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HS skal have
nyt arbejdsprogram
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Tiden er kommet til at udvikle et nyt 
arbejdsprogram for de næste fire år, 2021 
til 2025.

Nogle af målene fra sidste arbejdspro
gram er nået. Blandt andet har Huma
ni stisk Samfund etableret sekretariat 
i et kontorfællesskab i København og Dan
mark tog et skridt i den rigtige retning, da 
blasfemiparagraffen blev afskaffet i juni 
2017. 

Selvom arbejdet for 2020 selvfølgelig 
ikke tilendebragt endnu, påbegynder vi 
allerede nu processen med at udarbejde 
det nye arbejdsprogram. Hvordan proces
sen konkret kommer til at forløbe vil blive 
afklaret senere i august.

 Arbejdet med at evaluere og videre
udvikle det nuværende arbejdsprogram 
hand ler om, hvad foreningen skal foku
sere sit arbejde på de kommende år og 
hvordan vi praktise rer den sekulære 

hu manisme. Derfor er det vigtigt, at 
udviklingen af arbejdsprogrammet er 
funderet i en samtale, der inkluderer hele 
Humanistisk Samfund, siger forperson 
Lone Ree Milkær. 

Det forventes, at hovedbestyrelsen fra 
september og nogle måneder frem – med 
respekt for forholdene under coronakrisen 
– vil besøge lokalforeninger og ceremoni
grupper. Her vil der blive taget imod input 
til indhold og programmets udmøntning.

Derefter nedsættes en arbejdsgruppe, 
der skal udforme og formulere det kon
krete program. Årsseminaret i november 
skal derefter diskutere programmet, 
hvorefter arbejdsgruppen vil udarbejde 
den endelige formulering til vedtagelse på 
landsmødet i marts 2021.

Se det nuværende arbejdsprogram:
www.hs.dk/arbejdsprogram/

Fra efteråret og frem  
til næste forår skal hele  
organisationen diskutere, 
hvad Humanistisk Samfund 
skal arbejde med de  
kommende fire år.
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Workshop 
om lokalpolitisk 
HSarbejde
Hvad kan man lokalt gøre, så 
eleverne i folkeskolen lærer mere 
objektivt om religion og livssyn? 
Hvordan kontakter man en lokal 
politiker? Hvordan sikrer man, at 
ens argumenter holder vand?

Sådan lød nogle af emnerne, 
da Humanistisk Samfund i juni 
holdt workshop om lokalpolitisk 
arbejde. Talspersonerne Ole 
Wolf og Thorkild Svendsen og 
næstforperson Kirstine Kærn 
holdt oplæg om foreningens 
politiske arbejde og havde særlig 
fokus på hvilke sager, man kan 
tage op lokalt. Indimellem fik 
deltagerne lov til selv at komme 
på banen. Blandt andet skulle de 
i en »spørgsmålskarrusel« svare 
hurtigt på kritiske spørgsmål og i 
et rollespil ringe til en politiker.

Workshoppen er led i Humanis
tisk Samfunds ønske om at 
opprio ritere det politisk arbejde. 

Hvis lokalforeninger har lyst 
til at gennemføre et tilsva rende 
kursus, er de meget velkomne til 
at kontakte talsperson Thorkild 
Svendsen på mail, ts@hs.dk, for 
at høre nærmere.
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Indstil kandidater til
Humanistprisen 2020
For tredje gang uddeler Humanistisk Samfund i år »Humanistprisen.« Det 
sker 7. november i forbindelse med foreningens årsseminar for aktive.

Prisen gives til én eller flere personer eller organisationer, der gennem 
deres virke har bidraget til humanismen. Det kan være nogen, der har 
forsvaret det enkelte menneskes ret til og ansvar for at forme sit eget liv og 
danne mening. Det kan være nogle, der aktivt har arbejdet for et bedre sam
fund baseret på værdier som udfoldelse af menneskers evner og muligheder, 
værnet om fornuft og frie valg eller fremmet fredelig sameksi stens.

Indtil 12. oktober kan du indstille kandidater til prisen ved at sende en mail 
med begrundelse til kontakt@hs.dk. Skriv »Huma nistprisen« i emnefeltet.

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Tommy Petersen (RV) blev i 
2019 hædret som »Årets Humanist« for sin indsats for ligestilling af livssyn. 
Her overrækkes prisen af HS-forperson Lone Ree Milkær. Tidligere har profes-
sor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet, som den første modtaget prisen.

Var det hårdt at tilbringe ferien 
sammen med din kærestes børn 
fra første ægteskab? Er det på tide 
at overveje at sælge det sommer
hus, som har været i familiens eje 
i generationer? Er det hårdt at 
skulle vende tilbage til hverdagen?

Så har du måske brug for at 
tale med en humanistisk samta
lepartner. Samtalepartnerne er 
Humanis tisk Samfunds tilbud til 
dig, når du har brug for at tænke 

over din nuværende situation og 
det, der er vigtigt i dit liv. Den 
humanistiske samtalepartner er 
frivillig og uddannet til at tale med 
folk om livets store spørgsmål.

Få en eksistentiel samtale
Er du interesseret i en samtale, så 
ring på 4440 4848 eller skriv en 
mail til samtale@hs.dk. Vi kon
takter dig indenfor et døgn for at 
aftale nærmere om en samtale.

Gav sommerferien 
grund til eftertanker?
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OLE WOLF,
TALSPERSON

indsats er derfor, at Humanistisk Samfund 
skal have de samme muligheder som 
trossamfund, der tror på, at overnaturlige 
magter griber ind i tilværelsen. Det vil helt 
konkret sige, at vores vielser skal have 
juridisk gyldighed. Den ret har i dag kun 
sammenslutninger, hvor medlemmerne 
tror på guder.

Vores andet hovedmål er at få adskilt 
kirke og stat. Eller i hvert fald til en start få 
reduceret antallet af områder, hvor staten 
mere eller mindre diskret støtter den 
evangelisk lutherske tro som det naturlige 
valg.

I den forgangne fireårige folketingsperi
ode var vi især kommet langt med vores 
første mål – at få ligestillet Humanistisk 
Samfund med trossamfund. Vi havde op
bygget et rigtig godt forhold til partiernes 
kirkeordførere, både dem, der er enige 
med os og dem, der ikke er.

Det arbejde er nu – næsten – slået 
tilbage til start, som tidligere beskrevet 

i Humanisten. Folketingsvalget skiftede 
ud blandt folketingsmedlemmerne og 
partierne rokererede rundt med ordfører
skab erne, så vore personlige relationer 
nu skal etableres på ny. (Se Humanisten 
oktober 2019 og Humanisten april 2020:
www.hs.dk/medlemsblad, red.). 

Det har givet anledning til at overveje, 
hvad vores politiske indsats skal fokusere 
på. Hovedbestyrelsen er nået frem til, at 
vi i de kommende år skal arbejde med fem 
områder:

Ligestilling af livssyn
Arbejdet med at opnå ligestilling mellem 
livssynssamfund og trossamfund skal 
selv følgelig fortsætte. Når staten giver 
trossamfund mulighed for at vie folk, 
mens vi ikke må, så siger staten reelt, at 
det er mere fint at tro på noget overnatur
ligt end ikke at gøre det. 

Hovedbestyrelsen har defineret 
fem politiske indsatsområder  
for HS’ arbejde.

Vores politiske arbejde har som hovedmål 
at få ligestillet alle livssyn. Staten skal ikke 
favorisere eller diskriminere bestemte 
religioner/livssyn.

Et hovedmål med foreningens politiske 

Fortsættes side 4 t

Ligestilling og 
livssynsåbenhed i front

Ny politisk strategi:
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I mange andre lande har man givet 
vores søsterorganisationer mulighed for 
at foretage vielser, og det er erfaringen, at 
det udløser en markant stigning i antallet 
af medlemmer og i antal vielser. Det be
tyder faktisk noget, at staten anerkender 
ikkereligiøse livssyn som ligeværdige.
Vi skal på dette område fortsætte det 
gode arbejde, og må så bare tage med, at 
det er nødvendigt at genstarte indsatsen.

Det livssynsåbne samfund
I forlængelse af dette skal vi arbejde 
for et livssynsåbent samfund. Flere end 
1.250.000 danskere er ikke medlemmer af 
Folkekirken og langt over en halv million 
er slet ikke medlem af noget trossam
fund. Vi har formodentlig 600 trossam
fund i Danmark, og millioner af danskere 
sammensætter deres egen tro ved at 
kombinere elementer fra forskellige reli
gioner og livssyn.

Dette er slet ikke synligt i politik. I 
stedet er diskussionen reduceret til kamp 
mellem »danskhed« og islam, hvor emner 
som servering af frikadeller i daginstitu
tioner og kvinders ret til at gå med 
tør klæde med jævne mellemrum blusser 
voldsomt op.

Vi mener, at der er brug for en mere 
nuanceret debat. 

Det er fascinerende at se, hvordan man 
har håndteret de samme udfordringer i 
Norge. Her har regeringen udarbejdet en 
rapport om »Det livssynsåpne samfunn,« 
og Oslos bystyre har lavet en tilsvarende 
rapport om situationen i landets hoved
stad. Her handler det ikke om konfron
tationer mellem to religioner, men om at 
give plads til mangfoldighed, og selv
følgelig samtidig håndtere de konflikter, 
der faktisk er.

Her vil vi gerne gøre en større indsats i 
fremtiden. Det kommer næppe til at med
føre en hel ny politik på landsplan, men 
det giver mulighed for, at vi kan skabe de
batter og deltage med læserbreve. Meget 
væsentligt giver det også mulighed for 
lokale aktiviteter. I hver enkelt kommune 
kan man tage stilling til, hvordan man vil 
håndtere mangfoldigheden af livssyn. 
Det er endda muligt, at der kan gennem
føres lokale reformer, som vil gøre det 
lettere senere at få gennemført nationale 
reformer.

Derfor er et væsentligt element i denne 
indsats, at vores lokalforeninger skal på 
banen.

Dansk er ikke kristen
Overfor idéen om, at vi er et mangfoldigt 
samfund, står et argument, man ofte 

møder i den offentlige debat: »Danmark 
er et kristent land.« 

Påstanden er noget sludder!
Man har taget nogle brudstykker af 

kristendommen og hævder, at disse er 
forudsætningen for alt det, vi godt kan 
lide i dag. Ofte hænger argumentationen 
kun sammen, hvis man tilfører en tese 
om, at de gode ting har ligget hengemte 
i århundreder, inden de endelig gav sig til 
at spire. 

For eksempel har brudstykker af Paulus’ 
breve ført til, at kristendommen har skabt 
ligestilling mellem kønnene. Siges det.

Det forklares ikke, hvorfor der gik 
1.900 år fra Paulus breve blev skrevet, til 
ligestillingen kom på dagsordenen, eller 
hvordan det hænger sammen med Pau
lus’ ord om, at kvinder skal tie i offentlige 
forsamlinger.

Det er forståeligt, at man søger efter de 

moralske rødder i en tid, hvor vi på grund 
af internationaliseringen løbende kon
fronteres med andres verdensopfattelser. 
Men det er direkte sørgeligt, at man kun 
kan finde på argumenter, der hviler på så 
tyndt et grundlag og samtidig ekskluderer 
de mange, mange danskere, der ikke har 
en tro.

For mit eget vedkommende har jeg 
familiemedlemmer, der døde på Dybbøl 
i 1864, og jeg føler mig mindst lige så 
dansk som enhver anden, også selv om 
jeg ikke er kristen. 

I Humanistisk Samfund synes vi, at der 
mangler et modspil, når påstanden om, 
at Danmark er et kristent land dukker op 
i den offentlige debat. Det vil vi oppriori
tere i de kommende år.

Ny politisk strategi
Fortsat fra side 3

t

Fortsættes side 5 t

»
Modspillet til 
påstanden om, at 
’Danmark er et 
kristent land’  
skal opprioriteres
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Aktiv stillingtagen til livssyn
Det betyder ikke, at vi vil bekæmpe den 
enkelte kristne. Det er i orden, hvis man er 
nået frem til et bestemt valg af tro  også 
et andet valg end det, vi er nået frem til. 
Men vil vi gerne slå et slag for, at man 
faktisk tager et aktivt valg, at man tager 
aktivt stilling til livets store spørgsmål. 
Valg af livssyn bør være et aktivt valg på 
samme måde, som man aktivt vælger 
f.eks. politisk holdning. 

Grundantagelsen er, at man får et 
bedre liv, hvis man har tænkt over disse 
spørgsmål og truffet sine egne valg. 

I Danmark har vi en folkekirke, der er 
tæt vævet sammen med staten, og det 
har ført til den negative konsekvens, at 
valg af livssyn ofte ikke rigtig er et aktivt 
valg. I stedet har staten lagt et bestemt 
valg tilrette som det naturlige.

Vi vil gerne i de kommende år arbejde 
for, at flere tager aktivt stilling til deres 

livssyn. For eksempel ved at tage aktivt 
stilling til, hvordan de skal begraves eller 
hvad, der er vigtigt bliver sagt ved deres 
bryllup.

Udbrede humanistiske værdier
Men selvfølgelig vil vi ikke kun arbejde 
for, at der skal være plads til alle livssyn 
i Danmark. Vi vil også gøre mere for at 
synliggøre vores humanistiske værdier i 
den offentlige debat. 

Som humanister ser vi det som 
væsentligt, at hvert enkelt menneske 
får mulighed for at udfolde sit liv, tage 
ansvar og give det mening, både alene og 
i fælles skaber. Og der vil være debatter, 
hvor det budskab vil være relevant.

Det betyder ikke, at vi skal til at have 
politiske meninger om både stort og 
småt. Men for eksempel var der i foråret 
en diskussion, om alle læger skal tale med 
overvægtige patienter om muligheden for 
at tabe sig. Også selv om de har henvendt 
sig om noget helt andet. Spørgsmålet er, 
om den idé bygger på respekt for hvert 
enkelt menneske og den situation, de står 
i. 

I efteråret skal vi have en nærmere 
diskussion af, hvor vi kan bidrage til den 
offentlige debat og samtidig være en or
ganisation, der appellerer bredt på tværs 
af partiskel. Det kan for eksempel godt 
være, at vi når frem til, at vi ikke skal ud
tale os om sundhedsvæsenets forhold til 
overvægtige patienter. Men målsætnin
gen er, at medierne vælger at kalde os ind 
i debatter, på samme måde som de nogle 
gange kontakter præster eller biskopper.

Den nye strategi ledsages desværre 
af et enkelt men: Vi kan ikke igangsætte 
mere, end vi har tid til. Vi er en lille fore
ning, og vores politiske arbejde skabes af 
engagerede frivillige. Derfor er der også 
plads til dig, hvis du har lyst til at være 
med i arbejdet.

Ny politisk strategi
Fortsat fra side 4

t

»
Vi skal gøre mere 
for at synliggøre
vore humanistiske
værdier

VIL DU ARBEJDE MED POLITIK
Har du lyst til at arbejde med udvikling 
af det politiske arbejde i Humanistisk 
Samfund, så skriv til talsperson Thorkild 
Svendsen på mail: ts@hs.dk.
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Humanistisk Samfund har passeret 2.000 
medlemmer. For mig er det et stort og 
flot tal.

I forhold til vores politiske arbejde er 
det en kæmpe milepæl, hver gang vi får 
1.000 medlemmer mere. Da vi kun var 
900 var vi en lille, om end interessant, 
organisation. 

Nu, hvor vi har passeret 2.000, er vi 
større end mange andre af de organisa
tioner, der kontakter politikerne for at 
få dem til at virke for deres sag. Det er 
meget vigtigt! 

Ambitionen må være, at vi bliver så 
store, at nogle politikere vurderer, at det 
giver positiv omtale at blive associeret 
med vores arbejde. Det tror jeg, vil være 
tæt på at blive nået, hvis vi passerer 3.000 
medlemmer. Så det må være vores næste 
mål.

Besværlig start
Da jeg startede som organisatorisk aktiv i 
foreningen for små ti år siden, og forenin
gen var et par år gammel, var medlems
tallet på 275. Det var der mange årsager 
til. En af dem var, at medlemsregistre
ringssystemet ikke fungerede. Det var 
svært at melde sig ind via hjemmesiden 
og helt umuligt at forny sit medlemskab 
efterfølgende.

Det tog en sommerferie at få sat et 
nyt system op, til gengæld bruger vi det 
stadig! 

Senere lykkedes det at overbevise 
modvillige personer i hovedbestyrelsen 
(bl.a. mig selv) om, at det var en god ide 
at betale for muligheden for automa
tisk fornyelse via betalingsservice eller 
kort. Det er også en del af baggrunden 

for det nuværende medlemstal. Et højt 
medlemstal er også et spørgsmål om 
teknik. En forening som Humanistisk 
Samfund kan ikke fungere uden, at nogen 
investerer de nødvendige kræfter i orga
ni satorisk rugbrødsarbejde.

Høje drømme
Ved foreningens start var drømmene dog 
nok højere. Langt over en halv million 
danskere er ikke medlem af Folkekirken 
eller andre trossamfund. Op mod 80 pro
cent af befolkningen mener ikke, at guder 
griber ind i vores hverdag. Så fire millioner 
medlemmer burde jo være lige inden for 
rækkevidde?

I foreningens historie har vi da også 
flere gange mødt reklamefolk, der mente, 
at de mod et større honorar ville kunne 
skaffe os 100.000 medlemmer på kort tid.

Helt så nemt er det imidlertid ikke. Det 
ligger i den evangelisklutherske kristen
dom, at troen er inderliggjort. Det er lidt 
pinligt at tale højt om sin tro – eller vise 
den offentligt ved at gå med tørklæde.

Derfor tog nogle af os nok fejl, da vi 
troede, at stort set alle danskere ikke 

rigtig er kristne. Mange er kristne (selv om 
det er på en måde, som Luther aldrig ville 
have kaldt ‘kristen’), de kan bare ikke lide 
at tale om det. 

Endnu flere er måske ikke kristne, men 
de kan stadig ikke lide at tale om tro. 
Derfor bliver en del personer forlegne, 
når vi gerne vil fortælle om, hvordan vore 
ceremonier indeholder et livssyn, der er 
vigtigt, fordi det sætter mennesket og 
dets fællesskaber i centrum. Og det er 
ikke noget nemt udgangspunkt for at få 
dem til at melde sig ind i foreningen.

Havde man drømt om 100.000 med
lemmer, er 2.000 medlemmer ikke 
noget stort tal. Vi kan godt sammenligne 
med vores norske søsterorganisation 
HumanEtisk Forbund, som har 95.000 
medlemmer. Men de blev stiftet i 1956, og 
det var først i 1977, at de passerede 2.000 
medlemmer. Vi nåede på 12 år, hvad de 
brugte 21 år på.

Lad mig i den forbindelse minde om 
en ting: Tænk over, om du ikke kender én 
i din omgangskreds, som du kan få til at 
melde sig ind? Det kan let gøres via vores 
hjemmeside...

Medlemstallet gør os interessant
Humanistisk Samfund vokser og 
har nu passeret 2.000 medlemmer. 
- Netop et højt antal medlemmer 
gør os politisk interessant. Derfor 
skal vi være endnu flere, skriver 
talsperson og tidligere forperson 
Ole Wolf, der her ser tilbage.

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON
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 Europas »George Floyd«
ligger på bunden af Middelhavet

 Europas George Floyd ligger på bunden 
af Middelhavet sammen med tusinder af 
flygtninge, hvis død vi foretrak frem for 
lukke dem ind.

Sådan siger Michael Bauer, præsident 
for de europæiske humanisters paraply
organisation, EHF, i anledning af den 
verdens omspændende protestbevæg else 
efter politidrabet på amerikanske George 
Floyd.

 Vi europæere behøver ikke se over 

Atlanterhavet for at finde højrepopulisme 
og foragt for menneskeliv. Vores omgang 
med flygtninge ved EU’s ydre grænser er 
ofte ikke et positivt eksempel på humanis
tiske værdier i Europa, tilføjer Bauer, 
som håber, at protesterne mod racisme, 
umenneskelighed og udstødelse vil føre 
til en skærpet politisk bevidsthed om 
menneske rettigheder i Europa og hele 
verden.
www.humanistfederation.eu

FOTO: PIXABAY

Anmodninger om hjælp - #ProtectHumanistsAtRisk
JANUAR - JULI 2020

Religiøs
baggrund

Muslimer
Kristne
Hindu 
Ukendt

Behov for 
hjælp til forfulgte
humanister
er stigende

Fra januar til juli i år har 90 forfulgte 
huma nister bedt om hjælp hos Humanists 
International (HI), der står bag kam
pagnen #ProtectHumanistsAtRisk.

73 procent af dem er exmuslimer og 
otte ud af ti er mænd. 52 procent af an
modningerne kommer fra fem lande: Iraq, 
Iran, Saudi Arabien, Pakistan og Bangla
desh. Og behovet for hjælp vokser.

Det fortæller Emma WadsworthJones, 
der er HI’s nye ‘Huma
nist At Riskkoordina
tor’  og den eneste af 
sin slags i verden.

 Vi modtager nye 
anmodninger hver uge 
og i slutningen af juni 
havde vi modtaget 
70 henvendelser. Der 
er ingen tvivl om, at 
behovet for hjælp er 
stigende, siger hun.

HI kan i de enkelte sager rejse interna
tionalt pres på de pågældende regeringer 
og rejser sager i FN. Desuden yder 
Humanists International råd givning til de 
forfulgte og giver tilskud til fx medicin og 
juridisk bistand.

Du kan læse mere, støtte kampagnen 
og donere bidrag på 
https://humanists.international/

(Se også artiklen side 8, red.)

Emma 
Wadsworth- 
Jones

t Anerkendelse af 
humanistisk vielse
på vej i England
Det er diskrimination, når humanis
tiske vielser i England og Wales ikke har 
samme juridiske gyldighed som i Skot
land og Nordirland.

Det slår den britiske højsteret fast i en 
sag anlagt af seks par.

Dommen påpeger dog, at regeringen 
i øjeblikket arbejder med at revidere 
ægteskabslovgivningen og pålægger den 
derfor ikke at handle nu.

 I det mindste er det nu ikke et spørgs
mål om, om humanistiske ægteskaber 
vil blive anerkendt, men hvornår, siger 
organisationen Humanists UK, der havde 
ønsket et klart pålæg til regeringen.  
https://humanism.org.uk/
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Humanists International forsøger gennem 
rapporten »Humanist at Risk: Action 
Report 2020« at belyse forholdene for 
humanister og ikkereligiøse i otte lande: 
Colombia, Indien, Indonesien, Malaysia, 
Nigeria, Pakistan, Filippinerne og Sri 
Lanka. 

Landene er udvalgt på baggrund af 
den tilgængelige information. Humanists 
International understreger, at undersøgel
sen i høj grad bygger på personlige beret

ninger, og at der er et generelt behov for 
dybdegående undersøgelser.

Overgreb og trusler
Humanists International har modtaget et 
stort antal individuelle anmodninger om 
hjælp i 2020 (se side 7, red.). Ifølge organi
sationen udspringer udfordringerne typisk 
i en afvisning af konservative religiøse 
værdier, hvorfra personerne har oplevet at 
få indskrænket deres rettigheder, adgang 
til uddannelse og karrieremuligheder. 

De har oplevet overgreb og trusler, og 
flere er blevet udstødt. Flere af kvinderne, 
der har kontaktet Humanists Interna
tional, har oplevet at blive tvunget ind i 
ægte skab eller har følt sig nødsaget til 
at give efter for familien. Generelt kan 
kvinder have sværere ved at søge om 
hjælp udefra. 

De otte lande, som rapporten har un
dersøgt, har alle nogen grad af frihedsret
tigheder. Praksis er dog en anden, hvorfor 
friheden er teoretisk. Forfatningsmæssigt 
er der flere modstridende begrænsninger, 
der begrænser religions, ytrings og 
forsamlingsfriheden.

 I lande som Malaysia og Nigeria er der 
parallelle religiøse og sekulære retssyste
mer og uddannelser uden sekulære alter
nativer. Colombia er det eneste af de otte 
lande, der ikke kriminaliserer blasfemi. 
Malaysia og Pakistan straffer ‘frafald’ fra 
religion. Mange beretter om en høj grad 
af socialt stigma, vold, åben fjendtlighed 
eller dæmonisering af humanister og an
dre ikkereligiøse, hedder det i rapporten.

Humanister i fare
Humanists At Risk: Action Report 2020:

På tværs af kloden oplever  
humanister diskrimination, 
forfølgelse og udstødelse.

AF
CHRISTOFFER
MUNCH PAULSEN,
HOVED-
BESTYRELSEN

Du kan læse mere om rapporten 
og de utrolige beretninger på: 
https://humanists.international/
get-involved/campaigns/human-
ists-at-risk-report/
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HS Aalborg er klar 
til efterårets aktiviteter
Efter måneders pause som følge af 
coronanedlukningen af foreninger og 
fritidsaktiviteter er Humanistisk Samfund 
Aalborg klar til at tage fat på aktiviteterne 
i efteråret. Med nødvendige coronahen
syn.

8. september lægger således Filosofisk 
Café ud på efterårssæsonen med samtale 
om demokrati og retssikkerhed og følger 
op med nye samtaler den anden tirsdag 
hver måned året ud.

22. september kan du komme med til 
»Humanistisk Sangaften.« Her synger vi – 
med behøring coronaafstand – en række 
sange, der egner sig til de humanistiske 
ceremonier.

I oktober er der to spændende foredrag 
på programmet. 19. oktober gælder det 
»Etiske dilemmaer ved kunstig intelli
gens« og 26. oktober handler det om »Det 
genmodificerede menneske.«  Begge 
foredrag holdes i samarbejde med Folke
universitetet, hvortil også tilmelding skal 
ske. Som medlem af HS Aalborg får du 
refunderet en del af gebyret.

Lokalforeningens arrangementer er i 

efteråret rykket til nye lokaler i kultur
huset »Kulturbroen,« Strandgade 3 i Nør
resundby (ikke at forveksle med cykel og 
gangbroen af samme navn mellem Aal
borg og Nørresundby). En række buslinjer 
kører til Vesterbrogade og Nørresundby 
Torv, begge få skridt fra mødestedet.

10 års jubilæum
I november fylder HS Aalborg 10 år, og 
det markerer vi ved et arrangement den 
23.  Her starter vi med spisning og tale af 
Erik Bartram Jensen, som er én af med
stifterne af Humanistisk Samfund i 2008. 
Senere på aftenen skal vi høre foredraget 
»Tale om min begravelse? Det bliver over 
mit lig!,« med HStalsperson Ole Wolf.

Desuden tager lokalforeningen i efter
året til Thy for at fortælle om humanis
tiske ceremonier og værdier og forenin
gen bag. Det sker ved et offentlig møde i 
Thisted. Datoen er endnu ikke fastsat.

Følg med i lokalforeningens aktiviteter og 
se mere om arrangementerne på 
www.hs.dk/aalborg

Vil du hjælpe med nordjysk konfirmation ‘21 
Vil du være med til at give en flok engagerede børn en unik 
oplevelse på vej ud i ungdomslivet?  Og samtidig selv få en dejlig 
oplevelse!

Så er det sikkert noget for dig at være med til at forberede og gennemføre huma
nistisk konfirmation i Nordjylland 2021.

HS’ nordjyske konfirmationsgruppe søger frivillige  både til praktiske opgaver i 
forbindelse med kursusweekender og ceremonier, undervisning og prarbejde. 

De to weekendkurser finder sted 19.21. februar og 20.21. marts. Her under
vises i emnerne etik, identitet og tolerance, livssyn og humanisme, seksualitet, 
menneskerettigheder og kritisk tænkning. De unge overnatter på stedet, hvorfor 
der er masser af tid til socialt samvær.

Ceremonierne finder sted 24. april i Aalborg og 15. maj i Hjørring.

Kontakt koordinator Junita Karlsen, 2124 8412, konfirmation.nord@hs.dk

Vi vil gerne gøre lidt reklame for 
vores debatforum, som udgøres af 
en lille gruppe medlemmer af HS, 
der jævnligt er mødtes for at drøfte 
et eller andet etisk problem, som 
optager os. Det har vi gjort igennem 
adskillige år.

Debatgruppens størrelse varierer 
lidt, for tiden er 67 deltagere, men 
det er ikke altid hele gruppen er 
samlet, fordi den ene eller anden 
er forhindret af andre gøremål. Vi 
ser derfor meget gerne, at gruppen 
bliver lidt større.

Vi har gennem årene drøftet 
mange, mange forskellige emner. 
Forleden begyndte vi f.eks. med 
at drøfte nationalitetsbegrebet: 
‘Hvornår er man dansker?’  Kort efter 
endte vi dog i en helt anden bold
gade. Og sådan går det ofte, når or
det er frit. Der er ingen ordstyrer, in
gen konklusioner, ingen opsamling. 
Gruppens formål er udelukkende at 
mødes med andre HSmedlemmer. 
Argumentere, lytte og måske blive 
lidt klogere på et eller andet etisk 
dilemma. 

Efter sommerferien ændrer vi 
en smule på konceptet, således at 
vi kun mødes den første onsdag i 
måneden fra kl. 1618, første gang 
onsdag den 2. september. 

Vi har også flyttet mødested, så 
fremover mødes vi i Salonen (som er 
en hyggelig café), Østerbrogade 222, 
ca. 5 minutters gang fra Svanemøl
len St. Vi har et bord bagest i lokalet.

Vi håber dette har vakt din nysger
righed og glæder os til at byde dig 
velkommen. 

Kontaktperson: 
irenehauch@comxnet.dk

Debatgruppe
i København
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AF KARIN LILTORP
redaktionen

KONFIRMATIONEN adskiller sig fra de 
andre store markeringer ved, at over
gangen fra barndom til ungdom sker 
flydende. De fleste 1314årige bor trods 
alt stadig hjemme og vil nyde godt af 
forældrenes omsorg en del år endnu. De 
er ikke vågnet op en morgen og tænkt 
»nu er jeg ikke barn længere.«

For nogle er overgangen forbundet 
med frustrationer over, at barneårene er 
forbi. Min egen søn, der nu er 16, har ofte 
givet udtryk for vemod over, at et kapitel i 
livet er slut: En tristhed over ikke længere 
at kunne opnå glæde over at komme på 
legepladsen eller finde starwarsfigurerne 
frem. Samtidig er hjernen som bekendt 
under ombygning, og det er svært at finde 
indre ro under byggearbejdet.

Livets overgange
Med emnet »konfirmation« afslutter vi

denne serie, hvor vi har causeret 
over livets overgange, der ligger bag 

de huma nistiske ceremonier.
Du finder seriens tidligere  indlæg

i Humanisten i februar, april og juni 2020.
www.hs.dk/medlemsblad

 

Muligvis opleves den største omvælt
ning for forældrene og her kan overgan
gen forekomme meget brat. Den ene dag 
sidder ‘snuskebassen’ på gulvet og leger 
med Barbiedukke, og den næste hænger 
hun ud med kæresten og går til koncerter 
i byen. Som Benny Andersen opsumme rer 
det i digtet Tiden: »Man går ud i sit køkken, 
henter kakaomælk til sin spinkle søn, men 
når man vender tilbage 
er han blevet for gammel til kakaomælk, 
kræver øl, piger og revolution.«  

Erkendelsen af, at ens lille barn er væk, 
kan være voldsom. Man er pludselig vidne 
til en ung, der i stigende grad finder sin 
egen vej i livet og sine egne holdninger. 
Forældrene skal igennem den barske 
accept af, at deres rolle i barnets liv 
minimeres, og at de ikke længere er de 
ubestridte forbilleder.  

Derfor er det ikke overraskende, at man 
i alle kulturer har ritualer for at markere 
overgangen fra barn til ung. Ceremoni
er medvirker til, at man i fællesskab får 
markeret, at noget stort er ændret: Der er 
‘et før’ og ‘et efter.’ 

I nogle kulturer holdes ceremonien i 
forbindelse med pigens første menstru

ation, som tydeligt tegn på det begyn
dende voksenliv. Andre steder er overgan
gen forbundet med omskæring, hvilket 
de fleste i Danmark ganske sikkert ikke 
billiger! Buddhisterne markerer overgan
gen ved at kronrage drengene og iføre 
dem prinsetøj. Jøderne holder ‘bar mitzva’ 
for drengene og markerer, at de nu er 
ligeværdige mænd; pigerne får en mindre 
formel ceremoni, ‘bat mitzva’. 

Som bekendt markerer de fleste 
herhjemme overgangen med en form for 
konfirmationsfest. For unge, der ikke er 
medlem af Folkekirken, holdes i mange 
tilfælde nonfirmation med mad, gaver, 
sange og taler, men uden et specielt cere
monielt indhold. 

Den voksende succes for Humanistisk 
Samfunds konfirmationer viser dog, at der 
er et udækket behov for noget mere end 
blot en fest. HS’ konfirmationsweekender, 
hvor de unge får mulighed for at fundere 
over moral, seksualitet, menneske rettig
heder og filosofiske emner falder i god 
jord hos unge, der prøver at forholde sig 
til deres nye rolle i livet. Og selvfølgelig 
skal den nye livsfase – ungdommen – 
markeres med en højtidelig ceremoni.  

Farvel barndom. Go’dag ungdom!
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