Mens vi venter...
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

vi venter på svar på. Og som det godt kan
tage noget tid før bliver besvaret:

Hvordan vil regeringen se ud?

Danner Socialdemokratiet sin forventede
étparti-regering?

Hvad kommer der
til at stå i regeringsgrundlaget?

Folketingsvalget er overstået,
men mange spørgsmål venter
endnu på svar.

Folketingsvalget er overstået. Vi kender
valgets vindere og tabere og der bliver
ihærdigt diskuteret politiske muligheder
og konstellationer.
Vi kender imidlertid ikke valgresultatet,
hvad angår de emner, som Humanistisk
Samfund særligt beskæftiger sig med:
Ligestilling af alle religiøse og ikke-religiøse livssyn og forholdet mellem kirke
og stat.
Der er en lang række spørgsmål, som

Bliver det et kort regeringsgrundlag, som
ledende socialdemokrater ifølge vores
kilder drømmer om?
Før valget har en lang række partier udtrykt stærke ønsker om at tøjle
en socialdemokratisk regering, så den
fører den politik, de ønsker. Bliver Socialdemokratiet nødt til at give Radikale
Venstre, SF, Enhedslisten eller Alternativet et detaljeret regeringsgrundlag med
en lang række indrømmelser? Vil et detaljeret regeringsgrundlag i så fald indeholde
et afsnit om kirkeministerens område, lige
som i de seneste regeringsgrundlag?

Hvem bliver kirkeminister?

Kristeligt Dagblad har længe spekuleret i,
at den socialdemokratiske kulturordfører
Mogens Jensen bliver både kultur- og
kirkeminister. Men han har vist sig klar

til at blande sig i den enkelte præsts ret
til at udøve sit hverv i spørgsmålet om
vielser af homoseksuelle. En udnævnelse
af ham kan virke som en rød klud på dele
af kirken.

Hvem bliver kirkeordfører
i hvert enkelt parti?

Selv om partiernes holdninger fastlægges
i partiprogrammet, folketingsgrupper
og partiledelser, så har ordførere et stort
ord at skulle have sagt. Det kan få stor
betydning for de sager, vi kæmper for både positivt og negativt. Tidligere har
det været eksempler på ordførere, der var
præster eller stærkt troende, og lod det
påvirke partiets politik.

Og hvad med andre ordførerskaber?

I Humanistisk Samfund ser vi for eksempel med bekymring, at kristendommen
får en stærkere rolle i folkeskolen.
Vi kender med andre ord ikke valgresultatet, før vi kender regeringen, regeringsgrundlaget og ved, hvem der har fået de
forskellige ordførerskaber. Det kan tage
mange uger, før det er på plads.
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Folkemøde i valgets baglys
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

ved Folketingets åbning 1. oktober. Her
vil vi gentage sidste års succes, hvor vi
skabte en højtidelig fejring af folkestyrets
festdag, som et supplement til den traditionelle gudstjeneste.

Mange debatter

På Folkemødet skal HS blandt andre møde ny- og genvalgte MF’ere
for at debattere og fortælle om
foreningens mærkesager.

Efter folketingsvalget 5. juni er al politik
i spil. Derfor er Allinge det eneste rigtige
sted at være 13.-16. juni, hvor formodent
lig alle ny- og genvalgte folketingsmedlemmer deltager i Folkemødet.
Ingen tør være andre steder end Bornholm i en situation, hvor alle positionerer
sig, lader ord falde og trækker i tråde, for
at få det ordførerskab, man selv drømmer
om.
Humanistisk Samfund er der selvfølge
lig også. Og forhåbentlig får vi lejlighed til
at møde mange af partiernes politikere og
fortælle dem om vores syn på sagerne.
En særlig opgave bliver at fortælle så
mange folketingsmedlemmer som muligt
om den åbningsceremoni, vi planlægger

En anden væsentlig del af folkemødet
er at invitere spændende mennesker til
debatmøder i vores telt. Det giver interessante diskussioner og samtidig udvider
det vores kontaktflade. I år arrangerer vi
blandt andet en debat i vores telt sammen
med Foreningen Åndsfrihed, ligesom vi
sætter kristendomskundskab i Folkeskolen til debat.
Ved folkemødet i år bliver der også
lejlighed til at høre nogle politikere tale
om andet end politik, nemlig om deres
livssyn. I vores telt kan man høre samtaler
med det nu tidligere folketingsmedlem
fra Enhedslisten Pelle Dragsted og med
Alternativets Anders Stjernholm.
Mange kommer heldigvis til Folkemødet fordi de er interesserede i samfundsforhold og ikke, fordi de repræsenterer
en organisation. Vi arrangerer derfor
foredrag om vore ceremonier, ligesom vi
sætter fokus på, at danskerne har svært
ved at tale om begravelser. Det gør vi
med foredraget »Må en begravelse være
festlig?«
Og så står vi også uden for vores telt, og
taler med forbipasserende, udleverer vore

foldere til de interesserede og fortæller
om foreningen.

En udbytterig tur

Vores ture på Folkemødet plejer at være
meget udbytterige. Det er her, vi får
vedligeholdt og udbygget vores kontakter
blandt politikere og organisationer, der
beskæftiger sig med beslægtede sager.
I lyset af den øjeblikkelige politiske
situation bliver det helt sikkert et ualmindeligt godt og velbesøgt folkemøde. Samtidig er det også en stor tilfredsstillelse at
tale med en masse mennesker og mærke,
at der er brug for vores arbejde.

HJÆLP OS TIL FOLKEMØDET
At deltage i Folkemødet er en stor
økonomisk opgave for Humanistisk
Samfund. Der er udgifter til leje af telt
og udstyr, vi har 12 ulønnede frivillige
på øen, som skal have overnatning og
transport betalt, og der skal trykkes
foldere og andet materiale.
Du kan hjælpe os til Bornholm ved at
give et bidrag på www.hs.dk/bidrag.
Alle bidrag, små som store, modtages
med tak!
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Stort HS-program på Folkemødet
AF
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN

Mangfoldighed, åndsfrihed
og c eremonier er i centrum for
Humanistisk Samfunds arrangementer.
Skal man absolut være folkekirkekristen for at være dansk? Er kommunerne
egentlig klar til et samfund med flere
hundrede religioner og livssyn? Og hvad
med politikerne selv – er de klar?
Sådan lyder blot tre af de mange
emner, som Humanistisk Samfund tager
op i debatter og arrangementer på årets
folkemøde 13.-16. juni i Allinge på Bornholm.
Netop mangfoldighed, åndsfrihed og
ligestilling af livssyn går som en rød tråd
gennem flere af Humanistisk Samfunds
femten arrangementer på Folkemødet.
I et Danmark med 168 anerkendte
trossamfund udenfor folkekirken, 400
trossamfund uden statslig anerkendelse –
og dertil livssynssamfundet Humanistisk
Samfund selv – konfronterer foreningen i
debatarrangementer blandt andre politi
kere med spørgsmålet, om der ikke netop
er brug for, at vi understøtter et livssyns
åbent samfund.

Flere livssyn i undervisningen

Allerede på folkemødets første dag
lægger HS ud med debatten om, hvorfor
skolen stort set kun skal undervise i ét
livssyn, når nu danskerne har så mange
forskellige. Er det tidssvarende, at kristen
dom har sit eget fag? Og hvordan kan
undervisning i livssyn gøres tidssvarende
i folkeskolen og på læreruddannelsen,
lyder spørgsmålene.
Samme dag bliver tidligere formand
for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm
afkrævet personlige svar på en række
eksistentielle spørgsmål som fx ’hvad
giver dig mening i livet?’ og ’hvorfor gør
mennesker hinanden ondt?’. Stjernholm
har i en podcastserie interviewet en række
religiøse mennesker, og i arrangementet
”Hvad tror du selv - selv?” får han nu selv
lov at svare.
Eksistentielle spørgsmål er der også på
programmet i HS’ pendant til radioprogrammet »Mads og Monopolet;« i HS-ud-

gaven: »Emilie og Monopolet.« Kom med
dine egne dilemmaer og hør eksperternes
bud på, hvordan de skal tackles, lyder
opfordringen til deltagerne i Folkemødet.
Etik, moral og værdier er tema, når
HS beder tidligere folketingsmedlem
og kirkeordfører for Enhedslisten Pelle
Dragsted besvare spørgsmålet, ‘findes der
moral i politik’? Dragsted bliver desuden
afkrævet svar på en række eksistentielle
og moralske spørgsmål, der ligger bag
arbejdet som folketingsmedlem. Blandt
andet om venstrefløjen har sovet i debatten om værdipolitik.

Humanistisk speed dating

Også hos foreningen Unge Humanister er
etik, moral og eksistentielle spørgsmål på
programmet.
Ved en ’humanistisk speed dating’ op
fordrer foreningen andre unge på Folke
mødet til at komme og finde sin ‘huma
nistiske soul mate’ og diskutere nogle af
livets store spørgsmål med ikke-religiøst
udgangspunkt:
Har man ansvar for andre end sig
selv og hvordan kan man kende forskel
på godt og ondt, er blot to af mange
spørgsmål, Unge Humanister inviterer til
workshop om.
Og selvfølgelig fortæller de unge humanister om årets sommerlejr og om den
humanistiske konfirmation.

Præsenterer ceremonier

Humanistiske ceremonier er én af HS’
kerneopgaver, og naturligvis bliver alle
ceremonierne (navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse) præsenteret
i arrangementer – også på dette års
folkemøde.
Men hvad synger man egentlig, når
man skal giftes eller begrave en nær ven
og de kendte salmer ikke afspejler det
ikke-religiøse livssyn? Det kan folkemødets deltagere få en smagsprøve på, når
HS inviterer indenfor i teltet til ‘humanistisk fællessang’.
Også det helt nye tilbud om ’humanistisk eksistentiel omsorg’ har fået sit eget
arrangement på folkemødet. Her spørger
foreningen blandt andet, om det kun er
sygehuspræsternes opgave at tage sig
af de store spørgsmål i tilværelsen, som
sygdom rejser for patienter, pårørende og
sundhedspersonale.

FOLKEMØDEPROGRAM
Se hele Folkemødets program:
https://program.folkemoedet.dk
Søg på ’Humanistisk Samfund’ for
udelukkende at se HS’ arrangementer.
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- Det skal være sjovt at være
frivillig i Humanistisk Samfund,
siger Marie Carlsen Ravnmark.

- Frivilligt arbejde er
civilsamfundets hjerte

HS’ nye frivillig- og uddannelses
koordinator brænder for det
frivillige arbejde.

- Det er så fantastisk at opleve, hvad vi gør
for hinanden – uden at få penge for det!
41-årige Marie Carlsen Ravnmark taler
om frivilligt arbejde med en passion, der
vidner om, at for hende er det hér virkelig
dybtfølt.
- Frivilligt arbejde er civilsamfundets
hjerte og ligger mig rigtig meget på sinde,
fastslår den tidligere biblioteksmedarbej

der med frivillighed og medborgerskab
som arbejdsfelt i et af hovedstadens
udsatte boligområder.
1. maj begyndte hun i jobbet som
frivillig- og uddannelseskoordinator hos
Humanistisk Samfund. Foreløbig for en
ét-årig projektperiode.
Egentlig kendte Marie Carlsen Ravnmark slet ikke Humanistisk Samfund, da
hun tilfældigt faldt over stillingsopslaget.
- Men jeg blev dybt forelsket! Værdierne
ringer hos mig. Jeg er ikke selv religiøs og
heller ikke konfirmeret, fortæller hun.
- I øjeblikket er jeg dér, hvor jeg skal
lære foreningen og ceremonierne at
kende. Jeg skal opleve, hvordan vi arbej
der, forstå dynamikken i foreningen og
møde de aktive, hvor de er. Jeg træder lidt
ydmygt et skridt tilbage og betragter.

Frivillige bærer ceremonierne

Betragtede, gjorde Marie, da hun i maj
overværede humanistiske konfirmationer

og eksamineringen af nye begravelsesceremoniledere.
- Jeg må indrømme, at jeg fældede en
lille tåre ved den humanistiske konfirmation. Det var meget højtideligt og smukt,
siger hun.
- Det er så smukt, når vi højtideligholder
hinandens store og betydningsfulde øje
blikke i livet. Jeg kan godt få gåsehud over
fortsættes side 7

KONTAKT MARIE OM
FRIVILLIGT ARBEJDE I HS
Frivillig- og uddannelseskoordinator
Marie Carlsen Ravnmark vil meget gerne høre fra medlemmer med tanker og
idéer til det frivillige arbejde i HS.
Hun træffes på telefon 8110 2010 og
mail mcr@hs.dk.

t

AF
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN
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- Det er vigtigt, at vi på trods af
uenigheder og livssyn er åbne og
nysgerrige, skriver HS’ forperson,
som deltog i fælles ramadan-middag.

Forskellige livssyn var
sammen til ramadan-middag
AF
LONE REE MILKÆR,
FORPERSON,
HUMANISTISK
SAMFUND

- Vi er alle sammen nogle hyklere. Mest
ateister, fordi de holder jul. Men også
muslimer. De ryger fede i stedet for at
drikke alkohol, fordi der ikke står noget i
Koranen om, at man ikke må lige præcis
dét.
Der var ingen, som gik ram forbi, da
komiker Omar Marzouk 27. maj underholdt til Ramadan-middag i JP/Politikens
Hus i Købehavn. Der var også mange, der
havde et smil på læben.
Invitationen kom fra hospitalsimam
Naveed Baig, som sammen med forfatter,
foredragsholder og tidligere folketings
medlem Özlem Cekic og chefredaktøren
på Ekstrabladet, Poul Madsen, var arrangører af aftenen.

Meget at være uenige om

Jeg havde den store fornøjelse at
repræsentere Humanistisk Samfund ved
middagen. Rundt om mit bord sad biskoppen fra metodistkirken i Norden og Baltikum, overrabbineren, en medarbejder
fra Danmission, en muslimsk debattør, en
journalist og to musikere.

Der er helt utroligt mange ting, som vi,
der var til stede, kunne være uenige om.
Også mange helt principielle ting.
For eksempel skrev forfatter Sarah
Omar i Politiken 27. maj og takkede nej til
invitationen, fordi det muslimske samfund ikke vil tage afstand fra kvindeundertrykkelse. Hun ville ikke være en del af
et skuespil, der skal lade som om, alt er i
orden.
Selvfølgelig bliver alle forskelle eller
uretfærdigheder ikke udviskede, fordi
man sidder omkring det samme bord.
Men jeg mener, at det er vigtigt – på trods
af uenigheder – også at være åben og nysgerrig. Jeg blev klogere på, hvad ramadan
betyder for en muslimsk debattør og på
hvordan den metodistiske kirke adskiller
sig fra den evangelisk lutherske.
Jeg var superglad for, at Humanistisk
Samfund var inviteret med og for, at jeg
også fik lejlighed til at fortælle de andre
om, hvad jeg er for én. Det er vigtigt ikke
at gå ud fra, at fordi de andre har et andet
livssyn end dig, så ved du, hvilke holdninger de har. Kristne er indbyrdes lige så
forskellige fra hinanden, som muslimer,
jøder og humanister kan være det.

Meget at være enige om

Middagen blev på fineste vis sat i gang
med læsning fra de hellige bøger: Den
jødiske, den kristne og den muslimske.
Naveed Baig talte under middagen om
gensidig omsorgsfuldhed, om at være
åben om usikkerheder og vise den anden

Imam Naveed Baig, forfatter Özlem Cekic
og Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen havde inviteret forskellige religioner
og livssyn på middag i anledning af den
muslimske Ramadan.

sine sårbarheder, så vi alle opdager, at vi
deler sårbarhed. Måske vi så kan åbne for,
at vi trygt kan tale om både vores egen
og de andres frygt og sårbarheder, uden
at det bliver til gensidig foragt og had.
Finansminister Kristian Jensen lagde i sin
tale netop vægt på, at der også skal være
rum til at kritisere sig selv og de andre
uden, at det bliver et problem.
Jeg fik talt med en muslimsk friskolele
der, en venstreorienteret folketingspolitiker, en jødisk kommunikationsmed
arbejder, en muslimsk feminist og en
fredsdemonstrationsarrangør.
Der var faktisk mange ting, vi kunne
blive enige om. For eksempel blev
friskolelederen og jeg enige om, at man
burde undervise noget mere i hinandens
livssyn i skolerne, og han inviterede mig til
at komme på besøg i sin religionsundervisning og fortælle om HS. Den metodistiske biskop og jeg blev enige om, at
kirkeskatten burde afskaffes.
Isam B. fra Outlandish sang sit nye
bud på en højskolesang om »Ramadan i
København« og vi gik alle sammen mætte
og klogere hjem.
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- Nogle ville jo blive sure!
INTERVIEW
Formanden for Ateistisk Selskab
Simon Nielsen Ørregaard om
bogen »Du er jo ateist!«

I april udgav formanden for Ateistisk
Selskab Simon Nielsen
Ørregaard og den tidligere formand Anders
Stjernholm bogen
»Du er jo ateist!
En vantro debatbog.«
Et par af forfatternes
pointer lyder:
De fleste danskere er ate
ister. Nogle ved det bare
ikke - og selv om andre
inderst inde har erkendt
det, er de ikke parat til at
»springe ud.«
Religiøse ideer bremser vores udvikling og står i vejen for at løse de store pro
blemer, vi står over for på verdensplan. Milliarder af mennesker hindres i at leve
et godt liv, fordi overtro tvinger dem til at følge absurde dogmer og forbud.
Samfundet har historisk set haft brug for religion, men i dag er der i højere grad
brug for, at vi tager nogle aktive skridt væk fra religionerne.

»Jorden kalder

Vækkelser. To ateister og en asa
troende har set lyset. Det er der
kommet en skråsikker og en anfægtet bog ud af.
WEEKENDAVISEN

»Slår samtlige bibler
i disciplinen farligt vrøvl

Kære ateister: I er så helvedes missionerende og jeres bog får derfor
kun én stjerne.
BERLINGSKE

»En rodebunke af en debatbog

I religionskritisk forstand er bogen
spild af tid. Anders Stjernholm og
Simon Nielsen Ørregaard har skrevet
en rodet og svagt argumenteret
debatbog. Men vi lærer lidt alligevel.
KRISTELIGT DAGBLAD

Du er jo ateist!
En vantro debatbog
Forlaget Pressto
249 kr.

Hvad var jeres bevæggrunde for at skrive
bogen?
- Vi ville gerne skrive en bog, der kort
og kontant trækker de store linjer op i den
ateistiske religionskritik. Igennem årene
støder vi på de samme stråmænd og misforståelser omkring hvad ateisme er for
en størrelse. Bogen skulle være enkel og
overskuelig, fordi vi gerne ville henvende
os til unge mennesker og andre der har
brug for en introduktion til dette emne:
Hvad er ateisme? Hvad er problemet med
religion? Og hvorfor er et sekulært samfund noget at stræbe efter? Det er det, vi
svarer på i bogen. Dertil kommer, at folk
ikke tør vedkende sig ateismen, selv om
de ikke tror på nogen guder.
I må have vidst, at bogen ikke ville falde i
god jord alle steder. Har I været overraskede over reaktionerne og hvem har I oplevet
reagerer stærkest på bogen?
- Vi regnede selvfølgelig med, at nogle
ville blive sure. Vi har også skrevet bogen,
så læseren forhåbentlig trækker lidt på
smilebåndet ind i mellem. Vi provokerer
bevidst, men vi forsøger trods alt at gøre
det med respekt og baseret på gode argumenter. Så snart religion er involveret i
debatten, er det som, at man virkelig skal
veje sine ord omhyggeligt. Den myte vil vi
gerne punktere. Religion skal behandles
nøjagtig ligesom andre idéer. De eneste,
der har det svært med den pointe, er
sjovt nok de religiøse og/eller de kultur
religiøse. Og alene det udsagn, er virkelig
noget folk harmes over. Dét er interessant
og en smule overraskende. Den håndfuld
anmeldelser vi har fået er negative, men
også skrevet af kirkefolk. De har mere
karakter af partsindlæg. Jeg ville være
bekymret hvis Sørine Gottfredsen havde
givet bogen 5 stjerner. Modargumenterne
handler mest om, at Anders og jeg er
nogle intellektuelle undermålere!
I flere af anmeldelserne er I blevet anklaget
for at missionere mere end rabiate religiøse
grupper. Hvordan forholder du dig til disse
anklager om ateistisk mission?
- Vi henvender os til folk med en
debatbog. Næsten et ateistisk manifest.
Vi står frem med åben pande, og siger
hvad vi mener. Hvis man slår ordet ”at
missionere” op i en ordbog, så er det
faktisk definitionen. Så, ja! Gu missionerer vi. Hvad er problemet lige? Må vi ikke
fortsættes side 7
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- Nogle ville jo blive sure...
t

(fortsat fra side 6)

sige, hvad vi mener? Må vi ikke opfordre
til debat? I bogen redegør vi for nødvendigheden af, at den enkelte gør sin stilling
op med sig selv, i stedet for blot at følge
med i en flok. Vi anbefaler så det sekulære
standpunkt. Folkekirken, de islamiske
organisationer og diverse rabiate sekter
forfægter et andet synspunkt. Det gør
de endda med de højere magter og en
massiv økonomi i ryggen. Skulle vi så ikke
have ret til at skrive en lille bog?
Er I ikke bange for, at bogen skader arbejdet
for en sekulær stat – altså at bogen, mod
hensigten, vil skabe splid og indirekte være
med til at styrke Folkekirken?
- Nej, det kan jeg ikke se som en
risiko. Og hvad skulle alternativet være?
Selvfølgelig bliver nogle sure. Måske også
i ateistiske kredse. Vi er jo alle forskellige.
Jeg tror dog på den nuancerede debat.
Jeg tror på argumenter og idéer. Men
de skal trykprøves. Og heller ikke i den
sammenhæng skal man udvise særhensyn
til religioner. Vi skyder med spredehagl,
og adresserer alle religioner i alle former
på få sider. Selvfølgelig vil nogle føle sig
provokeret og fejlfremstillet. Dét i sig selv
er provokerende. Men provokationen,
det lille kærlige puf, er også nødvendig
en gang i mellem. Især hvis man gerne
vil skrive en bog, der skal tjene som en
øjenåbner. Forhåbentlig vækker den interesse og engagement, så vi får en mere
kvalificeret debat.

-Gu missionerer vi. Hvad er problemet
lige, spørger Simon Nielsen Ørregaard,
medforfatter til bogen »Du er jo ateist!«

- Frivilligt arbejde...
t

(fortsat fra side 4)

musikken, sangene og talerne.
At kvalitetssikre de humanistiske cere
monier og skabe gode rammer for de
frivillige, der arbejder med dem, er netop
hovedopgaver for hende.
- Kvaliteten af ceremonierne afhænger
jo af de frivillige. Derfor skal de uddannes
og have gode betingelser. Det skal være
sjovt at være frivillig, siger Marie.
Netop af den grund er det også vigtigt
at være opmærksom på arbejdsbyrden,
understreger hun.
- Vi skal passe på, at gode kræfter ikke

brænder ud. Det er der jo stor risiko for,
hvis for få render rundt og gør for meget.
Det handler om to ting, slår hun fast:
- For det første skal vi rekruttere flere
frivillige. Og for det andet skal vi al
drig sætte ambitionerne højere, end de
kræfter, vi har til rådighed, kan magte.
- For eksempel vokser konfirmationerne
i antal. Men de skal også vokse sundt. Vi
må ikke skuffe nogen ved at sætte noget i
gang, vi alligevel ikke magter.

Flere penge

At skaffe flere penge til foreningens akti
viteter er en anden af opgaverne i Marie
Carlsen Ravnmarks projekt.
- Vi må se på, hvilken strategi, vi skal

lægge. Som forening står vi et lidt mærkeligt sted, når det handler om fundraising.
Det er jo ikke sikkert, at fx Det Obelske
Familiefond lige har penge til os, siger
Marie.
- Måske handler det i virkeligheden om
en donationsstrategi, for der er helt sikkert penge at hente derude, tilføjer hun.
- Hvor om alt er, så har jeg rigtig meget
mod på opgaverne og glæder mig til at
lære Humanistisk Samfund og alle de
aktive at kende, siger Marie, der privat
bor i en kolonihave i Herlev sammen med
kæresten Kim og deres høns.
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Unge Humanister

Fra sommerlejren i 2018 t

Humanistisk
sommerlejr 2019
Unge Humanister gentager sidste
års succes og holder sommerlejr fra
29. juli til 2. august.
Temaet for sommerlejren er ‘straf
og retfærdighed’. Vi skal snakke om
det danske retssystem, som vi også
kommer til at mærke på egen krop,
da vi skal udføre en retssag. Derud
over skal vi snakke om straf gennem
historien, samt etiske aspekter af
temaet både i Danmark og udlandet.
Vi kommer selvfølgelig også
til at slappe af og nyde det gode
vejr (vi krydser fingre), både med
nogle fælles aktiviteter, som stafet,
t-shirttegning og bål. Der bliver også
tid til at gå en tur i skoven, læse en
bog i solen eller spille nogle brætspil
sammen.
Lejren bliver holdt i Hareskovhytten tæt ved Værløse station. Det

koster 500 kr. at deltage alt inklusivt.

Tilmeld dig

For at tilmelde dig, skal du blot sende
en mail til uh@hs.dk, hvor du skriver
navn, alder, telefonnummer samt om
du er humanistisk konfirmeret eller
ej - og i så fald hvilket år.
Du kan finde en sommerlejren
som begivenhed på Facebook. Her
står alle oplysninger om lejren - du
kan også besøge vores hjemmeside
www.ungehumanister.dk.
Hvis du har yderligere spørgsmål,
så tøv ikke med at sende en mail til
os eller find også på Facebook – hvor
vi hedder ’Unge Humanister’ – og
send os en besked.
Vi glæder og til at se dig!
Unge Humanister

t
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Vellykket første konfirmation på Fyn
AF
ALLAN HEJNFELDT,
KONFIRMATION
FYN OG
SØNDERJYLLAND

Der er stor ros efter første
humanistiske konfirmation f or
Fyn og Sønderjylland.
»I har lagt grunden til så mange gode ting
i vores datter og givet hende utallige vigtige og dejlige oplevelser. Hun er kommet
igennem sin humanistiske konfirmation
som et rigere og lykkeligere menneske, der er mindre i tvivl om sit ståsted i
verden.«
Sådan skriver et sønderjysk forældrepar
til os, efter den første humanistiske
konfirmation for Fyn og Sønderjylland 18.
maj.
Forud for ceremonien dannede to
lærerige weekender i en spejderhytte ved
Vissenbjerg ramme om forberedelserne
med nye venner og kammerater blandt
de unge.
»Vi hentede en pige om søndagen, som
var helt høj. Hun elskede sine nye kammerater, og nu skulle de ses en hel masse
mere inden næste kursus. Så var hun
også dybt optaget af undervisningen,«

Flere af de unge konfirmander på Fyn spillede
et instrument og var
begavede med tale- og
sangstemmer, hvilket
de viste i indslag ved
ceremonien.

fortæller forældrene til konfirmanden
Ivalo, Janne og Allan Raffnsøe.
Det var nu også et godt hold, der var
aktivt i undervisningen.
Tilmed skulle det vise sig, at flere af

Humanistisk konfirmation
sætter nye rekorder
Med hele 270 humanistiske konfirmander
slog HS i år alle tidligere rekorder. Og successen ser langt fra ud til at være toppet.
Næste år er der således udbudt 420
pladser over hele landet. Og der oprettes
helt nye konfirmationshold i Aalborg,
Hjørring, Gentofte og Roskilde, mens den
eksisterende konfirmation i Odense og
København tilføres ekstra hold.
Allerede inden den offentlige tilmelding
åbnede 3. juni blev de fleste pladser revet
væk.
Hovedstaden og Aarhus kunne allerede
kort tid efter 1. april, hvor tilmeldingen for
HS-medlemmer åbnede, melde udsolgt.

Begge steder er der nu ventelister. Flest
på venteliste er der i Hovedstaden, hvor
hele 79 håber på en plads på ét af de seks
konfirmationshold med weekendundervisning. Tre hold med aftenundervisning
i hovedstaden har lukket ventelisten,
ligesom ventelisten er fyldt for de to hold
i Aarhus.
Også i Aalborg og Gentofte er der meldt
udsolgt af de tyve pladser på hvert af de
debuterende konfirmationshold.
I øjeblikket er blot omkring firs pladser
endnu ikke besat.
twww.hs.dk/konfirmation

de unge spillede et musikinstrument,
og nogle var begavede med tale- og
sangstemmer. Det borgede jo godt for
konfirmandindslagene under ceremonien,
og hverken de ca. 350 gæster eller undervisere blev skuffede på den store dag.
»Børnenes optræden var rørende
og hylemorsom. Den afspejlede deres
reflektionsniveau og evne til at fordybe sig så smukt. Ingen voksne havde
overblandet sig og redigeret - det kom fra
børnenes hjerter og var så smukt,« skriver
forældreparret til os.
Konfirmanderne gav den gas med taler,
sang og musik. Det hele blev krydret af
årets hovedtaler, historikeren Søren Hein
Rasmussen, og Trio Malajka, der leverede
musikken i den smukke ramme i Odense
Teaters store sal. Alt i alt en festlig og
smuk dag.

To hold næste år

Næste år har vi gjort klar til to konfirmationshold fra Fyn og Sønderjylland.
Forberedelserne skal denne gang ske
på Hasmarkolonien på den nordfynske
strand og ceremonien skal finde sted i
teatersalen, Magasinet, i hjertet af Odenses store kulturcenter, Brandts Klædefa
brik 9. maj 2020.
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Farvel efter ti år ved vagttelefonen
AF JØRGEN OLDENBURG,
tidl. ceremonileder
i begravelsesgruppen
Efter 10 år har Erik Bartram Jensen takket
af som frivillig og vedholdende kontaktperson for begravelsesgruppen.
Erik har været den person, folk har talt
med, når de har ringet for at få hjælp
til at skabe en humanistisk begravelse.
Erfaringen viser, at folk ringer når som
helst, fordi de godt vil vide mere om,
hvorvidt det kan lade sig gøre, og hvad en
humanistisk ceremoni i det hele taget går
ud på. I den sammenhæng har Erik været
god til at forklare tankegangen og hele
idégrundlaget for vores begravelser.
I september 2008 – en måned efter
Humanistisk Samfunds stiftelse – udgav
han nemlig bogen ”Det sidste farvel –

Kontakt i forbindelse
med en begravelse
AF OLE MORTEN NYGAARD,
begravelsesgruppen
Siden den første humanistiske
begravelse i 2009 har vi hjulpet
ved 130 menneskers begravelse,
bisættelse eller mindesammenkomst. Nogle var medlemmer,
andre søger et ikke-religiøst alternativ – både til folkekirken og til
intet at gøre. De ønsker en værdig,
smuk og humanistisk ceremoni,
men ønsker hjælp, da de samtidig
er i sorg.
Som konsekvens af, at Erik
Bartram nu er trådt tilbage, som
den man ringer til om en begravelse, skal vi finde en ny holdbar
måde for denne dialog om en
begravelse. I gruppen har vi endnu
ikke planlagt, hvem der kan afløse
Erik og hans funktion. Indtil en ny
ordning er fundet, kan man ringe
til sekretariatsleder Tue Bo-Chassé
eller de to ceremoniledere, Kelvin
Nielsen og Ole Morten Nygård.
Telefonnumre står på hjemme
siden.
Vi takker Erik for de mange år,
og for at han har båret på sin mobil
morgen og aften og sikret, at der
blev fundet en ceremonileder til en
begravelse.

Erik Bartram Jensen modtog blomster og
tak for sin store indsats som begravelses
koordinator.

uden præst”. Det er både en debatbog og
en praktisk vejledning til en ceremoniel
ikke-religiøs afslutning på livet.
Som kontaktperson har han i
forbindelse med begravelserne redegjort
for ceremoniens forløb og indhold for
pårørende, som ikke anede deres levende
råd. Det er en opgave, der kræver sin
mand i henseende til indsigt, tålmodighed
og tro på ceremoniens betydning – og den
mand har Erik været.
Stærkt inspireret af vores store norske
søsterforening, Human-Etisk Forbund,
har Erik været med fra starten af vores
forening og været en utrættelig talsmand
for dens aktiviteter.
Tak for din indsats, din udholdenhed og
din tro på vores projekt.

Syv nye ceremoniledere
AF KARIN LILTORP, ceremonileder
Fredag 24. maj blev der afholdt eksamen i
Humanistisk Samfund, og vi kan glæde os
over, at foreningen nu har syv nye dygtige
ceremoniledere: Peter Paaske, Marianne
Krammer, Ove Risum Aslaug, Kjeld Lanng,
Nicolas Kjerulf, Riinette Askgaard og
Rikke Fatum.
De nye ceremoniledere kommer fra
alle dele af landet, bl.a. Aalborg, Aarhus,
Sydfyn og København og alle viste, at de
fuldt ud har kvalifikationerne til at stå for
en smuk og højtidelig afsked.
Eksamen foregik akkurat som en rigtig
begravelse, hvor den eneste forskel var,
at kisten var tom under selve ceremonien.
Eksaminanterne havde holdt samtaler
med pårørende til afdøde, og derudfra
skrevet en tale og udvalgt sange/digte,
der passede til den afdøde. De mundede
så ud i syv smukke ceremonier i hhv Aarhus og København.
Vi er meget stolte over de begravelsesceremonier, vi kan tilbyde, og nu,
da vi har fået flere i gruppen, vil vi gerne
sikre, at kendskabet til begravelserne
bliver udbredt: Faktisk er mange danskere
stadig ikke klar over, at der er alternativer
til kirken, når det drejer sig om den sidste
afsked. Det er rigtig ærgerligt, da alle for
tjener en begravelse i overenstemmelse
med deres livssyn. Så sørg endelig for at
sprede budskabet, da vi er en stor gruppe
ceremoniledere, der kan tage begravelser
i hele landet.

Tre nye ceremoniledere aflagde prøve i
kapellet på Assistens i København. Her er
det Nicolas Kjerulf.
I Aarhus var fire nye ceremoniledere til eksamen. Her taler Kjeld Lanng ved kisten.
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Årsseminar og
humanistpris 2019
Der er nu sat dato på årets seminar for
HS’ frivillige. Det bliver 2. november, hvor
der om formiddagen bliver lejlighed til at
mødes i de respektive ceremoni-, afdelings- og arbejdsgrupper. Om eftermiddagen bliver programmet fælles og årets
humanistpris uddeles.

t

Ny bestyrelse i HS Hovedstaden

I maj blev der valgt ny bestyrelse i lokalafdelingen i hovedstaden. Det er stort set alle
nye kræfter, og den nye bestyrelse skal prøve at sætte dagsordenen for, hvad foreningen
skal arbejde med lokalt i hovedstadsområdet.
Den nye bestyrelse består af (fra venstre) Julie Thorup, Maria Evert Riveros, Karin
Rybjer og Lone Haudrum. Desuden blev Alice Gielfeld også valgt, men hun ikke var med
til generalforsamlingen, der foregik i Kulturhuset i Vanløse. Bestyrelsen har endnu ikke
konstitueret sig.

Humanistisk
verdenskongres
til København
København bliver steder, når humanister
fra hele verden mødes til ’World Humanist
Congress’ i 2023.
Generalforsamlingen i Humanists
International besluttede 2. juni at tildele
Humanistisk Samfund og de øvrige nordiske humanist-organisationer værtsskabet
for kongressen.
Den internationale humanistkongres
bliver holdt hvert tredje år. Næste år
foregår det i Miami, hvor American Humanist Association er vært. Sidste gang
kongressen blev holdt i Skandinavien var i
2011 i Oslo.

HS skal have
ny landssekretær
Humanistisk Samfund står for at skulle
ansætte en ny leder af landssekretariatet.
Tue Bo-Chassé, sekretariatsleder i HS, har
besluttet at rykke teltpælene op og flytter
1. juli sammen med sin familie til Frankrig.
Jobbet skal søges via Jobindex.dk, hvor
også hele stillingsopslaget kan ses. Du
kan også se opslaget på HS’ facebookside
- og del gerne, hvis du kender nogle, der
kan være interesserede.

t

HS søger landssekretær
Vi har brug for en landssekretær, som kan tænke med i udviklingen af foreningen, i samarbejde med din kollega i foreningen og med hovedbestyrelsen.
Vores ceremoniaktivitet vokser og vi arbejder i stigende grad politisk og
inter-organisationelt, derfor skal du både kunne repræsentere foreningens
humanistiske standpunkt i samarbejder og ved officielle lejligheder. Du skal
ligeledes arbejde med organisatorisk udvikling. Landssekretæren refererer til
hovedbestyrelsen i HS og ledelsesansvaret ligger hos hovedbestyrelsen.
Da vi er en lille, men aktiv organisation indeholder stillingen også en del
daglig administration. Som landssekretær skal du altså sætte pris både på
det administrative arbejde, have en sans for udvikling indenfor foreningens
dna og værdigrundlag, samt kunne overskue en hverdag med mange mindre
afviklingsopgaver.
•

Hovedbestyrelsen
har konstitueret sig

•
•
•

Efter landsmødet i marts har HS’ hovedbestyrelse konstitueret sig.
Kirstine Kærn fortsætter som næstforperson, mens Peter Tranders overtager
kassererposten efter Jakob Elvers Jørgensen, der ikke ønskede genvalg.
På posten som ansvarlig for ceremonierne fortsætter Astrid Guldberg Ploug,
mens Lone Haudrum overtager hvervet
som kontakt til lokalforeningerne. Chri
stoffer Paulsen er hovedbestyrelsens
kontakt til Humanistens redaktion.

•

Ansættelsen er på deltid – i udgangspunktet 30 t/uge. Lønnen forhandles
med udgangspunkt i AC-overenskomst for kommunalt ansatte.
Arbejdspladsen er i et arbejdsfælleskab i Blågårdsgade på Nørrebro.
Ansættelsestidspunkt: Gerne fra 1. august 2019
Ansøgningsfrist 11. juni. Samtaler afholdes 17. juni og eventuel 2. runde
19. juni.
Har du spørgsmål om stillingen, kan du ringe til forperson Lone Ree
Milkær på telefon 20 71 11 13

Læs hele stillingsopslaget
og søg via jobindex.dk:

www.kortlink.dk/jobindex/y674
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Apropos Paludan...

Var det en fejl
at afskaffe
blasfemiparagraffen?
KOMMENTAR

-

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON
»Det var en fejl at afskaffe blasfemi
paragraffen for to år siden. Se bare
Paludan!«
Dette argument har man hørt i den
offentlige debat i de seneste måneder.
Men det er ikke rigtigt!
Sidste gang nogen i Danmark
blev dømt for blasfemi var i 1938.
Paragraffen var reelt ophørt med at
eksistere. For eksempel afviste politiet
at rejse sag mod dem, der stod bag
Mohammedtegningerne, selv om
de levede helt op til definitionen af
blasfemi, nemlig at håne guddomme,
troslærdomme eller andre genstande
for religiøs hengivelse.
Men den danske lov var en støtte
til lande, der forfølger anderledes
troende. Vores lovgivning gav dem
nemlig ret i, at det er legitimt at straffe
personer, der ikke har den nødvendige respekt for den fremherskende
religion.
Da blasfemiparagraffen blev
afskaffet, var et af vores argumenter, at man ikke skal
straffes for at kritisere

eller håne ideer, herunder ideer om
en bestemt gud. Det er en del af
fri meningsudveksling, ytringsfrihed og åndsfrihed. Derimod kan
det være forkert at håne andre
mennesker, men det kan
man straffes for gennem
andre paragraffer i
straffeloven. Rasmus
Paludan er da også
dømt for racisme.
Uden at det har
standset ham.
Der er al mulig
grund til at
være bekymret
for personer, der
vil forbyde muslimer
at henvende sig til
kristne. Det vil skabe
et apartheidsamfund.
Men det har ikke noget med afskaffelsen
af blasfemiparagraffen at gøre.
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