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1.854 medlemmer er vi nu i Humanistisk 
Samfund! 

HS’ sekretariet opgjorde i juli forenin
gens medlemstal, og det viser, at vi i 
løbet af blot de seneste to år er blevet 
dobbelt så mange medlemmer. 

Ifølge HSforperson Lone Ree Milkær 
skyldes medlemsfremgangen især 
de suc cesfulde ceremonier, særligt 
konfirmatio ner ne:

- De humanistiske konfirmationer bli-
ver mere og mere populære og det øger 
antallet af medlemmer. Vi kommer jo fx 
igennem til mange tusind mennesker, 
der deltager i konfirmationerne. Sam
tidig har vi gennem de sidste år støt og 
roligt arbejdet på at gøre HS mere kendt 
i offentligheden, og det giver helt sikkert 
også flere medlemmer, siger hun.

Men selvom ceremonierne i sig selv 
er eftertragtede, ville intet være opnået 

uden det solide bagland og de mange 
ressourcer blandt foreningens medlem
mer. 

 Vi er en solid forening med dygtige 

Medlemstallet
fordoblet på to år

Humanistisk 
Samfund 
vokser...

Ceremonierne - og især de 
humanistiske konfirmationer -
er årsag til, at foreningens 
medlemstal vokser stærkt, 
siger HS’ forperson.

AF
CHRISTOFFER
PAULSEN,
HOVED-
BESTYRELSEN

(fortsættes side 2) t

DELTAG I SAMTALEN 
OM AT UDVIKLE HS
Har du forslag til, hvordan Humani
stisk Samfund kan nå ud til endnu 
flere, samt forblive relevant for dem, 
som allerede er medlem? 

Deltag i samtalen på Facebook under 
gruppen ”Intern gruppe for medlem
mer af Humanistisk Samfund.”
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frivillige, både i lokalforeninger og cere
monigrupper. Det betyder også meget 
for, om folk melder sig ind  og det gør de 
heldigvis, lyder det fra en tilfreds forper
son.

Arbejde for ligestilling af livssyn
Det gælder nu om at udbrede og vedlige-
holde oplysningen om vores humanistiske 
konfirmationer. Men hvor kunne man ellers 
forestille sig, at foreningen kunne nå ud til 
endnu flere?

 Vi arbejder lige nu for at forskellige 
livssyn ligestilles, så den danske stat ikke 
forskelsbehandler religiøse og ikkere
ligiøse livssyn, siger Lone Ree Milkær.

 Første skridt er en lovgivningsmæssig 
anerkendelse af, at ikkereligiøse livssyn 
får samme rettigheder som trossamfund 

uden for folkekirken. Det vil betyde, at HS 
kan få vielsesbemyndigelse og at vores 
bryllupsceremonier får samme juridiske 
gyldighed, som hvis du bliver viet i en 
kirke. Det vil helt sikkert øge antallet af 
bryllupper, at de får en blåstempling på 
den måde. Og vi vil meget gerne øge an
tallet af ceremonier, så flere kan få glæde 
af dem, siger hun.

Ligestillingen af livssyn er et funda
ment for foreningens politiske arbejde. 
I sagens natur gælder det derfor om at 
få ændret statens forhold til folkekirken. 
Hertil spiller oplysning og undervisning en 
rolle, hvorfor det politiske arbejde med 
folkeskolen også er så vigtigt.

 Det langsigtede mål er, at staten 
ikke tager stilling til borgernes livssyn 
 religiøst eller ikke  og behandler alle 
borgere i samfundet ens, siger Lone Ree 
Milkær.

335 442 537 615 616 716 939 1227 1458 1854

Medlemsudvikling
i Humanistisk Samfund
20112019

Medlemstallene 20112019 er opgjort pr. januar måned.
Seneste medlemstal er opgjort i juli måned 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medlemstallet fordoblet...
(fortsat fra side 1)

t

- Det giver nye medlemmer, når HS kom-
mer igennem til flere tusinde mennesker 
via især konfirmationerne, siger forperson 
Lone Ree Milkær.

(januar) (juli)
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Prøve og eksamination. Certificering giver adgang til at virke som celebrant/ceremonileder

Specialmodul (12 dage)

BRYLLUP

Målgruppe: Bryllupscelebranter

Kursusbevis giver adgang til at undervise

Videregående modul (1 dag)

KONFIRMATION

Målgruppe: Konfirmandundervisere

Videregående modul (1 dag)

RITUAL / PERFORMANCE

Målgruppe: Celebranter og ceremoniledere

Grundmodul (1 dag)

HUMANISME / RITUALER

Målgruppe: Alle nye ceremoni- og HEO-frivillige

HUMANISTISK
EKSISTENTIEL

OMSORG
(HEO)

(Separat udd.)

Specialmodul (2 dage)

BEGRAVELSE

Målgruppe: Ceremoniledere

Kursusbevis giver adgang til næste modul

Kurset giver adgang til næste modul

Uddannelsen er sat i system

Humanistisk Samfund vokser og der er 
bud efter vore ceremonier. Ikke mindst på 
konfirmationsområdet, hvor vi næste år 
vil have mindst 19 hold over hele landet.

Derfor skal vi hele tiden have fokus på 
kvaliteten og sikre en vis grad af harmo
nisering. Vi har et fælles ansigt udadtil, 
og det er vigtigt, at vi har rammerne på 
plads, så vi kan sikre en ensartet og høj 
kvalitet i ceremonierne. 

Det er grunden til, at vi i efteråret 2018 
tog fat på et nyt uddannelsessystem i 
Humanistisk Samfund. De første grund
moduler er holdt og i øjeblikket arbejder 
vi på at udvikle moduler indenfor konfir-
mationsundervisning, samt undervis
nings forløb for kommende celebranter, 
ceremoniledere og humanistiske samta
lepartnere. 

Men uddannelse handler også om at 
bruge vores ressourcer godt. Det gør vi, 
når vi samler os i større grupper og for
dyber os sammen. Det giver fællesskab 
og nærvær, og det er to meget vigtige 
elementer i en forening som vores, hvor 
størstedelen af arbejdet er drevet af fri
villige.

Nemt at blive aktiv
Ud over at sikre kvalitet, ensartethed og 
fællesskab skal uddannelsessystemet 
skabe en enkel vej for medlemmer, der 
ønsker at blive aktive og finde deres rette 
hylde i vores forening. 

Vi har allerede mange gode kræfter. 

Men ikke mindst på konfirmations-
området har vi brug for flere frivillige, og 
vi har brug for, at de bliver klædt godt 
på og taget godt imod, så de har lyst til 
at fortsætte det frivillige arbejde i flere 
sæsoner. Det gælder selvfølgelig også alle 
andre aktive, men især på konfirmations-
området skal vi være opmærksomme på 
at skabe et flow af nye undervisere. 

Det skal være nemt at blive aktiv i Hu
manistisk Samfund. Det kalder på grundig 
introduktion til foreningen og det er dét, 
der er tanken med grundmodulerne. 

Start med grundmodul
Grundmodulet fører deltagerne ind i 
foreningens historie og virke. HS læner sig 
op ad filosofisk og idehistorisk tankegods, 
og grundmodulet gør det klart, hvad vi 
som forening er vokset ud af og hvad vi 
arbejder for. 

Derudover præsenterer grundmodulet 
også HS’ arbejde. Det giver en introduk

Uddannelse skal sikre ensartet høj 
kvalitet i humanistiske ceremonier 
- og gøre det let at blive  frivillig.

AF
MARIE CARLSEN
RAVNMARK,
FRIVILLIG- OG
UDDANNELSES-
KOORDINATOR I HS

(fortsættes side 4) t
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tion til ritualer og deres betydning i 
et menneskeliv og til de forskellige 
muligheder for at blive aktiv inden
for grene af vores arbejde, der tager 
udgangspunkt i dét. Endelig fortæller 
grundmodulet om andre mulighed
er for aktivitet i foreningen, fx det 
politiske arbejde, lokalforeningerne 
og HEO (Humanistisk Eksistentiel 
Omsorg). 

Når man har deltaget på et grund
modul, skal man føle sig taget godt 
imod og samtidig have et overblik 
over vores forening og det, vi laver. Og 
meget gerne også have fået mod på 
at gå videre med den aktivitet, man 
brænder for. 

Efter grundmodulet kan man gå til 
videre gående moduler og blive konfir
mationsunderviser eller fortsætte mod 
moduler, der kvalificerer til at virke som 
ceremonileder eller celebrant. Eller 
man kan forsætte med den særlige 
uddannelse som humanistisk samtale
partner.

Uanset hvilken del af HS’s arbejde, 
man har lyst til at involvere sig i, så skal 
man opleve at stå trygt på skuldrene af 
dem, der kom før én selv. Det er netop 
én af de ting, vi sikrer ved at have struk
turerede uddannelsesforløb. 

Når vi til efteråret går i luften med 
både grundmoduler og specialiserede 
overbygninger, så er vi ikke færdige. Vi 
har sat gang i en proces, der skal sikre, 
at vi som forening fortsætter med at 
udvikle os. 

Uddannelsen sat i system
(fortsat fra side 3 )

t

INTERN UDDANNELSE I HS
Deltagelse i grundmodulet kræver 
intet andet end interesse og vilje til 
selv at betale for sin transport til og fra 
kursusstedet.

Deltagelse i næste modul kræver, at 
man har deltaget i grundmodulet og 
er medlem af foreningen. Humanistisk 
Samfund dækker transporten (se  
www.hs.dk/frivilligpolitik).

Deltagelse i de specialiserede modu
ler kræver udover medlemskab af 
foreningen, at du sender en motiveret, 
skriftlig ansøgning, som følges op med 
et interview.

Uddannelsen til ceremonileder, cele
brant eller samtalepartner afsluttes 
med eksamen og certificering ved 
bestået resultat.

Datoerne for grundmoduler og nogle 
af de specialiserede moduler ligger 
allerede på www.hs.dk og tilmelding 
er gratis. Ikke alle datoer er på plads 
endnu, men følgende er klar:  

Grundmoduler  
København 7. og 21. september

Aarhus 14. september

Aalborg 21. september

Ceremonimodul 6. oktober 
(Odense) 

Undervisningsmodul 27. oktober 
(Aarhus)

Undervisningsmodul 10. november 
(København)

Følg med på  
www.hs.dk/intern-uddannelse-i-hs
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Verdens
humanister
kommer til
København

Hurra! Humanists International har 
besluttet, at organisationens verdens
kongres skal holdes i København i 
2023. 

Humanistisk Samfund havde sam
men med humanistorgani sationerne i 
Norge, Sverige, Finland og Island lagt 
billet ind på at få begivenheden til 
København. 

At det lykkedes skyldes ikke mindst 
det flotte forarbejde og ansøgning, 
som HS’ sekretariat leverede i samar
bej de med turistorganisationen Won
der ful Copenhagen.

Vi er ret stolte af at have vundet, 
men nu skal det hårde arbejde i gang.

Det føles som om fire år er lang tid, 
men en kongres med flere hundrede 
deltagere kræver meget planlæg
ning. Vi kommer til at skulle bruge 
en masse frivillige hænder, der kan 
hjælpe til op til og under kongressen.

Humanists International har ingen 
midler til at betale omkostningerne, 
så det bliver alle de nordiske huma
nist organisationer, der skal betale 
– enten med penge eller med hænder 
eller med begge dele. 

Vores norske venner i HEF hjælper 
økonomisk, ligesom deres ansvarlige 
for det internationale område vil 
hjælpe til. Vi regner med, at vores 
eget sekretariat skal udvides i for
bindelse med planlægningen af 
kongressen.

Undervejs vil vi selvfølgelig berette 
om forberedelserne til kongressen.

Den danske hovedstad bliver 
hjemsted for World Humanist 
Congress 2023

t

AF
KIRSTINE KÆRN,
NÆSTFORPERSON,
HUMANISTISK 
SAMFUND
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Humanister fra 
hele verden mødtes

Humanister fra hele verden samledes i 
slutningen af maj i den islandske hoved
stad Reykjavik til konference og gene
ralforsamlinger i European Humanist 
Federation (EHF) og Humanists Interna
tional (HI).

Her vedtog EHF’s generalforsamling 
en resolution, der senere fik tilslutning af 
HI. Resolutionen har fokus på familieret 
og den øgede højreradikale populisme i 
Europa, der vil indskrænke fx LGBTQret
tigheder og retten til fri abort.

EHF har især haft fokus på den øgede 
lobbyisme i Europa fra stærkt religiøse 
organisationer. Indenfor det seneste år 
fx har den ekstreme kristne organisa
tion Alliance Defining Freedom søgt om 
repræsentation ved Europarådet. De fik 
heldigvis afslag, fordi deres værdier ikke 
stemmer overens med rådets. 

EHF vil i det kommende år sætte fokus 
på de humanistiske professionelle og 
praksis mellem medlemsorganisation
erne. Professionelle er alle, der arbejder 
med ceremonier, undervisning, rådgiv
ning m.m. Det vil sige, det er ’profes
sionelle frivillige’, som dem vi har i HS. 
Om det kommer der bl.a. en konference 
til efteråret i Brügge.

Konference om etiske spørgsmål
Vore islandske venner i foreningen Sið
mennt havde arrangeret en konference 
med overskriften ’What are the ethical 
questions of the 21st century?’

Her var forskellige forskere og debat
tører inviteret til at give deres input om 
miljø og klimakrise, flygtninge og migra
tion, økonomisk ulighed samt demokrati.

Sið mennt uddelte også sin pris til 
’årets humanist’ – og der var næsten 

ikke et øje tørt i salen. Prisen blev uddelt 
til en gruppe skolebørn, der aktivt har 
prote steret mod deporteringen af en 
klassekammerat. De unge mennesker fik 
stående ovationer.

Humanists International vokser
Generalforsamlingen i Humanists Interna
tional blev holdt om søndagen. HI bliver 
ved med at vokse og 21 nye medlemsor
ganisationer er kommet til siden sidste år. 
En stor del af HI’s arbejde er at støtte eta
bleringen af nye humanistorganisationer, 
især i de dele af verden, hvor ikketroende 
har det svært. 

HI forsøger at skabe øget fokus på 
ikketroendes forhold internationalt. Det 
gøres bla. ved udarbejdelse af den årlige 
Freedom of Thoughtrapport, og at fore
ningen får foretræde for FN’s menneske
ret tighedsråd. 

Derudover støtter HI ikketroende, der 
er forfulgte eller risikerer forfølgelse. For 
at kunne lave det arbejde indsamler HI 
penge via kampagnen Humanists at Risk.

På generalforsamlingen blev Andrew 
Copson genvalgt som præsident, og der 
var tilslutning til en erklæring om klima
forandringer. t

AF
KIRSTINE KÆRN,
NÆSTFORPERSON,
HUMANISTISK 
SAMFUND

Paraply-organisationerne for 
europæiske og internationale 
 humanister mødtes i Island 
til gene ralforsamlinger og 
konference.
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LÆS MERE OM 
INTERNATIONALE 
HUMANISTER

European Humanist Federation 
(EHF)
https://humanistfederation.eu/

Humanists International (HI)
https://humanists.international/

Alliance Defing Freedom
www.kortlink.dk/yhkv 

Konference for 
humanistiske professionelle
www.kortlink.dk/yhkw

Resolution om familie- 
og menneske rettigheder
www.kortlink.dk/yhq3

Reykjavik-erklæringen  
om klimaforandringer 
www.kortlink.dk/yhm2

Lederne af nordiske humanist-organisationer benyttede lejligheden til at mødes, da 
humanisternes europæiske og internationale paraplyorganisationer holdt generalfor-
samlinger i Reykjavik. Fra venstre Anna Bergström (Humanisterna, Sverige), Lone Ree 
Milkær (Humanistisk Samfund), Inga Auðbjörg Straumland (Sið mennt, Island) og Tom 
Hedalen (Human-Etisk Forbund, Norge).

Verdens humanister slår klima-alarm
Generalforsamlingen i 
Humanists International opfordrer 
til handling mod menneskeskabt 
miljøtrussel.

t

Der er overvældende videnskabelig 
enig hed om, at mennesker bidrager til 
klimaforandringer og global opvarmning. 
Og at disse klimaforandringer har negativ 
indvirkning på menneskelige samfund, 
dyr og økosystemer.

Sådan konkluderer Humanists Interna
tional (HI), som i en enstemmig erklæring 
fra sin generalforsamling i Reykjavik i maj 
opfordrer til hurtig handling.

 De ekstreme scenarier udgør en eksi
stentiel risiko for menneskeheden, hedder 
det i HI’s »Reykjavikerklæring,« som 
fortsætter:

»Verden skal handle uopsætteligt og 
globalt koordineret for at reducere og 
forhindre menneskelige bidrag til klima
forandringer...«

Derfor opfordrer HI alle humanistiske 
organisationer, civilsamfundet og alle 
individer over hele verden til  overfor 
deres regeringer og regionale organer  at 
fremhæve behovet for hastige foranstalt

ninger mod udledning af drivhusgasser 
og for bæredygtig udnyttelse af jord og 
ressourcer.

 Vor arts udnyttelse af den naturlige 
verden er ikke længere bæredygtig, slår 
erklæringen fast.

www.kortlink.dk/yhm2

Overforbrug og drivhusgasser truer 
jordens mangfoldighed, erklærer 
en enstemmig generalforsamling i 
Humanists International og opfordrer 
til handling mod menneskeskabte 
klimaforandringer.
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Tilbageblik på
Folkemødet 2019

Humanistisk Samfunds program startede 
på Folkemødets første dag med et inter
view med Anders Stjernholm, tidligere 
formand for Ateistisk Selskab. 

I  podcastserien ”Hvad tror du selv?” 
inviterer Anders Stjernholm mennesker 
med en religiøs overbevisning ind til en 
snak om eksistens, moral og meningen 
med livet. På Folkemødet vendte HStals
person Ole Wolf mikrofonen mod Stjern
holm selv under programtitlen ”Hvad tror 
du selv  selv?”. 

Det blev til en god snak om livet, den 
frie samtale og kærligheden. Særligt 
betyder det noget for Stjernholm at skabe 
bro mellem mennesker af forskellige 
overbevisninger.

 Det er også derfor jeg har den her pod
cast, hvor jeg sætter mig ned med decide
rede fundamentalister, helt almindelige 
kulturkristne og tvivlere. Jeg elsker den 
meningsudveksling. Jeg håber virkelig, at 
vi kan blive ved med at presse på for, at 
man kan sætte sig ned, overfor nogle man 

er rygende uenige med, og prøve at bear
bejde det ned til det ene lille nedslag, hvor 
vi forstår hinanden, sagde Stjernholm.

Undervisning og eksistentiel omsorg 
HS stillede på Folkemødet også skarpt på 
religionsundervisningen i Folkeskolen.

Selvom danskerne har mange livssyn, 
undervises der primært kun i ét. Hvordan 
bør der undervises i religion og livssyn i 
folkeskolen og på læreruddannelsen? 

Til at diskutere spørgsmålet havde HS 
samlet et panel af relevante fagpersoner 
til en snak med vores egen talsperson 
Thorkild Svendsen. 

I endnu en paneldebat førte talsperson 
Ole Wolf an i en samtale med politikere og 
fagpersoner fra sundhedssektoren. 

Samtalen berørte en række etiske 
di lem  maer, særligt i forhold til hvad 
man som ikkereligiøs gør, når man i et 

AF
CHRISTOFFER,
PAULSEN
HOVED-
BESTYRELSEN

Med fuldt program og 12 
deltagere deltog Humanistisk 
Samfund i årets Folkemøde på 
Bornholm. 
Her opsummeres nogle af de 
væsentlige emner og diskussioner.

(fortsættes side 8) t
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sygdomsforløb kan blive konfronteret 
med nogle af de store eksistentielle udfor
dringer i tilværelsen. Og hvad man gør, 
når man oplever en stærk omprioritering 
af, hvad der er vigtigt i livet.

Livssynsåbent samfund 
Talsperson Ole Wolf var også på ba
nen i en snak med Tommy Petersen, 
radikalt medlem af København Borger
repræsentation, omkring hvad man på 
kommunalt niveau kan gøre for at imøde
komme og rumme danskernes mange 
forskellige variationer af tro og livssyn. 

Dagen blev afsluttet på bedste vis med 
humanistisk fællessang og et flot frem
møde i teltet.

Folkemødets næstsidste dag bød på en 
samtale om moral og politik med det nu 
tidligere folketingsmedlem Pelle Drag
sted. Som det sidste programpunkt blev 
det markeret af et ordentligt regnskyl, der 
garanterede et tætpakket telt.

Dette var blot nogle af de ting vi 
nåede på årets Folkemøde, udover at vi 
selvfølgelig fik snakket med en masse 
mennesker om vores ceremonier og delt 
rigeligt ud af vores brochurer.

Folkemødet...
(fortsat fra side 7)

t
Det er efterhånden en fast tradition, at 
HS deltager på Folkemødet på Born
holm. Det er dog en halvdyr fornøjelse, 
da selve teltpladsen og indkvartering 
i sommerhus bestemt ikke er billig. 
Derfor skal det selvfølgelig vedvarende 
overvejes, om deltagelsen er pengene 
værd. 

Det kan være svært at måle på 
udbyttet, og det skal indrømmes, at vi 
ikke har brugt meget tid på decideret 
effektmåling. For hvordan gør man 
det? Skal det opgøres i antal af nye 
medlemmer, foreningens generelle 
synlighed, antallet af politikere, der er 
blevet talt med, eller noget helt fjerde?    

Fra vores telt på pladsen sørger vi 
for at komme i snak med så mange 
forbipasserende som muligt, så vi får 
udbredt kendskabet til foreningen. 

Det fører til mange spændende 
samtaler, både med »støtter« og folk, 
der anser HS’ arbejde som et forsøg på 
at nedbryde den bestående samfunds
orden. De sidstnævnte samtaler er som 
regel de mest interessante, og oftest 
lykkes det at forklare, at vi bestemt 
ikke ønsker at ødelægge vores land, 
men udelukkende ønsker ligestilling 
af livssyn. Langt de fleste er dog også 
positivt indstillede, når man forklar
er vigtigheden af, at der skal være 
ceremonier, der passer til alle, troende 
eller ej. 

HS er blevet kendt
Min egen opfattelse er, at kendskabet 
til HS generelt er blevet meget stor, 
og især mediedækningen af humanis
tiske konfirmationer har sat sig i folks 
bevidsthed.

Et andet meget vigtigt udbytte af 
Folkemødet er interaktionerne med 
politikerne, hvor HS’ politikgruppe 
sørger for at komme vidt omkring, så 
ingen på Christiansborg er i tvivl om, 
hvad HS står for. 

Årets folkemøde bar dog præg af det 
nyligt afholdte valg, hvor det endnu 
ikke var afklaret, hvem der ville få de 
relevante poster i Folketinget.  Det 
gjorde det måske mere udfordrende, 
men ikke mindre udbytterigt: Der 
blev bl.a. skabt god kontakt til flere 
nyvalgte mf’ere, som havde en positiv 
indstilling til HS’ politiske ønsker.

Mange gode samtaler

Øget kendskab og politiske 
kontakter er det udbytte, HS 
kommer hjem med fra Folke-
mødet.

AF
KARIN LILTORP,
REDAKTIONEN

LYT TIL FOLKEMØDET
Humanistisk Samfunds podcastserie 
’Kafé Mensch’ er udkommet med to 
nye programmer fra Folkemødet på 
Bornholm. Begge handler om, hvilket 
livssyn man kan have, når man ikke tror 
på overjordiske magter.

Den første podcast er med Anders 
Stjernholm, tidligere formand for 
Ateistisk Selskab, folketingskandidat 
for Alternativet, standup komiker og 
meget, meget mere. 

Podcasten handler om Stjernholms 
livssyn. Hvad giver mening i livet for 
ham? Hvornår synes han, at han gør 
noget godt?

www.kortlink.dk/player/yk3f

Den anden podcast er med Enhedslis
tens tidligere finans- og kirkeordfører 
Pelle Dragsted og handler om moral og 
etik i politik. 

Pelle Dragsted kommer blandt andet 
ind på, hvad der driver de folk i ban
kerne, der tilsyneladende har en dårlig 
moral.

www. kortlink.dk/player/yk3g
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- Jeg trives godt
med holdarbejde

t

AF 
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN

 Jeg trives godt i holdarbejde, hvor vi 
drager nytte af hinandens stærke sider. 

Sådan har det været for Jørn Rosborg 
siden studieårene, da han var køben
havnsformand for FADL (Foreningen af 
Danske Læge studerende), over jobbet 
som ledende overlæge, formand for og 
medlem af faglige og videnskabelige 

bestyrelser, tennis klubformand  og frem 
til dagens hverv som formand for Human
istisk Samfunds meget aktive lokalfore
ning i Aalborg.

2. juli kunne han fejre sin 80års fødsels
dag. Men selvom den runde dag for andre 
kunne være anledning til at drosle ned 
på aktiviteterne, har Jørn Rosborg ingen 
planer i den retning. Tværtimod.

 Aktiviteterne holder mig i gang. Når 
vi supplerer hinanden så fint, som vi gør i 
lokalforeningens bestyrelse, bliver arbej
det berigende, ikke belastende, siger han.

Øjenåbner
Egentligt var det lidt af et tilfælde, han 
for snart ti år siden fik øje på Humanistisk 
Samfund. 

Nysgerrigheden blev vakt, da NORD
JYSKE Stiftstidende omtalte et fore stå
ende offentligt arrangement i Aalborg. 
En lille arbejdsgruppe havde på vejen til 

at oprette HSlokalforeningen inviteret til 
informationsmøde om de humanistiske 
ceremonier. 

Selv er han opvokset i sjællandske 
Haslev, hvor Indre Mission i hans barndom 
stod stærkt med navnkundige missions 
formand og præst Christian Bartholdy i 
spidsen for den lokale sognekirke. 

 Indre Mission prægede byen og dens 
skoler, bortset fra Folkeskolen. Selv 
håndværker og fagskolerne var præget. 
Dér blev jeg opmærksom på hykleri
et. Man fornemmede, at håndværkere 
og handlende kun deltog i missionens 
bibelkredse, fordi det gav kontakter og 
ordrer, erindrer Jørn Rosborg.

Da han senere som elev i gymnasiet 
kom til at arbejde med emnet ’religion

PORTRÆT • Jørn Rosborg, for-
mand for HS Aalborg, har rundet 
de 80 år - men har ingen planer om 
at drosle ned.

(fortsættes side 10)
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- Jeg trives godt med holdarbejde
(fortsat fra side 9)

t

er,’ fandt han sin afklaring og forkastede 
religion i sit liv:

 For første gang slog det mig, at Gud er 
skabt af mennesker. Ikke omvendt. 

Men det var først i foråret 1967, da han 
og hans daværende hustru måtte tage 
stilling til, om deres datter skulle døbes, at 
de begge forlod Folkekirken.

 Jeg syntes jo allerede dengang, at 
det var forkert, at vi måtte gå til kir kens 
kordegn for at få datteren navngivet, 
fortæller Jørn Rosborg.

Samme år fik han sit bevis fra Køben
havns Universitet på, at han nu var ud
dannet læge. Og netop naturvidenskaben 
bekræftede fravalget af religion.

 Viden er vigtig for mig. Selvom vi hele 
tiden gør nye opdagelser, vil vi aldrig vide 
alt. Hver ny opdagelse rejser nye spørgs
mål. Det er en spændende udfordring, der 
i modsætning til tro hele tiden bidrager til 
at forklare verden, siger Jørn Rosborg.

Derfor gjorde avisomtalen af mødet i 
Aalborg om de humanistiske ceremonier 
ham nysgerrig i en grad, så han tog med 
til mødet.

 Det blev en øjenåbner for mig. Nogle 
gange bliver man først klar over, at man 
mangler noget, når man opdager, at det 
findes. Sådan var det for mig med HS og 
ceremonierne, fortæller Jørn Rosborg.

Berigende samarbejde
Måneden efter at Jørn Rosborg – ved 
det offentlige møde i Aalborg – fik sin 
livssynshumanistiske øjenåbner, var han 
i november 2010 med til at stifte den aal
borgensiske HSlokalforening. Året efter 
blev han valgt som foreningens formand.

Siden starten har lokalforeningen 
gennem et væld af forskellige aktiviteter 
mere end firedoblet sit medlemstal til de 
nu omkring 130.

Blandt de mange aktiviteter er offent
lige arrangementer, ikke mindst den må
ned lige ’Filosofisk Café’ med udveksling af 
synspunkter om eksistentielle emner. Selv 
holder Jørn Rosborg foredrag på gymnasi
er og i foreninger om det humanistiske 
livssyn, ligesom foreningen blander sig i 
debatten og gør sig synlig i medierne. 

 Indsatsen lykkes kun, fordi vi har et 
fantastisk samarbejde i HS Aalborgs 
bestyrelse. Vi er alle forskellige og bidra
ger med det, vi hver især er gode til. Det 
er meget inspirerende og berigende, siger 
Jørn Rosborg, der også i en periode var 
medlem af HS’ hovedbestyrelse, hvor han 
var landskasserer. I dag er han forenin
gens revisor. 

Ud over lokalforeningen tager han 
del i arbejdet med ceremonier, dels som 
censor ved certificering af nye ceremo

niledere og med etablering af humanistisk 
konfirmation i det nordjyske. Desuden 
har han uddannet sig som ’humanistisk 
samtalepartner’ og arbejder vedholdende 
for at få en aftale med Aalborg Universi
tetshospital – hans gamle arbejdsplads 
– om at føre tilbuddet til patienterne om 
’humanistisk eksistentiel omsorg’ ud i 
livet.

Fremme ’det sekulære’
Alligevel ligger drivkraften for ham ikke 
så meget i det ceremonielle. For Jørn 
Rosborg er arbejdet med at fremme ’det 
sekulære’ vigtigere.

 Det vigtigste for mig er arbejdet med 
at trække samfundet i sekulær retning. 
HS har allerede godt fat i det politiske 
arbejde med kontakt til toneangivende 
politikere på området. Derfor er jeg sikker 
på, at vi nok skal nå målet om ligestilling 
og på længere sigt adskillelse af kirke og 
stat, siger han.

At Humanistisk Samfund bliver stadig 
større og stærkere er med til at fremme 
den udvikling. HS bliver sværere at 
komme udenom. Og giver samtidig 

mulighed for at styrke organisationen, 
påpeger han:

 Jo større vi bliver, jo mere professionel 
kan vi gøre organisationen. Jeg ser for mig 
et større og mere professionelt sekretariat 
til at servicere medlemmer og lokalfore
ninger. Men allerede nu må vi blive meget 
bedre til at vidensdele og erfaringsudvek
sle på tværs af organisationen.

 I Aalborg har vi fx ladet os inspirere 
af Viborg til vores filosofiske café og vi 
høster af erfaringerne med konfirmation 
i Aarhus. Der er jo ingen grund til selv at 
opfinde den dybe tallerken, når den allere
de findes. Jeg er sikker på, at der er meget 
gensidig inspiration at hente, hvis vi bliver 
endnu bedre til at udveksle erfaringer, 
siger Jørn Rosborg.

Af alle fritidsinteresser bruger Jørn Ros-
borg mest tid på Humanistisk Samfund. 
Men musik er en anden stor interesse. 
Mindst en time bruger han dagligt ved 
sit flygel, ligesom han er en fast del af 
publikum til klassiske koncerter. Desuden 
er han medlem af bestyrelsen i Aalborg 
Kammermusikforening.
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»Straf, retfærdighed« og sjov  
på Unge Humanisters sommerlejr

Det er kun anden gang foreningen Unge 
Humanister holder sommerlejr for tidli
gere konfirmander og andre unge i alder
en 1425, der er interesseret i humanisme. 

Alligevel er lejren allerede et etableret 
koncept og en stor del af foreningens 
identitet. Bestyrelsen i Unge Humanister 
har planlagt sommerlejren siden efter
året og mødelokalet har summet af gode 
ideer. 

Sommerlejren finder sted i Hareskov-
hytten i Nordsjælland og varer i alt fem 
dage fra 29. juli til 2. august. 

Med temaet »Straf og Retfærdig hed« 
diskuterer deltagerne menneskeret tig
heder og bliver klogere på det danske 
retssystem. 

Historisk og nutidigt indblik
Årets femten deltagere får et historisk 
indblik i straf og retfærdighed ved hi sto
riker Asser Amdisen. 

Jurist og nyvalgt folketingsmedlem for 
de radikale Kristian Hegaard følger op 
med et nutidigt per spektiv og en intro
duktion til det danske retssystem. Og han 
leverer sit syn på, hvilke love han mener 
trænger til en opdatering. 

Deltagerne i sommerlejren får også tid 
til at lære om det amerikanske retssys
tem. Forfatter Dorthe Andersen, der har 
skrevet bogen ”Supermagten  dødsstraf i 
USA”, giver et kig ind i et retssystem, der 
er meget forskelligt fra vores eget. 

Endelig byder programmet på en 
lytteworkshop med udpluk af podcas
ten ”Fortællinger på Flugt,” som Dansk 
Flygtningehjælp står bag. Her re flek terer 
de unge i fællesskab over, hvilke rettighed 
man har som flygtning, og om det nu

For anden gang holder 
Unge Humanister sommerlejr 
med samvær og diskussioner. 

AF
FRANCISKA
BRODERSEN,

NÆSTFORPERSON,
UNGE HUMANISTER

værende system er retfærdigt indrettet. 
Ind imellem oplæggene er der interak

tive workshops, hvor deltagerne genska
ber en retssag. 

Sommerlejren er selvfølgelig også fuld 
af sociale indslag. Hver dag starter med 
fælles morgensang og der er tid til at 
spille fodbold, kongespil, brætspil eller 
bare slappe af på græsset. 
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LGBT+rettigheder er menneskerettig
heder og ret til kærlighed uanset køns
identitet. Det markerede HS Aalborg ved 
for første gang at deltage i festlighederne 
ved Aalborg Pride 13. juli.

Ved paraden gennem byen viste lokal
foreningen sit nye banner frem overfor de 
5.500 deltagere og de tusindvis af aalbor
gensere, som blot kiggede på. 

Ved det efterfølgende arrangement i 
byparken Karolinelund deltog lokalfore
ningen med en stand. Her var der dækket 

op med muffins – bagt af to lokale 
HSmedlemmer – og med pjecer, der var 
udgangspunkt for mange gode samtaler 
med pridedeltagere. 

HS var med til Aalborg Pride

Inter-skandinavisk medlemsjagt
HS’ forperson Lone Ree Milkær og Tom Hedalen, leder af centralstyret i HumanEtisk 
Forbund (HEF), var helt enige om opfordringen til at blive medlem, da Humanistisk 
Samfunds norske søsterorganisation holdt landsmøde i juni. Med 4.325 nye medlemmer 
i årets første måneder, kunne landsmødet notere en rekord med 93.000 medlemmer. 
HEF venter at nå 100.000 medlemmer inden årets udgang. 

Lone Ree Milkær var ikke blot gæst på landsmødet. Hun fik den ære blive valgt som 
dirigent – på betingelse af, at hun ville afstå fra at tælle på dansk!
www.kortlink.dk/yhp3

Ikke »kristent land« 
i regerings-forståelse
Den socialdemokratiske regering bygger 
på en ‘politisk forståelse’ mellem S, SF, R 
og EL, og Humanistisk Samfund har med 
glæde noteret sig, at dette ikke nævner 
noget om, at Danmark er et kristent 
land. Det var ellers centralt i den tidligere 
VLAKregerings grundlag.

Det er dog endnu for tidligt at sige no
get om hvilke muligheder, der vil være for 
HS’ politiske mærkesager, som adskillelse 
af kirke og stat og ligestilling af religiøse 
og ikkereligiøse livssyn. 
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Brænder du for humanisme, kritisk 
tænkning og etik? Og har du mod på at 
undervise unge mennesker, der har valgt 
at blive humanistisk konfirmeret? Så har 
HS et spændende tilbud til dig.

Som underviser på et humanistisk kon
firmationshold får du:
• Vores interne uddannelse, der klæder 

dig på til opgaven. 
• Mulighed for at prøve kræfter med 

pædagogik og undervisning.
• Spændende og engagerede frivillige 

kolleger.
• En kæmpe oplevelse til den afslut

tende ceremoni.
• Et symbolsk honorar på 1.000 kr., når 

konfirmationen er afsluttet.
Uddannelsen finder sted i september 

og oktober  2 dage i alt. Undervisningen 
af konfirmanderne foregår enten på to 
weekendophold eller som aftenunder
visning i København. Læs mere:
www.hs.dk/intern-uddannelse-i-hs/

HS søger undervisere
til konfirmation

Der var glæde hos forhandlerne fra S, SF, 
R og EL over den fælles regerings-forstå-
else. HS glæder sig over, at den tidligere 
regerings betegnelse af Danmark som et 
»kristent land« er droppet.
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HS markerer igen 
Folketingens åbning
Når folketingsåret bliver skudt i gang 
tirsdag 1. oktober sker det traditionen tro 
med en gudstjeneste inden den officielle 
åbning på Christiansborg med deltagelse 
af kongehuset og Folketingets medlem
mer.

Sidste år valgte en række politikere 
at markere åbningen ved at deltage i 
Humanistisk Samfunds ikkereligiøse 
ceremoni. 

Igen i år højtideligholder HS demokrati
et ved en åbningsceremoni for alle, uanset 
livssyn. Det sker som sidste år i Hofteatret 
ved Christiansborg kl. 11.0011.25. 

Senere på året modtager du en invita
tion til at deltage, men  du må gerne 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. Vi vil 
gerne have at mange møder op, så vi kan 
få et vellykket arrangement med et fyldt 
teater.

Ny landssekretær
Humanistisk Samfund har fået ny lands
sek retær.  Troels BarkholtSpangsbo er 36 
og bor på Amager med sin familie. Han 
kommer fra en stilling som gymnasielærer 
og har sekretariatserfaring fra forenings
livet.

Troels’ første arbejdsdag er 1. august og 
han kan kontaktes på tbs@hs.dk.

Kæmper for Gulalai 
– og andre
forfulgte humanister
Bestyrelsesmedlem i Humanists Interna
tional Gulalai Ismail fra Pakistan er én af 
verdens mange forfulgte humanister.

Hun og mange andre ikketroende 
verden over risikerer livet ved at stå åbent 
frem og kæmpe for menneskerettighed
er. Og dem arbejder Humanists Interna
tional for at hjælpe.

Gulalai Ismail blev anholdt af de paki
stanske myndigheder i september sidste 
år, og har ikke kunnet forlade Pakistan 
siden. For ikke længe siden måtte hun gå 
under jorden. Hendes families chauffør 
har været afhørt og 
tortureret for 
at få ham til at 
afsløre hendes 
opholdssted. HI 
arbejder på at 
alle anklager mod 
Gulalai frafaldes 
og at hun får 
mulighed for at 
forlade Pakistan.

Du kan støtte 
HI’s arbejde for 
forfulgte huma nister ved at donere penge 
til kampagnen Humanists at Risk.

Humanists at Risk: 
www. kortlink.dk/humanists/yhpa 

HI har bragt Gulalais sag op i FN: 
www. kortlink.dk/humanists/yhpb

Gulalai Ismail må leve 
skjult i Pakistan på 

grund af sit arbejde 
for uddannelse og 

rettigheder til piger og for beskyttelse af 
etniske og ateistiske mindretal.  

Gulalai er medlem af bestyrelsen i Hu-
manists Internationel og grundlægger af 
organisationen Girls Aware, der arbejder 

for uddannelse til piger.

I 2023 bliver den internationale humanist
kongres holdt i København (se side 4). 

Kan du imidlertid ikke vente, har du 
mulighed for allerede næste år at komme 
med til mø
det mellem 
verdens 
humanis
ter  og 
kombinere 
det med 
sommer
ferie i solrige Florida.

Kongressen, der bliver holdt hvert 
tredje år, finder i 2020 sted i Miami 6.-9. 
august, hvor American Humanist Associa
tion er vært. 

Deltagelse er for egen regning, men 
til gengæld får du mulighed for at møde 
alverdens humanister – også selvom der 
er orkansæson i Miami.
www. kortlink.dk/yhpd

Humanistkongres 2020
bliver holdt i USA
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Hvor frie 
er vi 
egentlig…
Humanistisk Samfunds værdigrundlag 
(der er lig med Det Nordiske Human
istmanifest), erklærer, at »vi er alle fri 
til at finde mening og mål i vort eget 
liv.«

Men hvor frie er vi egentlig? 
Vi kan nok blive enige om, at vi i 

Danmark ikke er underlagt åbenlys 
tvang. Vi vælger selv, hvor vi vil bo, 
hvilken uddannelse vi vil tage, hvem vi 
vil gifte os med osv. Så derfor føler vi 
os måske frie. Men har vi faktisk selv 
valgt det liv, vi lever? 

Flere hjerneforskere mener at have 
påvist, at vi ikke har nogen fri vilje. Vi 
reagerer per automatik ud fra omgi
v el sernes påvirkninger. Vi foretager 
reelt bare forudbestemte handlinger, 
og bilder os selv ind, at det var bevid
ste valg. 

Derudover ligger vi under for 
normerne i samfundet. 

Vi har nok alle en udgave af ’Emma 
Gad’ indeni, og ved derfor godt, at 
man kommer til tiden, spiser pænt, 
ikke slår sine børn, sørger for at 
klippe sin græsplæne og ikke går i 
nedringede trøjer, når man har rundet 
60. Antallet af uskrevne regler, vi 

lever efter, er enormt. Og de uskrevne 
regler er svære at udfordre, da vi ofte 
ikke er bevidste om dem. At erklære, 
at vi er frie, er en stærk overdrivelse, 
da vi i allerhøjeste grad ligger under 
for hvad »man gør«, og hvad vi er pro
grammeret til. 

Selvom du føler dig fri, så tænk 
lige over dette: Hvor mange af de 
valg, du har foretaget dig, afviger fra 
normerne? 

I 70’erne gjorde man oprør mod 
au to riteterne, hvilket inkluderede 
fri sex, stoffer og meget alternative 
måder at leve på. Det viste sig nogle 
gange at være udfordrende. Måske 
ud fra en erkendelse af, at friheden 
var svær at magte, er vi nu tilbage ved 
tidligere tiders normer.  De fleste af os 
lever identiske liv, reelt kun med små 
nuancer.

Langt de fleste lever i monogame 
parforhold, selvom en familieenhed 
med 4 eller 6 voksne vil optimere 
børnepasningen og give lidt afveks
ling i sexlivet. Vi arbejder gerne flere 
end 40 timer om ugen for at få råd til 
vores store énfamilieshuse i stedet for 
at finde sammen i billige kollektiver. 

Hvorfor gør vi det? Er den menne
skelige natur således indrettet, at vi 
alle har stort set samme ønsker eller 
mang ler vi fantasi? Er vi slet ikke be
vidste om, hvor meget vi ligger under 
for samfundets normer?

Hvis vi alligevel reelt ikke er i stand 
at foretage valg, hvorfor ligger det 
os så på sinde at værne om friheden? 
Kunne det være et mere simpelt liv, 
hvis andre åbenlyst tog valgene for 
os? 

De mange valgmuligheder kan jo 
være medvirkende til, at vi oplever, at 
verden er svær at navigere i.  Vi skal 
altid leve med usikkerheden om, hvor
vidt livet ville have været bedre med 
et andet arbejde, en anden ægtefælle 
eller en anden bopæl. Måske er frihed 
slet ikke sundt for os? 

Hvis du har lyst til at diskutere 
emnet, og bor i omegnen af Køben-
havn, kan du deltage, når Kafé 
Mensch tager emnet »frihed« op. 

Det sker 12. september kl. 19. på 
Salonen, Østerbrogade 222.

DEBAT
AF KARIN LILTORP


