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- Vi nåede rigtig meget
LANDSMØDE 2019
30. MARTS 2019 • KØBENHAVN
Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

- Jeg er imponeret...
HS’ forperson gjorde status over
foreningens arbejde.
250 nye medlemmer fandt sidste år vej
til Humanistisk Samfund, som dermed
nåede op på 1.497 medlemmer.
Foreningen gennemførte 37 begravel
ser, 9 bryllupper, 6 navngivninger og hele
196 unge blev konfirmeret ved humanis
tiske ceremonier.
Og i lokalforeningerne er der aktivi
teter med foredrag, debat, oplysning og
humanistisk samtale.
- Vi nåede rigtig meget i 2018. Jeg er
dybt imponeret over jer alle sammen,
sagde forperson Lone Ree Milkær, da hun
gjorde status på foreningens landsmøde
30. marts i København.

Frivillige bliver uddannet

En af de helt store arbejdsopgaver for
foreningen er de humanistiske ceremoni
er, og i 2018 blev et nyt uddannelsespro
gram for ceremoni-frivillige kørt i stilling.
- Når vi har kunnet gennemføre 37
begravelser i året - vi har aldrig haft flere
- hænger det sammen med, at vi har fået
uddannet flere ceremoniledere, slog Lone
Ree Milkær fast.
Uddannelse og certificering af de
frivillige er en forudsætning for at kvali
tetssikre ceremonierne og samtidig sikre
en fødekæde af nye frivillige, under
stregede hun.
- At vi har nok ceremoniledere, cele
branter og konfirmationsundervisere
er helt nødvendigt for, at vi kan udvikle
tilbuddet om ceremonier, slog hun fast.
Også det helt nye initiativ om »huma
nistisk eksistentiel omsorg« er langt om
længe ved at bære frugt.
I maj sidste år certificerede forenin
gen ti ’humanistiske samtalepartnere’
som et tilbud til i første omgang syge
huspatienter, der ønsker et alternativ til
sygehuspræsten eller andre med religiøst
udgangspunkt.
I øjeblikket er Humanistisk Samfund i
dialog med flere hospitaler om, hvordan

vi kan tilbyde eksistentielle samtaler for
patienter i livskrise.
- Det ligger os på sinde at gøre arbejdet
med hospitalerne grundigt og ordentligt,
og vi forventer at få flere aftaler, sagde
Lone Ree Milkær.

Et skridt videre til anerkendelse

- Vi er nået langt i retning af at blive
anerkendt på lige fod med trossamfund.
Vi er ikke i mål endnu, men har fået sat en
vigtig politisk debat i gang, sagde Lone
Ree Milkær.
En anerkendelse vil give Humanistisk
Samfund ret til at foretage juridisk gyldige
vielser.
- Debatten om en ny lov om trossam
fund udenfor folkekirken kom mest til
at handle om, hvorfor HS ikke er med
og om, hvordan ’livssyn’ skal defineres.
Folketingets kirkeudvalg arbejder med
spørgsmålet, så vi kan se, at det bevæger
sig.
- Der kommer ikke til at gå mange år
inden vi bliver anerkendt, spåede Lone
Ree Milkær.
- Indtil da vil vi arbejde ihærdigt for at
holde debatten i gang, lovede hun.
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Goddag og farvel
i hovedbestyrelsen
Tre medlemmer sagde farvel
– og gav dermed plads til tre nye.

Forpersonen
blev genvalgt
Lone Ree Milkær, forperson gennem
de seneste fire år, blev på landsmødet
genvalgt uden modkandidat til endnu en
to-årig periode i spidsen for Humanistisk
Samfund.
Hun peger på især tre områder, der skal
arbejdes med i de kommende år:
Organisationen skal udvikles; arbejdet
for juridisk anerkendelse af livssyn skal
fortsætte og HS’ ceremonier skal kvali
tetssikres.

Landsmødet skulle egentlig blot vælge
tre medlemmer til hovedbestyrelsen, men
kom til at vælge mellem seks kandidater
til fem pladser.
Karin Liltorp var efter sin to-årige valg
periode på valg og havde allerede inden
landsmødet meddelt, at hun ikke ønskede
at genopstille. På landsmødet valgte
også Laura Fauerschou og kasserer Jakob
Elvers Jørgensen, der begge blev genvalgt
i 2018, at trække sig.
Landsmødet genvalgte Kirstine Kærn,
der af hovedbestyrelsen er konstitueret
som næstforperson, og Peter Tranders fra
Aarhus. Niels Dueholm blev genvalgt som
suppleant.

NYVALGT

Christoffer Paulsen
Valgt for 1 år

LANDSMØDE 2019
30. MARTS 2019 • KØBENHAVN
Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

Nye i hovedbestyrelsen

Nyvalg var der til Kjeld Lanng, næstfor
mand i HS Aalborg og selvstændig kon
sulent. Også Lone Haudrum, bestyrelses
medlem i HS Hovedstaden og til daglig
økonomi- og administrationschef, træder
ind i hovedbestyrelsen. Og endelig var
der nyvalg til 27-årige Christoffer Munch
Paulsen, som studerer journalistik og
politik på Roskilde Universitet.

GENVALGT

Kirstine Kærn
Valgt for 1 år

Astrid Guldberg Ploug

Valgt i 2018 for 2 år

Nye regler for valg
af hovedbestyrelse
Når kommende landsmøder skal vælge
medlemmer til hovedbestyrelsen sker det
efter mere tydelige regler.
Landsmødet tilsluttede sig et forslag
fra hovedbestyrelsen, der rydder op i en
sproglig uklarhed i de gamle vedtægter og
dermed gør valgproceduren helt tydelig:
Hovedbestyrelsens seks medlemmer
vælges således for to år ad gangen; tre i
lige år og tre i ulige år. De tre kandidater
med flest stemmer er valgt for to år, men
står landsmødet i den situation, at der
skal vælges flere end tre hovedbestyrel
sesmedlemmer for at opnå en fuldtallig
bestyrelse, er kandidaterne med efterføl
gende stemmetal valgt for blot et år.
Suppleanter er ligeledes valgt for et år ad
gangen.
Endvidere slår de nye regler fast,
at deltagerne i landsmøder højst kan
stemme på det antal kandidater, der skal
vælges og mindst på antallet af kandi
dater minus én. Årsagen hertil er at undgå
inflation i stemmerne og »fløjkrige,« hvor
man kun stemmer på sin lokale kandidat.

NYVALGT

Lone Haudrum
Valgt for 2 år

GENVALGT

Lone Ree Milkær

Forperson. Valgt for 2 år

NYVALGT

Kjeld Lanng

Valgt for 2 år
(ikke med på foto)

GENVALGT

Peter Tranders
Valgt for 2 år

GENVALGT

Niels Duelund

Suppleant
(ikke med på foto)
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Regnskab viser
stor aktivitet
- Der er fremgang over hele linjen, og
det afspejler sig i regnskabet. Vi har flere
indtægter, fordi vi får stadig flere med
lemmer og flere udgifter, fordi der er flere
aktiviteter.
Med de ord fremlagde kasserer Jakob
Elvers Jørgensen foreningens regnskab
for landsmødet.
Trods flere indtægter viser regnskabet
et underskud på knap 160.000 kroner i
2018 mod et underskud på 700 kroner året
før.
- Det vidste vi godt på forhånd; vi havde
budgetteret med underskuddet. Det
var et valg vi traf, blandt andet fordi vi

LANDSMØDE 2019
30. MARTS 2019 • KØBENHAVN
Landsmødereportage:
Steen Timmermann, redaktionen

satsede stærkt på markedsføring og ak
tiviteter i forbindelse med foreningens 10
års jubilæum. Og når vi ser tilbage, må vi
sige, at det lykkedes, sagde Jakob Elvers
Jørgensen.
Underskuddet er finansieret af egenka
pitalen og kontingentet kommer ikke til at
stige i 2019.

Landsmødet er højeste myndighed
At landsmødet er Humanistisk Samfunds
øverste myndighed blev slået fast, da
landsmødedeltagerne enstemmigt tilslut
tede sig et forslag fra lokalforeningen i
Aalborg.
Lokalforeningen ønskede præciseret i
vedtægterne, at landsmødet kan træffe
beslutning om alle foreningens forhold.
Og desuden at alle forslag, der indsendes
rettidigt, skal behandles på landsmødet.

Baggrunden er en afvisning af, at to
forslag fra et medlem skulle behandles på
landsmødet i 2018. Hovedbestyrelsen har
siden betegnet forløbet som »klodset.«
- Landsmødets placering i organisa
tionen, dets myndighed og medlem
mernes demokratiske indflydelse skal
tydeligt præciseres i vedtægterne, lød det
fra HS Aalborg - og det synspunkt tilslut
tede landsmødet sig.

Side 3

Respekt om
ceremonier
Selvom landsmødet er den årlige
demokratiske festdag i Humanis
tisk Samfund, måtte talsperson
Ole Wolf denne dag rykke ud til
en gruppe af folkekirkepræster og
menighedsrådsmedlemmer, der
gerne ville høre HS’ syn på hvad
man gør, når der i en familie er
forskellige ønsker til, hvordan fx
en begravelse skal foregå. Altså,
når familiens medlemmer har
forskellige livssyn og ønsker til
ceremonier.
- På mødet oplevede jeg, at
HS bliver respekteret for at være
meget seriøse i vores arbejde med
ceremonier, og det er dejligt at få
den anerkendelse, også fra folk,
der har et andet livssyn end vores,
fortæller Ole Wolf.
- I HS lægger vi vægt på at have
et godt samarbejde med religiøse
organisationer, ligesom vi gerne
benytter enhver lejlighed til at
afmystificere vores arbejde overfor
personer, der er engagerede i
livssynsspørgsmål.
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Høringssvar fra Humanistisk Samfund:

Tro er ikke undervisning
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Den forkætrede folkeskolereform fra 2013
medførte en forlænget skoledag. Det fik
blandt andet konsekvenser for Folkekir
ken, da det blev sværere at finde tids
punkter til konfirmationsforberedelse, og
førte til kirkelige protester. Børnenes tid
var blevet en knap ressource, og hverken
skoler eller præster var begejstrede for at
skulle have børnene, når de var trætte.
Konsekvensen blev etableringen af et
sælsomt forsøg i 2015. Skoler fik lov til at
betragte konfirmationsforberedelse som
en del af den understøttende undervis
ning.
HS protesterede over forsøget. Konfir
mation i Folkekirken er oplæring i den
evangelisk-lutherske tro, og oplæring i en
tro bør ikke have noget at gøre med den
offentlige undervisning.
Samtidig er det en voldsom indirekte
støtte til Folkekirke. Staten peger på
den evangelisk-lutherske tro som »det
naturlige valg«. Den eksisterende ordning

var slem nok, men ved at ligestille konfir
mationsforberedelse med undervisning
blev det endnu værre.

Uden positiv betydning

I efteråret kom så en evaluering af
forsøget. Den overordnede konklusion
lød, at der ikke kan findes bevis for, at
forsøget havde positiv betydning for
elevernes trivsel og faglighed. Ikke over
raskende var præster og elever dog til
fredse; eleverne får jo en kortere dag, og
præsterne får eleverne, når de er mindre
trætte. Skolerne var mere kritiske.
Evalueringen af forsøget fik Enhedslis
tens Pelle Dragsted til at stille en række
spørgsmål til undervisningsminister
Merete Riisager. I sit svar understreger
hun, at konfirmationsforberedelse ikke er
undervisning.
Dette harmonerer imidlertid dårligt
med, at Undervisningsministeriet har
foretaget en evaluering af det faglige
udbytte af ordningen.
Det harmonerer også dårligt med, at
regeringen vil tilbyde understøttende un
dervisning til børn, der ikke skal konfirme
res. Men det bør vel også tilbydes børn,
der modtager konfirmationsforberedelse,
så de får den undervisning, de skal have
– hvis man skal tage ministerens ord for
gode varer om, at konfirmationsforbere
delse ikke er undervisning?

Forlig

Alligevel er der indgået forlig mellem
partierne bag folkeskolereformen. Under
visningstiden sættes ned på forskellige
måder. En af dem er, at forsøget med
konfirmationsundervisning gøres perma
nent. Det er næppe en ide, der er groet i
den røde fløjs have. Men da folkeskole
reformen har kostet stemmer for den
røde side, har man for enhver pris ønsket
at få sat skoletiden ned. Derfor har man
accepteret kirkevenlige kredses ønsker.
Forliget er nu omsat til et lovforslag.
Humanistisk Samfund har indgivet
høringssvar, hvor vi protesterer mod, at
konfirmationsundervisning kan erstatte
understøttende undervisning.
I den kommende tid skal de indkomne
høringssvar bearbejdes, inden den en
delige lov vedtages. Vores indvendinger
får dog næppe betydning. Partierne har
indgået et forlig, og det vil man stå ved. Vi
må nøjes med at håbe, at vores protester
kan få politikerne til at være mere tilbage
holdende næste gang.

HØRINGSSVAR
Du kan læse HS’ høringssvar på:
www.kortlink.dk/hs/xdhe

FOTO: OLE HARTMANN SCHMIDT/FOLKEKIRKEN.DK

Partier vil gøre det permanent,
at konfirmationsforberedelse
kan erstatte understøttende
undervisning i Folkeskolen.

Medlemsblad for Humanistisk Samfund - April 2019 - 9. årgang - Nr. 1

Side 5

I Tyskland kan man få lavet
smykker med aske af sine afdøde.
Hvorfor ikke også i Danmark,
spørger Karin Liltorp.

På tide med en ny begravelseslov
AF
KARIN LILTORP,
CEREMONILEDER

forbundet med de jordiske rester. Men
måske er det tid til at revidere denne lov,
så ønskerne til anderledes afsked kan
blive til virkelighed. Hvorfor er det f.eks.
ikke tilladt at sprede lidt af sin afdødes
aske i afdødes elskede rosenbed eller ved
yndlingsbænken i skoven?

Uorganisk aske

Den nuværende lovgivning er
baseret på fortidige følelsesmæs
sige argumenter for, hvordan vi bør

omgås afdøde.
»Bekendtgørelse af lov om begravelse og
ligbrænding« stammer i sin nuværende
udformning fra 1976, og der er i det hele
taget ikke foretaget mange større ænd
ringer de sidste 200 år.
Begravelsesloven dikterer, hvordan
man skal behandle døde, og rammerne er
meget snævre. Således står der, at asken
fra afdøde skal nedsættes i en urne på en
godkendt gravplads eller et andet sted
”godkendt af kirkeministeriet.” Desuden
kan man ansøge om at få asken spredt
på åbent hav, hvis afdøde skriftligt har
ønsket det.
Loven er fra en tid, hvor man mente,
at den menneskelige sjæl er uløseligt

I Danmark bliver langt størstedelen af
døde brændt. Når man brænder et men
neske, bliver alt det organiske materiale
omdannet til CO2 og indgår derefter som
en naturlig del af atmosfæren. Noget af
den luft, vi indånder hver dag, indeholder
derfor rester fra alle vores kære afdøde.
Helt udbrændt aske består udeluk
kende af uorganiske stoffer og indeholder
varierende mængder af natrium, kalium,
calcium, magnesium, jern og i mindre
koncentrationer mange andre metaller.
Selv meget religiøse mennesker vil nok
ikke mene, at der er meget af afdødes
sjæl i de molekyler og atomer, der er
tilbage i den gråsorte aske.
Der er altså ikke nogen rationel begrun
delse for, at man ikke må sprede asken
i sit rosenbed eller i stuens potteplanter
for den sags skyld. Selvfølgelig kan der
være rigtig mange følelser forbundet
med asken, og netop derfor kan der være
meget forskellige ønsker til, hvordan man
ønsker at håndtere de jordiske rester.

Aske i smykker

Flere virksomheder i Danmark tilbyder at
omdanne aske fra kæledyr til smykker.
Som man kan læse på et af kæledyrskre
matoriernes hjemmesider: »Dit kæledyrs
aske bliver efter endt kremering omsluttet
i en unik perle, som du kan bære hver dag
som et kært minde.«
I vores naboland Tyskland har man også
denne mulighed med menneskeaske. Man
kan således få en ring med en stor perle,
indeholdende rester fra ens elskede. Det
må man ikke i Danmark. Hvorfor?
Den nuværende lovgivning synes
baseret på nogle fortidige følelsesmæssi
ge argumenter for, hvordan vi bør omgås
afdøde, kombineret med et stort døds
tabu: Når man er død, skal man væk – helt
væk.
Som jeg ser det, er der ikke noget
usømmeligt ved at ønske sin afdøde mor
omdannet til et smukt smykke eller ved at
sprede hende i haven. Ved at sprede asken
i haven, vil man dagligt kunne følge,
hvordan vedkommende nu er blevet en
del af naturen, når nye blomster vokser
op. Det er da en smuk tanke.
Ved at ændre loven, vil man i højere
grad kunne tilpasse begravelsesceremo
nierne til den afdødes og de efterladtes
ønsker, hvad enten det er en højtidelighed
med askespredning i haven eller en tradi
tionel begravelse på en kirkegård.
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Amanda var den første
på banen til den første
humanistiske konfirmation
i Nordjylland
– og kom i aviser, radio og tv.

Nordjyske Amanda vil
konfirmeres humanistisk
AF
STEEN TIMMERMANN, redaktionen
og
JUNITA KARLSEN, konfirmation nord

Når 12-årige Amanda Ahm Krag fra
Uggerby ved Hirtshals skal konfirmeres
næste år, bliver det en humanistisk konfir
mation. Allerede for længe siden tog hun
klar stilling.
- For mig er det helt enkelt: Jeg tror ikke
på Gud. Derfor ville jeg ikke vælge en kir
kelig konfirmation og bagefter tænke på,
at hele ceremonien for mig var en løgn,
siger Amanda.
Dermed bliver hun én af de første unge,
der bliver humanistisk konfirmeret uden
at måtte rejse ud af Nordjylland, når HS
Aalborg for første gang næste år arran
gerer konfirmation på hjemmebane.
Men Amanda er ikke blot én af de
første humanistiske konfirmander i det
nordjyske. Hun var også den allerførste på
banen og direkte anledning til, at der for
alvor kom skred i arbejdet med nordjysk
konfirmation. Og tilmed har hun næsten
opnået status som maskot for humanis
tisk konfirmation i Nordjylland.

Kom i medierne

Amandas billede pryder flyers og face
book-side, og hun har været voldsomt i
vælten i radio, tv og lokale trykte medier
med budskabet om konfirmationen.
Således blev hun bl.a. interviewet di

rekte i studiet hos DR P4 Nordjylland, var
med i TV2’s landsdækkende kl. 19-nyhe
der og regionale nyheder på TV2 Nord.
- Det var spændende og sjovt. Men også
lidt skræmmende, fortæller Amanda.
- Jeg var nervøs for, om jeg kom til at
sige noget dumt. Men de var meget søde
både i DR og TV2.
Hvilke reaktioner har du fået fra dem, der
har hørt dig i radio eller set dig i fjernsynet?
- Der har været mange, som har sagt
søde ting. De synes, jeg er sej, at jeg har
mine egne meninger og går egne veje.
Det gør mig rigtig glad.

Hun kunne også have valgt blot at
gå direkte på festen. Men den såkaldte
»nonfirmation« mangler den højtidelige
markering af at sige farvel til barndom
men, synes hun.
- Jeg synes, at barndommen er noget
helt specielt og det bliver ikke det samme
fremover, når jeg bliver teenager. Det vil
jeg gerne have en højtidelig markering af.
Og så synes jeg, det er rigtig godt, at jeg
samtidig kan lære mere om mig selv. Jeg
glæder mig meget til de to weekend-kurs
er, siger Amanda.

Fandt konfirmation på nettet

Amanda har selv været aktiv for at finde
alternativer til den kirkelige konfirma
tion, hun fra starten var sikker på ikke var
noget for hende.
- Fordi jeg ikke tror på Gud, blev jeg
nødt til at finde ud af, hvordan jeg så
skulle konfirmeres. Jeg spurgte mine
forældre om hjælp til at finde ud af hvilke
alternative, der var. Humanistisk konfir
mation er stort i Norge, hvor min mor
kommer fra, men vi troede ikke det fand
tes i Danmark, indtil jeg så et indslag om
det i fjernsynet, fortæller Amanda.
- Jeg vidste ikke, hvad det var at være
humanist, så det googlede jeg. Da jeg
læste om Humanistisk Samfunds værdier,
fandt jeg mange ting, som passede med
mine egne meninger. Specielt det om, at
vi får vores viden om verden fra videnska
ben, at finde sin egen mening med livet
og at alle mennesker har samme værdi.

KONFIRMATION 2020
•

Fra 1. april i år kan HS-medlemmer
tilmelde konfirmation 2020 på
www.hs.dk/konfirmation. 3. juni
kl. 10 åbner tilmeldingen for alle.

•

Den første humanistiske konfirma
tionsceremoni i Nordjylland finder
sted 2. maj 2020 i Aalborg Kongres
& Kultur Center.

•

Forud for ceremonien bliver der
holdt weekendkurser 28. februar-1.
marts og 28.-29. marts.

•

Se tv-indslag om humanistisk
konfirmation i Nordjylland:
https://bit.ly/2YJltRp
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HS-deltagelse i TEDx var en succes
AF
JULIE THORUP,
HS HOVEDSTADEN

HS udfordrede deltagerne i TEDx,
der under temaet »Believe« blev
holdt i København i februar.

Humanistisk Samfund var i starten af feb
ruar medsponsor på TEDx i København.
Arrangementet er en udløber af de
kendte TED Talks, som startede i 2006.
Forkortelsen TED står for Technology
(teknologi), Entertainment (underhold
ning) og Design, og i TED Talks holder fx
en forsker eller en kunstner foredrag om
sit felt.
TEDx samler imidlertid flere foredrags
holdere under et fælles tema, og hver har
op til 18 minutter til at fortælle om deres
vinkel på det overordnede tema.
Temaet for dette års TEDx var »Believe«
(som kan betyde både tro og overbevis
ning), og de 650 billetter blev lynhurtigt
udsolgt. Alt foregik på engelsk, fordi det
hele optages og lægges på Youtube.

HS motiverede til eftertanke

Som medsponsor skulle HS stå for aktivi
teter i foyeren før foredragene, i pauserne
og efter foredragene, hvor der var afsat
tid til snak og netværk.
Vi besluttede vi os for aktiviteter, der
skulle motivere til eftertanke hos den
enkelte deltager og nysgerrighed deltag
erne imellem. Blandt andet udarbejdede
vi tre forskellige samtalekort, der lå klar
på hvert sæde i salen. Hvert af kortene
opfordrede til at gå i dialog med de øvrige
deltagere om tre spørgsmål: »Hvad er
vigtigst for dig i dit liv?«, »Hvorfor tror
du, at mange mennesker tror på noget,
der ikke kan måles?« og »Hvordan ville
verden være, hvis mennesker ikke har tro/
overbevisninger?«
Ud over disse kort havde vi tre stande i
foyeren. Her blev deltagerne opfordret til
stemme om værdien af forskellige kendte
citater ved at lægge en farvet bold i høje
gennemsigtige cylindere. Således blev
publikums præferencer hurtigt tydelige.
Desuden blev publikum opfordret til at
give forslag til nye ceremonier – ved siden
af en planche, der teoretisk fortalte om
opbygningen af en ceremoni. Og endelig
er tegneværkssted, hvor publikum kunne

tegne ønsker i forhold til deres egne
ceremonier.
Deltagerne fra HS var selvfølgelig klædt
i T-shirts fra HS, og der var mulighed for at
få brochurer og visitkort med hjem.
Arrangementet gav mange gode sam
taler med vidt forskellige mennesker, der
på eget initiativ kom til os – eller som
vi indledte samtale med via nysgerrige,
åbne spørgsmål.
I ugen efter TEDx Believe fik HS hele 22
nye medlemmer.
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Vendelboerne hørte om ceremonier
AF
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN

HS Aalborg har en strategi:
Aktiviteter i større byer skal gøde
jorden for nye nordjyske lokal
foreninger.
Med offentlige møder og især spaltevis af
omtale i lokale medier stiftede vendelbo
erne i årets første måneder bekendtskab
med Humanistisk Samfund og de human
istiske ceremonier.
Møderne – der blev holdt i januar, feb
ruar og marts i henholdsvis Frederikshavn,
Hjørring og Brønderslev – var arrangeret
af HS Aalborg. Her fortalte talsperson
erne Ole Wolf og Thorkild Svendsen om
ceremonierne, mens lokalforeningens
formand, Jørn Rosborg, fortalte om Hu
manistisk Samfund.
Især møderne i Frederikshavn og
Brønderslev var godt besøgt, men ikke
mindst massiv foromtale gav foreningen
flot eksponering.
Således betød omtaler i en række
lokale ugeaviser, Nordjyske Stiftsti
dende og lokale netmedier sammen med
facebook-annoncering, at HS Aalborg
potentielt nåede ud med budskabet til
mindst 155.000 nordenfjordske læsere,
opgjort efter de trykte mediers læsertal.

Lokale aktiviteter

De offentlige møder er led i en større
strategi hos den i dag eneste nordjyske
HS-lokalforening.
Ud over at oplyse om foreningen og
de humanistiske ceremonier er det for
lokalforeningen et startskud på en proces,
der i første omgang skal skabe lokale
HS-aktiviteter i de større nordjyske byer
og på sigt munde ud i lokale HS-grupper
som forløber for egentlige lokalfore
ninger.
I Frederikshavn kommune er aktive
medlemmer således allerede gået i gang
med lokale Filosofisk Café-arrangement
er. Og lokalforeningen i Aalborg tager nu
skridt til at samle medlemmer i HjørringBrønderslev om aktiviteter.
- Vi begynder i det små med aktiviteter,
der kan bære, og lader tingene udvikle sig
i det tempo, der er nødvendigt. Perspek
tivet er flere nordjyske HS-lokalfore

Talsperson i HS Ole Wolf fortalte om humanistiske ceremonier på et velbesøgt møde i
Brønderslev.

ninger, men det kan godt blive et langt
træk. Vi har ikke travlt og hovedsagen
er, at vi viser flaget i lokalområderne og
ikke blot koncentrerer os om storbyen
Aalborg, siger formand for HS Aalborg
Jørn Rosborg.

Kontakt med medlemmer

Da HS Aalborg i foråret sidste år gennem
førte en medlemsundersøgelse, svarede
en del medlemmer udenfor Aalborg, at

der er langt til møder i Aalborg. Derfor
handler møderne i lokalområderne også
om at komme ud til medlemmerne.
- Møderne er en mulighed for at møde
medlemmer udenfor Aalborg – og for, at
de kan møde HS, siger Jørn Rosborg.
Efter planen udvider HS Aalborg de
lokale aktiviteter med møder i Him
merland i efteråret. Senere går turen til
Hanherred og Thy.

Filosofisk HS-café i Sæby
18. marts blev det første Filosofiske
Café-arrangement holdt i Sæby, der
er en del af Frederikshavn kommune.
- Vi var ni deltagere omkring det runde
bord, fortæller Alice Thaarup, som
lagde hjem og spisebord til arrange
mentet.
- Først blev vi kort præsenteret
for Humanistisk Samfund og hvad
foreningen kan tilbyde. Derefter
samtalede vi i et par timer på sokratisk
vis om emnet ‘humanisme.’
- Det var en anderledes, berigende
og tryg måde at være i et fællesskab
på. I HS er der netop mulighed for
at mødes med andre, og i den gode

samtale sammen at filosofere over
livets store spørgsmål, og hvilke
betydninger vi hver for sig og sam
men lægger i forskellige eksistentielle
begreber, siger Alice Thaarup.
Aftenen blev en stor succes og
deltagerne var enige om at mødes
igen, næste gang for at samtale om
begrebet ‘racisme.’
Blot er de fysiske rammer i private
hjem udfordret ved mange delta
gere. Blandt andet af den grund har
HS Aalborg ladet en ’lokalgruppe
Frederikshavn’ optage som medlem
i byens frivillighus, hvor medlems
foreningerne frit kan låne lokaler til
aktiviteter og møder.
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Tvivl skal ikke hindre klima-handling
Tvivl om klimapåvirkning er ugunstig
AF
KARIN LILTORP

HS taler ved Klimapåmindelsen
i København:
Vi skal tage ansvar for kloden,
lyder budskabet.

Humanistisk Samfund har sagt ja til at
holde tale ved Klimapåmindelsen, der
finder sted hver torsdag morgen foran
Christiansborg i København.
Normalt er Humanistisk Samfund ikke
aktiv inden for andre politiske områder
end dem, der handler om livssyn. Alligevel
opfatter vi ikke vores medvirken ved dette
arrangement som en politisk aktivistisk
handling, men som en naturlig konse
kvens af foreningens værdier. Som der
står i HS’ værdigrundlag:
»Vi er en del af et fælles samfund og
har ansvar for vores medmennesker og
for miljøet, både lokalt og globalt. Vi har
et fælles ansvar for, at vores planet er
beboelig for kommende generationer.«

Derfor vil vi gerne støtte op om et
tiltag, hvor det overordnede mål er at
beskytte vores jord. Undertegnede holder
talen, som vil tage udgangspunkt i »tillid
og tvivl.«

»Humanister opfordrer til kritisk gransk
ning af alle ideer og opfattelser,« står der
også i værdigrundlaget. Det er nemlig
vigtigt hele tiden at udfordre og diskutere
synspunkter og etablerende sandheder.
Kan det f.eks. være rigtigt, at den CO2,
vi udleder, kan være medvirkende årsag
til, at vi pludselig ser indlandsisen smelte?
Ja, helt uden tvivl, siger langt de fleste
forskere. Men der er faktisk rigtig mange
rundt om i verden, der stadig tvivler på,
at mennesket har en rolle i klimaforan
dringerne. Mange tror, eller vælger at tro,
at ændringerne er tilfældige og skyldes
naturlige variationer, som altid har fundet
sted.
Er denne tvivl gunstig for planeten?
Bestemt ikke, fordi det er dén tvivl,
der kan medføre, at vi ikke handler – at
vi lader stå til. Burde vi ikke i stedet lade
tvivlen komme offeret (kloden) til gode og
gøre alt, hvad der står i vores magt for at
beskytte naturen? Hvis vi gør, hvad vi kan,
for at beskytte den ene planet vi har, gør
vi ihvertfald ikke noget forkert.
Det er altså ok, at vi nogle gange tvivler
på autoriteterne, men vi skal ikke lade
tvivlen forhindre os i at handle. Og slet
ikke, når den skade, vi kan gøre, er så
uoprettelig. I stedet skal vi have tillid til, at
det nytter at tage ansvar, og at vi faktisk
kan gøre noget for, at vores klode stadig
er beboelig om 200 år.

Skal Kafé Mensch i København genoplives?
Af Karin Liltorp
For nogle år siden var Kafé Mensch en
ugentlig begivenhed i København. Der
blev inviteret foredragsholdere, og der
var lagt op til humanistiske samtaler
med ligesindede.
Desværre ophørte caféen, primært
som konsekvens af, at lejemålet ikke
kunne forlænges, men også på grund
af mangel på frivillige kræfter, hvilket jo
var rigtig ærgerligt.
Siden caféen stoppede for et par år

siden, har Humanistisk Samfund været
i kraftig vækst, så måske kan vi nu igen
samle kræfter til at få caféen op at køre
igen?
Flere medlemmer har på det seneste
nemlig givet udtryk for, at vi i HS
mangler et »mødested.« Vi mangler et
sted, hvor man kan diskutere relevante
emner og møde andre medlemmer,
for en del er jo netop blevet medlem af
HS, fordi de eksistentielle aspekter af
tilværelsen interesserer dem.
Vi har i den forbindelse sendt en mail

til dem, der i medlemsundersøgelsen
gav udtryk for et ønske om at blive
frivillige, og spurgt, om denne opgave
er noget for dem. Heldigvis var der et
par stykker, der meldte positivt tilbage,
og der vil nu blive arrangeret et op
startsmøde i København sidst i april.
Du kan stadig nå at melde dig,
hvis du gerne vil være med.
Skriv til kl@hs.dk.
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Tilmelding til
konfirmation er åben
Tilmelding til humanistisk konfirmation
2020 åbnede 1. april for medlemmer af
Humanistisk Samfund.
Dermed får medlemmer et forspring,
inden tilmeldingen for ikke-medlemmer
åbner mandag 3. juni kl 10.
Næste år vil der ud over konfirmation i
hovedstaden, Aarhus, Odense, Ringsted
og på Bornholm for første gang blive
oprettet konfirmationshold i Aalborg,
Roskilde og Gentofte.
www.hs.dk/konfirmation

Pris til »Eftertro«
Foreningen ‘Eftertro’ modtog i februar
Frivilligprisen 2019 på 25.000 kroner. Pris
en uddeles af Frivilligrådet i Københavns
Kommune.
‘Eftertro’ er et netværk for mennesker,
der er trådt ud af et religiøst fællesskab,
og tilbyder samtaler og anonym rådgiv
ning om tro, tvivl og social kontrol.
I begrundelsen for prisen hedder det
bl.a., at ‘Eftertro’ har gjort sig »i særlig
grad bemærket for at yde støtte til en
ellers overset gruppe borgere.«
www.eftertro.dk

IHEU har skiftet navn
Den internationale humanistorganisation
IHEU har skiftet navn og hedder nu kort
og godt ’Humanists International.’
Siden 1952 har organisationen samlet
humanister i hele verden og har i dag
flere end 160 medlemsorganisationer
i 80 lande. HI har bl.a. repræsentation
ved Menneskerettighedskommisionen i
Geneve og FN i New York.
www.humanists.international

Giv et bidrag
Aktiviteter koster penge, og Humanistisk
Samfund har brug for økonomisk støtte.
Du kan donere et beløb - stort eller lille
- via foreningens hjemmeside:
www.hs.dk/medlemsinformation/givet-bidrag/

Ny i foreningen
Åndsfriheds bestyrelse
Ole Wolf, talsperson i HS, er nyt medlem
af bestyrelsen i Foreningen Åndsfrihed.
Han afløser HS-forperson Lone Ree
Milkær, som har været medlem af fore
ningens bestyrelse siden start. Ved gene
ralforsamlingen 18. marts valgte hun dog
ikke at genopstille på grund af travlhed.
Foreningen Åndsfrihed, der arbejder
for at forsvare og fremme åndsfriheden
i Danmark, er stiftet af repræsentan
ter med forskellige politiske, religiøse,
livssynsmæssige overbevisninger, men
med den fælles interesse at værne om og
udbrede åndsfriheden.
- Når det gælder ånd, er det vigtigt at
holde fast i, at dem ‘jeg’ er enig med hver
ken får mere ånd eller åndsfrihed, fordi
andre får mindre. Det vigtigt at samar
bejde om på tværs af livssynsmæssige
overbevisninger, siger Ole Wolf.
www.aandsfrihed.dk

Sølvmykker med HS-logo
Guldsmedene Ghita Ring og Katrine Salmon står bag en serie smykker med
Humanistisk Samfunds logo. Det drejer sig fx om broche, ørestikker og
halskæder.
Smykkerne, der er blevet til i samarbejde mellem guldsmedene og HS, er
fremstillet i sølv og leveres i gaveæske. Leveringstiden er 14 dage.
Humanistisk Samfund har ingen indtægt ved salget, som altså udelukkende går til de to guldsmede, der driver butik og værksted på Frederiksberg.
Du kan se og bestille smykkerne på www.kortlink.dk/xbf6
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Er børn
for meget?
DEBAT
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

»Humanismen har som målsætning, at
det enkelte menneske kan udvikle sig
så fyldestgørende som muligt.« Sådan
står der i Amsterdam-erklæring fra
2002, som er vedtaget af den interna
tionale humanistorganisation.
Dette gælder også for børn. Børn er
selvstændige individer, som skal have
mulighed for at udvikle sig i deres egen
retning. Væk er de tider, hvor børn
skulle tugtes, så de kunne ende med at
blive gode voksne.
Det er der næppe særlig mange
danskere, der er uenige i. Men hvordan
ser det så ud i praksis?
I Weekendavisen 15. februar 2019
peger antropolog Eva Gulløv på, at
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Humanistisk
Samfunds
arbejdsprogram
siger, at vi vil skabe
debat om eksistentielle
spørgsmål. Her ansporer
talsperson Ole Wolf til
diskussion af, hvordan vi ser på børn.

børnelivet i institutioner har ændret
sig igennem de sidste 25 år. Hun har
løbende observeret børn i institutioner,
hvordan de leger, hvordan de taler til
hinanden og hvordan de bliver be
handlet og korrigeret af pædagogerne.
I 1994 observerede hun en daginsti
tution med 44 børn, men kun et enkelt
barn, som der ifølge i de voksne »var
noget med.« Ti år senere – i 2004 –
observerede hun i en institution med
66 børn og ifølge pædagogerne var
der omkring en tredjedel, der »var
noget med,« næsten alle drenge. Ved
en observation i 2009 var det næsten
halvdelen.
»Jeg noterer mig, at der ikke skal
ret mange afvigelser til, før det bliver
’for meget’,« fortæller Eva Gulløv til
Weekendavisen.
»Man kan blive for vild, men man
kan også være for stille. Man bliver
korrigeret, hvis man er for højtråben
de, men også hvis man ikke siger sin
mening. Eller hvis man fjumser for
meget rundt. Men man skal heller
ikke sidde for apatisk, og man skal jo
være glad for at deltage i aktiviteter,

men man må ikke gå for meget op i at
vinde. Man må meget gerne tage et
initiativ, men man skal ikke sætte sig
på dagsordenen.«
Udviklingen er ansporet af en lov
givning, der har givet daginstitutioner
opgaver som »tidlig opsporing« og
»tidlig indsats.«
Eva Gulløv peger på, at institutioner
nes normalitetsbegreb påvirker famili
erne. Hun har oplevet institutioner, der
fortæller mødre, at det er vigtigt med
en fast døgnrytme i hjemmet, mens
moren må forsvare sig med, at barnet
nogle gange er længere oppe, fordi det
gerne vil danse.
Der er ingen tvivl om, at pædagoger
ne handler i den bedste mening, lige
som lovgiverne. Det er heller ikke op
til mig at afgøre, hvad der er rigtigt og
forkert ud fra en humanistisk synsvin
kel; det er op til hver enkelt.
Alligevel synes jeg, at der – med
ordene om at det enkelte menneske
skal kunne udvikle sig fyldestgørende
in mente – er grund til at standse op
og diskutere, om vi er endt det rigtige
sted i vores syn på børn.
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