælsomt øjeblik den nat,
da barnet blir i verden sat
med sagte klynk og græden.

4. Din gave er, at du er til:
en mulighed, et puslespil,
en stjerne i sin bane.
Et rødt og rynket lille myr
men li’som i et eventyr
blir ælling til en svane.

2. Der står vi så i flok og rad
og mærker glædens boblebad,
og undres og beundrer:
Fra smertens sorte undergrund
til efterfødslens stjernestund
er bare få sekunder.

5. Du ligger sovende og varm
beskyttet af en voksen arm
og uden garantier.
Men skulle livet te sig grumt,
vi iler til og håber stumt,
vi løber en befrier.

3. Velkommen verdensborgerbarn! 6. Løb ud og sæt et varsomt spor
En indfødt klog og uerfaren
på denne sære, runde jord,
er født med krop og sanser.
så nogen ser, du var der.
Og voksne mennesker blir små
For vil du ha’ det hele med,
Som dug i edderkoppespind
ved tanken om, hvad du skal nå
så find en ven at dele med
Til barnet
fra nu, til livet standser.
blandt verdens milliarder.
Tekst og melodi: Karen Munk Nielsen 2014
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Som dug i edderkoppespind,
Din gave er, at du er til:
Drag ud Tekst: Peter
Paaske.
Musik:
Graae
Lauritzen
som tåren
på en dunet
kind, Andersen
mulighed,
et puslespil,

HUMANISTISKE SANGE
Med vindersangen ”Det er nu, vi si’r farvel” har vi
nu en sang til humanistisk begravelse og med ”Som
dug i edderkoppespind” en sang til navngivning.
Desuden er sangen ”Drag ud” en humanistisk sang
om livet.

så skrøbelig er glæden
et sælsomt øjeblik den nat,
da barnet blir i verden sat
med sagte klynk og græden.

en stjerne i sin bane.
Et rødt og rynket lille myr
men li'som i et eventyr
blir ælling til en svane.

Der står vi så i flok og rad
og mærker glædens boblebad,
og undres og beundrer:
Fra smertens sorte undergrund
til efterfødslens stjernestund
er bare få sekunder.

Du ligger sovende og varm
beskyttet af en voksen arm
og uden garantier.
Men skulle livet te sig grumt,
vi iler til og håber stumt,
vi løber en befrier.

Velkommen verdensborgerbarn!
En indfødt klog og uerfaren
er født med krop og sanser.
Og voksne mennesker blir små
ved tanken om, hvad du skal nå
fra nu, til livet standser.

Løb ud og sæt et varsomt spor
på denne sære, runde jord,
så nogen ser, du var der.
For vil du ha' det hele med,
så find en ven at dele med
blandt verdens milliarder.

1. Hvor end vi er på livets færden
drag omsorg for alt i denne verden.
Med harmoni på denne klode
bli´r livet ej en episode.

4. Gå nyt i møde, vær troværdig,
i sind og i handling helt retfærdig.
Og menneskelighed og folkestyre
er ej til fals, er offerdyre.

2. Lad tusindfryd og sommerfuglen
og regnbuens spil på himmelkuglen
da være et tegn på verdensaltet
at vi det rigtigt har forvaltet.

5. Kultur og kunst er fællesarven,
de løber i slægter og i marven.
Og humanismen gør os frie,
den andens livssyn ej bekrige

3. Rejs ud i verden, skaf dig viden,
vær fri, altid åben, følg med tiden.
Med kløgt og sans skil rav fra skaller,
og byg dig siden visdomshaller.

6. Lev livet ud, men giv det mening
med knappe resurser til vor deling.
Respekt for livet og hinanden,
Grib ej til våben, brug forstanden.
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Side 6

Flere skal med i HS’ arbejde
AF
KARIN LILTORP,
HOVEDBESTYRELSEN,

På årsseminaret diskuterede vi,
hvordan foreningen engagerer
flere frivillige: Nu skal medlemmernes interesser og ønsker
undersøges.
Hvad er årsagen til, at du har meldt dig
ind i HS? Og kunne du tænke dig at være
med til at løse arbejdsopgaver i foreningen?
Det er spørgsmål som disse, medlemmerne af Humanistisk Samfund bl.a.
bliver stillet i en kommende undersøgelse,
der skal afdække medlemmernes interesser og ønsker – og hvordan foreningen
kan engagere flere frivillige med nuvæ
rende og helt nye arbejdsfelter.
Medlemsundersøgelsen er én af ideerne
fra HS’ årsseminar 27. oktober, hvor en
workshop med aktive netop diskuterede udviklingen af det frivillige arbejde i
foreningen.

Foreningen drives af frivillige

Som bekendt drives HS hovedsagelig af
frivillige, og det er ikke få arbejdstimer,
der lægges i foreningen.
Brændstoffet er selvfølgelig engagementet i foreningens sag: Vi synes selv,
at vores arbejde er vigtigt, og vi oplever
stor mening med det, vi gør. Men det er
selvfølgelig individuelt, hvad vi har lyst til
at involvere os i.
For nogle, er det centrale det politiske
arbejde, og her er drivkraften ønsket om
et mere retfærdigt samfund, hvor alle
livssyn er ligestillet. For andre handler
det primært om ceremonierne. Alle
frivillige finder deres egen niche i HS’
virke: Folkemødet, åbning af Folketinget,
konfirmationsundervisning, humanistiske
omsorgssamtaler, ceremonier, aktiviteter i lokalforeningerne, medlemsblad,
politiske debatter og meget andet.
Da de fleste aktive frivillige allerede
bruger en stor del af deres overskudstid
på HS, kræver det dog flere frivillige, hvis
vi skal udvikle arbejdet og favne bredere
end i dag.

Lige nu mangler der konfirmations
undervisere og ceremoniledere, men
også andre opgaver fortjener mere
fokus. Her kan nævnes udarbejdelse af
et solidt oplæg til, hvordan folkeskolens
kristendomsundervisning kan ændres til
undervisning i etik og filosofi. Desuden
er det en opgave at skabe yderligere rum
for etiske og politiske debatter, hvilket fx
kan være virtuelle diskussionsrum eller
fysiske møder, som allerede kører i nogle

På årsseminaret diskuterede aktive i HS
blandt andet, hvordan flere medlemmer
kan engageres i foreningens arbejde.

lokalforeninger. Opgaverne er mangeartede, og der er både store og små opgaver,
der skal varetages. Måske har du lyst
til at hjælpe? Det får du mulighed for
at overveje, når vi inden længe sender
medlemsundersøgelsen ud.

MEDLEMSUNDERSØGELSE I NORDJYLLAND
Det humanistiske livssyn og det sekulære indhold i foreningen, er dét, der optager nordjyske medlemmer af Humanistisk Samfund allermest.
Det viser en undersøgelse, som HS Aalborg i foråret foretog blandt sine godt hundrede
medlemmer.
Halvdelen af medlemmerne deltog i undersøgelsen og næsten syv ud af ti svarer, at de
har tilsluttet sig foreningen på grund af det humanistiske livssyn. Godt seks ud af ti peger
på det ikke-religiøse indhold som årsag til medlemskabet, mens fire ud af ti er medlemmer på grund af ceremonierne.
De nordjyske medlemmer blev endvidere spurgt om interesser og hvilke aktiviteter i
lokalforeningen, de helst vil deltage i. Her hitter debatemner som livssyn og humanisme,
forholdet mellem kirke og stat og de humanistiske ceremonier.
Hvert tredje nordjyske HS-medlem har hørt om foreningen gennem pressen, 18 procent
via personlige kontakter og 15 procent på nettet.
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Side 7

Forsøg med konfirmationsforberedelse:

Skoleelever blev ikke dygtigere
AF
LONE REE MILKÆR,
FORPERSON,
HUMANISTISK
SAMFUND

Trods dårlige resultater vil
regeringen gøre forsøg med
forkyndelse i folkeskolen
permanent.
Et kæmpe forsøg hvor konfirmationsforberedelse har fungeret som erstatning
for understøttende undervisning i 7. og
8. klasser på 67 af landets folkeskoler er
netop afsluttet.
Undervisningsministeriet har fået Epi
nion til at evaluere forsøget og konklu
sionerne er ret klare: Eleverne bliver hverken fagligt dygtigere eller mere dannede.
Det fremgår ellers netop som målet med
forsøget, der blev igangsat i 2015, at man
skal klarlægge, i hvilket omfang konfirmationsforberedelsen har en gavnlig
effekt på netop dette.
Eleverne bliver altså ikke hverken
bedre til dansk eller historie og der er,
direkte citeret fra rapporten, ikke forskel på elevernes indblik i kristendommen, overvejelser om store spørgsmål
i livet (fx kærlighed, død og tro) eller
indblik i egen tid, samfund og kulturer
afhængigt af rammeforsøget. Eleverne
blev faktisk mindre dygtige eller der er
ikke nogen effekt overhovedet.

En skandale

Nu skulle man tro, at det var enden på
den historie, men nej. Regeringen vil gøre
forsøget med forkyndelse i stedet for undervisning permanent. Det er en skandale
i et land, hvor vi ellers burde gøre en dyd
ud af at holde skole for sig og religion for
sig.
Eleverne og præsterne er glade for ordningen. Eleverne, fordi de får en kortere
skoledag og præsterne, fordi eleverne
angiveligt er friskere, når de kommer til
undervisningen i kristendom.
De dårlige resultater nævnes ikke med
et ord i den overstrømmende omtale af
evalueringsrapporten på undervisnings
ministeriets hjemmeside. Heller ikke, at

evalueringen konstaterer, at elever, der
har deltaget i forsøget - mærkeligt nok,
men statistisk signifikant – er blevet
dårligere til matematik.
Ministeren selv mener ikke, at der er
tale om forkyndelse i folkeskoletiden. Men
når man erstatter pædagogisk understøttende undervisning med undervisning
i den lokale kirke hos den lokale præst,
hvad er det så?
Det fremgår også af evalueringen, at
lærerne på landets skoler er meget be
kymrede for kvaliteten af de tilbud, som
gives til de elever, som ikke går til konfirmationsundervisning. For selvfølgelig skal
de ikke have to timers undervisning mindre om ugen, end deres klassekammerater. Oftest har de fri eller bliver tilbudt

at deltage i den allerede eksisterende
lektiecafé, men som rapporten påpeger,
så er det jo ikke sikkert, at man har brug
for lektiehjælp, bare fordi man ikke skal
kristent konfirmeres.

LÆS RAPPORTEN
uvm.dk/aktuelt/nyheder/ uvm/2018/
nov/181119-forsoeg-medkonfirmationsforberedelse-itiden-til-den-understoettendeundervisning
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- Fantastisk oplevelse
at holde en begravelse
AF
KARIN LILTORP,
HOVEDBESTYRELSEN,
CEREMONILEDER

Lone Haudrum fortæller i dette
interview, hvad det betyder for
hende at være ceremonileder.
Gennem de senere år har Humanistisk
Samfund oplevet en voksende interesse
for humanistiske begravelser.
Her fortæller én af ceremonilederne,
Lone Haudrum, hvad rollen som ceremonileder betyder for hende.
Hvorfor har du valgt at blive ceremonileder?
- Da HS blev stiftet, var det for mig
svaret på en bekymring, jeg havde haft:
Hvordan skulle jeg og min mand håndtere
hinandens begravelser, når vi ikke ønske
de en religiøs ceremoni? En bekymring jeg
havde, fordi jeg af erfaring ved, at det ikke
er nemt selv at stå med ceremonien, når
man er i sorg. HS’ ceremonier var præcis
det, jeg havde manglet.
Hvad giver det dig at være ceremonileder?
- Det er en helt fantastisk oplevelse at
afholde en begravelse. Jeg bliver en del af
de efterladtes sorgproces, og selvom det
er krævende, er det også meget givende.
Det giver altid en stor tilfredshed, når de

pårørende føler, at talen og ceremonien er
helt rigtig og passer til den afdøde.
Hvad lærte du på uddannelsen?
- Jeg lærte langt mere på uddannelsen,
end jeg havde forestillet mig. Vi lærte
bl.a. om humanisme, om ceremonier som

”

At blive ceremonileder er
en af de bedste
beslutninger,
jeg har truffet.
Det kan jeg
anbefale.
LONE HAUDRUM

overgange i livet og om det helt praktiske
vedrørende en ikke-religiøs begravelse
eller bisættelse. Det var en virkelig spændende uddannelse, og som en sidegevinst
lærte jeg nogle skønne og interessante
mennesker at kende.
- Uddannelsen tog fire lørdage fordelt
over fem måneder og efterfølgende en
eksamen – en ”kapelprøve.” Vi skulle
udføre en begravelse af en rigtig afdød,
men én, der var død for nogle år siden.
Jeg holdt møde med de pårørende, skrev
tale, og satte hele ceremonien sammen,
og afholdt det som en rigtig begravelse.
Det var meget lærerigt, og gjorde at jeg
følte mig klædt på til den første rigtige
begravelse.

Hvor meget tid kræver det at være ceremonileder?
- Samtalen med de pårørende vil
normalt finde sted en uge før begravelsen, og så vil jeg typisk bruge tre-fire
aftener i løbet af ugen til taleskrivning og
tilpasninger, og så et par timer omkring
ceremonien. Jeg er selv i fuldtidsarbejde
og jeg kan tage 3-5 begravelser om året.
Heldigvis har vi også ceremoniledere med
mindre faste arbejdstider, og de er rigtig
gode til at påtage sig opgaver, især hvis
begravelsen er på hverdage.
- Jeg kan virkelig anbefale at blive
ceremonileder. Det er en af de bedste
beslutninger, jeg længe har truffet. Når
jeg tænker på alle de oplevelser og erfaringer, jeg har fået gennem uddannelsen
og mit virke som ceremonileder, så bliver
jeg glad. Tænk hvis jeg ikke havde gjort
det: Alt det, jeg var gået glip af.

VIL DU VÆRE
CEREMONILEDER?
For at kunne følge med efterspørgs
len på humanistiske begravelser
søger HS ceremoniledere.
Et nyt uddannelsesforløb begynder
6. januar 2019.
Hvis du tror, at det er noget for dig,
eller du gerne vil høre mere, så skriv
til tbc@hs.dk eller ring til Karin Liltorp på telefon 2226 0344.
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Lokalafdelinger
fejrer vintersolhverv
Gennem historien er årets korteste dag 21. december - blevet fejret som dagen,
hvor lyset begynder at vende tilbage.
Også i år fejrer lokalafdelinger i Humanistisk Samfund vintersolhverv.
AALBORG: Her tager HS forskud på
begivenheden ved at arrangere fælles
spisning for alle medlemmer allerede 11.
december.
Arrangementet finder sted fra kl. 17.30
til 19 i Husets café, Hasserisgade i Aalborg, hvor traktementet står på vegetarisk buffet. Prisen for at deltage er 85 kr, og
tilmelding skal ske senest 4. december til
aalborg@hs.dk.
Efter solhvervsspisningen kan deltagerne vælge at fortsætte til filosofisk café.
KØBENHAVN: Hos HS i Hovedstaden
mødes medlemmerne traditionen tro
privat 21. december til fællesspisning,
sange og socialt samvær. Der er et loft på

Fra vort medlem Tara Gregers har
vi modtaget denne lille hyldest til
vintersolhvervet:
Året drejer stille rundt,
det er os alle vel undt,
at glædes over tidens skiften!
Endnu engang vi frydes vil,
for solhvervet byder sig til:
Lysets genkomst er nær!

30 deltagere, som selv medbringer deres
mad.
For yderligere oplysninger kontakt
forperson Kelvin Nielsen: kn@hs.dk.
BORNHOLM: På solskinsøen mødes humanisterne til det traditionsrige arrange-

ment i Snogebæk. Det foregår fredag 21.
december, hvor der kl. 16.45 er fakkeloptog fra Snogebæk Brugs. Fra kl. 17 fejres
vintersolhvervet på stranden med bål,
sang, fiskesuppe og hvid gløgg.
Der er ingen tilmelding, så det er bare
at møde op.

Ny IHEU-rapport

Humanistisk podcast
Kafé Mensch er Humanistisk Samfunds podcast, hvor du kan høre programmer om fx humanisme, foreningen og eksistentielle og videnskabelige emner.
Programmerne udkommer ikke efter en fast plan, men bl.a. HS’ ti års
jubilæum gav anledning til en række programmer. Således fortæller foreningens to længstsiddende formænd, Lone Ree Milkær og Ole Wolf, om de ti år,
ligesom der er programmer om humanismen i Norden og globalt.
Find programmerne på HS’ facebook-side (facebook.com/humanistisksamfund) eller via en podcast-app.

Danmark ligger godt og vel midt i feltet
blandt de 196 lande, som IHEU under
søger i sin nyudkomne Freedom af
Thought Report 2018.
Rapporten ranglister landene efter
humanisters, ateisters og ikke-religiøses
rettigheder og retslige status.
Bedst står det til i Belgien, Holland og
Taiwan, der i rapporten får prædikatet
”frie og lige” på alle fire målte parametre:
’Forfatning og lovgivning’, ’uddannelse
og børns rettigheder’, ’familie, samfund,
religiøse domstole og tribunaler’ og
’ytringsfrihed og ret til at tale for humanistiske værdier’.
I Danmark finder rapporten, at der sker
“systemisk diskriminering.” Således går
kritikken bl.a. på, at der gives fortrin og
statslig finansiering til religion, at religiøs
undervisning er obligatorisk i offentlige
skoler og at ikke-religiøses rettigheder er
begrænsede.
Nederst på listen ligger Afghanisten,
Iran og Saudi Arabien på en absolut
bundplacering.
I næste nummer gennemgår vi rapporten.
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