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Referat af landsmøde 2021

Dagen indledtes med en samtale om World Humanist Congress faciliteret af Troels Barkholt-Spangsbo.
Herefter blev der afholdt frokostpause, hvorefter landsmødets formelle program startede:

Valg af dirigent.
Thorkild Svendsen blev valgt som dirigent. Troels Barkholt-Spangsbo blev valgt som referent. Troels
Barkholt-Spangsbo og Rasmus Teilmann er valgt til stemmetællere.

Konstatering af mødets lovlighed.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.
Forslaget til forretningsorden blev godkendt. Det blev understreget, at forslagsstillere vil få
tilstrækkeligtid, til at præsentere deres forslag.

Fremlæggelse af årsberetning 2020
Ved forperson, Lone Ree Milkær
2020 har været et ekstraordinært år i mere end én forstand. 2020 har vist, at frivillige i HS er gjort af et helt
særligt stof. Vores frivillige har arbejdet utrætteligt, under skiftende restriktioner, for alligevel at lykkes
med at afholde konfirmationer i hele landet og fastholde frivillige i alle grupper på trods af omskiftelige og
i nogle af grupperne faldende aktiviteter. Som hovedbestyrelse vil vi gerne starte årets beretning med at
sige tusind tak for den store indsats I alle sammen har ydet igennem året.
På trods af pandemien oplever HS fortsat vækst. Medlemstallet er pr. 1/3-2021 2078 og er i fortsat stigning.
Omsætningen stiger også, p.g.a. øget medlemstal, stigning i især humanistiske konfirmationsaktiviteter,
og et stort tilskud fra Human-Etisk Forbund.
Helt overordnet har vi arbejdet med at udvikle foreningen, som på kort tid er gået fra at være en lille
interesseorganisation, til en forening med ansatte og ansvar for at levere ceremonier af høj kvalitet til flere
hundrede mennesker hvert år. Den udvikling kræver en professionalisering af foreningens arbejde, hvilket
vi har haft fokus på det seneste år og fortsat vil fokusere på i de næste år.
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Ceremonier
Arbejdet i ceremonigrupperne har selvfølgelig været meget corona-ramt, især på grund af
forsamlingsforbuddet. Bryllupper og navngivninger er næsten gået i stå og der har kun været 5 bryllupper
og 1 navngivning, men de dygtige celebranter står klar med alle talenterne, når forsamlingsforbuddet
lempes igen. Det samme gælder i begravelsesgruppen, hvor der har været 18 begravelser i 2020. Tak igen
til de standhaftige frivillige, som har holdt gang i grupperne på trods af den forholdsvis lave aktivitet.
Til gengæld lykkedes det os at være med til at give 470 unge mennesker en humanistisk konfirmation, på
trods af bl.a. udsættelser, omlægning pga. forsamlingsforbud og restriktioner på foreningsaktiviteter med
fx undervisning i parker og begrænsninger på antallet af gæster til ceremonierne. Vi har de sejeste
frivillige, som har løst hver eneste forhindring. Det er mere end 200 flere konfirmander end i 2019.
Øgningen skete, fordi vi havde hold i Roskilde og Aalborg/Hjørring for første gang, og fordi vi åbnede for
flere hold i København og Århus. Alle udbudte pladser var igen optaget og især i København kunne vi have
lavet flere ceremonier, hvis vi havde haft kapaciteten til det.
Vi har arbejdet med en bæredygtig udvikling af konfirmationsarbejdet, som især i Købehavn, har
balanceret på en linje mellem stor tilgang og udfordringer med at rekruttere frivillige undervisere, ikke
mindst på grund af corona-situationen. Det har ført til at HB, sekretariatet og en del af de
konfirmationsfrivillige i starten af 2021 har arbejdet på en ny supplerende model, der vil lade os hyre
undervisere, så vi fremover kan følge med efterspørgslen på humanistiske konfirmationsforløb. Det håber
vi at se resultatet af, når vi åbner tilmeldingen til 2022-sæsonen, hvor vi forhåbentlig kan udvide med flere
hold i København. Det har været vigtigt for HB, at de konfirmationsfrivillige bliver inddraget løbende i
udviklingen, hvorfor vi snarest inviterer interesserede til at melde sig til et fast konfirmationsudvalg, der
skal have ansvar for konfirmationsaktiviteterne over hele landet.
Derudover har vi fortsat arbejdet med at udvikle den fælles uddannelse for ceremoni-frivillige, fx med at
udbyde online introduktionskurser til foreningen.

Politisk arbejde
Åbningsceremonien i forbindelsen med folketingsårets begyndelse den første tirsdag i oktober 2020 var
denne gang med en vedkommende tale til politikerne fra forfatteren Merete Pryds Helle. Hun talte blandt
andet om vigtigheden af også at se værdien i at tingene bliver vendt lidt op og ned, som når mumimors
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køkken bliver oversvømmet og hun begejstres over at mumitrolden kan svømme ned i det og hente ting
og sager. Derudover trak Brian Rice flere folketingsmedlemmer til og vi nåede op på 15 deltagende MF’ere.
For første gang livestreamede vi åbningsceremonien, så den blev tilgængelig for folk fra hele landet.
Den politiske arbejdsgruppe har arbejdet ufortrødent videre, selvom responsen fra det politiske system
har været noget nær fraværende. Vi venter f.eks. stadig på svar på vores henvendelse til den ’nye’
kirkeminister, Joy Mogensen, på vores henvendelse om et møde. Det eneste svar vi har fået er, at de ikke
ved, hvornår de kan svare. Der er taget initiativ til at etablere en lokalpolitisk gruppe, som skal fokusere på
politiske mærkesager i kommuner og regioner. Vi har derfor afholdt et dagsseminar om lokalpolitisk
arbejde. Der er desuden blevet nedsat et presseberedskab, så vi løbende kan blive bedre til at blande os i
den aktuelle debat.

Internationalt arbejde
HS er repræsenteret i udvalget for religions- og trosfrihed under udviklings- og udenrigsministeriet – der
har været holdt 2 møder i løbet af året, hvor Humanists International’s Freedom of Thought Report 2020
blev præsenteret af os på det ene. Denne gang har vi i øvrigt tilføjet et vores afsnit om Grønland i
rapporten, så den dækker hele rigsfællesskabet.
HS er medlem af to internationale paraplyorganisationer, European Humanist Federation (EHF) og
Humanists International (HI). Som vicepræsident i EHF har vores forperson deltaget som repræsentant for
de europæiske humanister i møder i EU med både parlamentet og kommissionen.
Gennem HI har vi indleveret en kommentar til FN’s menneskerettighedskommission i forbindelse med
Danmarks Universal Periodic Review.

Hverdagshumanistiske fællesskaber
HS har stadig nogle aktive lokalforeninger i Aarhus, Aalborg og København samt et netværk på Bornholm,
som også har holdt den humanistiske fane højt i det seneste år. På grund af manglende lokale kræfter, har
lokalforeningen i Viborg desværre set sig nødsaget til at lukke i løbet af året. Der har været lokale
initiativer til at etablere lokalforeninger i henholdsvis Roskilde, Sydsjælland og på Fyn, hvoraf ingen
desværre er blevet etableret endnu pga. corona-forsinkelser eller manglende medlemstilslutning.
Sekretariatet støtter op bag etableringen af alle nye initiativer.
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I 2020 har vi igennem vores aktivitetespulje uddelt mere end 12.000 kroner til lokale aktiviteter rundt
omkring i landet.
Hovedbestyrelsen har bedt sekretariatet om at arbejde videre med muligheden for at omlægge
lokalforeningerne til folkeoplysende foreninger for derved at opnå nogle rettigheder ifht. tilskud og
adgang til lokaler i kommunerne. Der igangsættes i 2021 et forsøg med lokalforeningen i København, som
ellers risikerer at blive nedlagt i løbet af det næste års tid på grund af mangel på frivillige og manglende
interesse fra medlemmerne.

Hovedbestyrelsens arbejde
I hovedbestyrelsen har vi særligt arbejdet med at genoprette økonomien og implementeret stram
økonomistyring. Det er heldigvis lykkedes over al forventning. Vi har arbejdet med hovedbestyrelsens
organisering og forretningsgange, og er ved at udvikle en detaljeret forretningsorden, en intern
klagevejledning og opdatering af honorarpolitikken.
HB har haft stort fokus på udviklingen af strategien for de næste 5 år. Selvom vores årsseminar foregik
online lykkedes det at skabe en god dialog omkring medlemmernes ønsker, som vi har afspejlet i det
forslag til strategi, vi skal diskutere senere i dag.
Hovedbestyrelsen har desuden diskuteret markedsføringsstrategi. Vi synes jo, at mange flere burde have
mulighed for at få øjnene op for HS. Der er nedsat et kommunikationsudvalg, på baggrund af en åben
opfordring til alle medlemmer om at blive aktive, som fx skal arbejde med Facebookkampagner, hvilket så
småt blev skudt i gang med kampagnen vedr. humanistiske juletraditioner, som skabte god debat og
udveksling af ideer. ’Humanisten’ fortsætter det høje niveau og er et vigtigt element i både den interne og
eksterne kommunikation.
Det seneste år også været præget af en langvarig uenighed mellem HB, et udtrådt medlem af HB (som
også er medlem af HS Aalborg) og HS Aalborg. Det har I sikkert læst i HS Aalborgs følgebrev og
motivering til forslag og vedtægtsændringer, og i HBs indstillinger til samme. Det er en uenighed, vi i HB
har været rigtig kede af og som også har fyldt en del i vores arbejde. Vi kan ikke følge HS Aalborgs kritik
hele vejen, og synes ikke, den er rigtigt. Men vi synes selvfølgelig, at vi skal tage os tid til at diskutere de
forskellige forhold, og se om ikke vi kan finde hinanden og komme videre her fra.
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Sekretariatet
Sekretariatet i HS er efterhånden veletableret og velfungerende efter hovedbestyrelsen forrige år
besluttede at udvide frivilligkoordinatorstillingen til en fuldtidsansættelse. Sekretariatet har i årets løb
både understøttet en række medlemmer i deres ønske om at lave lokale aktiviteter og selv taget initiativ til
aktiviteter som fx kvartalsvise online introduktionsmøder for nye medlemmer. Derudover har sekretariatet
hjulpet og støttet mange forskellige dele af foreningen fra udsendelse af begravelsesfoldere til bedemænd
over økonomistyring og forhandlinger med lokaleudlejere i hele landet samt understøttelse af
medlemsinitiativer og fondsansøgninger for projekter sammen med frivillige.
Organiseringen og rekrutteringen af frivillige fylder stadig en del af arbejdet. Igen handler det især om
konfirmationerne, fordi det jo er de ceremonier, vi har langt flest af. Der bliver oprettet nye
konfirmationsgrupper rundt omkring i landet, som både skal hjælpes i gang og inkorporeres i de
eksisterende systemer. Hovedbestyrelsen har bedt sekretariatet arbejde på et oplæg om rekruttering og
fastholdelse af frivillige.
Sekretariatet er startet på fundraising og flere ansøgninger blev sendt afsted i løbet af året, fx ansøgtes
TRYG fonden succesfuldt om førstehjælpskurser til foreningens frivillige.
Der er blevet fokuseret på kommunikation, hvilket bl.a. har udmøntet sig i en oprydning på vores
hjemmeside og understøttelse af medlemsbladet Humanisten ved fratræden af en layouter og redaktør og
produktion af forskelligartede kampagner til blad og sociale medier.
Der er desuden arbejdet på udvikling af undervisningsmateriale til folkeskolen til de elever, der ikke går til
kristen konfirmationsforberedelse, bl.a. i samarbejde med Anders Stjernholm. Nu da
konfirmationsforberedelsen ved lov kan erstatte pædagogisk understøttende undervisning i 7./8. klasse, vil
vi gerne bidrage til et øget fokus på kvalitet i erstatningsundervisningen.
Arbejdet med World Humanist Congress 2023 er så småt gået i gang. HS skal (finansieret af Human Etisk
Forbund i Norge) fungere som sekretariat for kongressen, som laves i samarbejde mellem
humanistorganisationer i alle de nordiske lande. Der er etableret et Advisory Board med medlemmer fra
alle lande, som er gået i gang med at diskutere indhold og rammerne for kongressen.

Der stilles opklarende spørgsmål til arbejdet med Humanistisk Eksistentiel Omsorg. HB vil facilitere en
dialog om videre arbejde med aktiviteten. Der stilles spørgsmål til udskiftningen af medarbejdere. HB
deler bekymringen for udskiftning af medarbejdere og har fokus på at sikre en god fysisk arbejdsplads et
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godt arbejdsmiljø. Der stilles spørgsmål til fald i begravelser. Det kommenteres at faldet skal ses i forhold
til at vi i 2018 havde et meget højt antal ceremonier og at der det sidste år har været begrænsninger på
størrelsen af begravelser.

Årsberetningen godkendes med 32 stemmer for og 2 blanke.

Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Peter G. Tranders fremlagde årsregnskabet for 2020. Der var en række opklarende
spørgsmål og overvejelser omkring foreningens håndtering af formue.
Regnskabet blev godkendt med 34 stemmer for og 2 blanke.

Budget 2021 - til orientering.
Bestyrelsens budget for 2021 blev præsenteret til orientering.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2021 fastholdes på samme niveau, som i 2020.
Dette vedtages enstemmigt.

HS’ strategi for 2021-2025
HBs forslag til strategi for 2021-2025 præsenteres af Kirstine Kærn.
Ændringsforslag til HS’ strategi præsenteres af Kjeld Lanng.
Kirstine Kærn redegør for HBs indstilling til ændringsforslaget.
Forslag og ændringsforslag debatteres.
Der fremsættes et revideret ændringsforslag af Kjeld Lanng, Steen Timmermand og Jørn Rosborg:
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Revideret ændringsforslag til ”Strategi 2021-2025”
“Stærke fællesskaber: Vi lever i en verden, hvor rammerne for fællesskaber flytter sig. Vi skal værne om de
fællesskaber, som eksisterer og vi skal være åbne overfor nye, som byder sig til - og blandt andet bruge
World Humanist Congress 2023 som byggesten i både gamle og nye fællesskaber.”
erstattes af følgende afsnit fra HS Aalborgs ændringsforslag til samlet strategi:
“Stærke fællesskaber: Humanistisk Samfunds lokalforeninger og de tværgående grupper omkring
ceremonier og andre aktiviteter er sådanne stærke fællesskaber, der samler medlemmer, frivillige og
interesserede om at udfolde forskellige sider af det sekulære humanistiske livssyn samt udbrede
kendskabet til HS, de humanistiske værdier og humanistiske ceremonier. Disse fællesskaber er
hovedhjørnestene i Humanistisk Samfund.”

27 ønsker at det nye ændringsforslag sættes til afstemning.
Det reviderede ændringsforslag vedtages med 24 stemmer for, 9 imod og 3 blanke.

HB bliver opfordret af deltagere på landsmødet til at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for

ceremonigrupper, arbejdsgrupper, HB, lokalforeninger og evt. andre led i foreningen. Indtil landsmødet
2022 bør arbejdsgruppen diskutere, hvordan HS' fremtidige struktur skal se ud og arbejde mod at
fremstille beslutningsforslag til landsmødet.
Endeligt vedtaget strategi for 2021-2025 er vedlagt som bilag 1.

Indkomne forslag
Et levende foreningsliv
Forslagsstillerne trækker forslaget.

Forslag til vedtægtsændring af §12
Forslagsstillerne trækker forslaget.
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Etisk auditor – inkl. vedtægtsændring af §6 samt Ændringsforslag til forslag om Etisk auditor
Forslag fremlægges og debatteres.

Ændringsforslaget til forslag om Etisk auditor
Landsmødet beslutter med dette forslag, at Hovedbestyrelsen på næste års Landsmøde fremlægger sine
overvejelser og forslag til en konstruktion af en høringsgruppe, som træder sammen i tilfælde af tvister
eller uoverensstemmelser i foreningen.
Landsmødet forventer følgende indbygget i konstruktionen:






At alle medlemmer kan indbringe en sag for høringsgruppen, og at høringsgruppen kan af
egen drift tage en sag op.
At høringsgruppen vælges på Landsmødet og består af tre personer fra foreningen, som
ikke beklæder poster i foreningens eller lokalforeningers besluttende organer - eller er
valgte talspersoner for foreningen.
At høringsgruppen forpligter sig på at fremstille parternes sag i form af et notat, som
afsluttes med høringsgruppens indstilling til Hovedbestyrelsen.
At høringsgruppens arbejde evalueres hvert år på Landsmødet.

Hvis hovedbestyrelsens forslag ikke lever op til ovenstående, skal der foreligge klare begrundelser herfor i
hovedbestyrelsens overvejelser.

Ændringsforslaget til forslag om Etisk auditor vedtages med 22 stemmer for, 11 imod og 3 blanke.
Forslaget Etisk auditor – inkl. vedtægtsændring af §6 bortfalder dermed.

Forslag til vedtægtsændring af §6 (Vedlagt som bilag 7)
Forslaget trækkes.
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5. Udtalelse
Udtalelse fra Humanistisk Samfunds landsmøde d. 13/3 2021
Adskil kirke og stat – på alle områder.
Det har i mange år været Humanistisk Samfunds erklærede mål, at kirke og stat i Danmark skal adskilles.
Adskillelse af kirke og stat må dog ikke fortabe sig i juridiske diskussioner om paragraffer i Grundloven. I
Danmark er folkekirken viklet ind i staten på så mange måder, at vi sagtens kan begynde at vikle dem ud –
én for én. Senest har vi set en fornyet diskussion af civilregistreringen foranlediget af et modigt
forældrepar, som har nægtet at registrere deres barns navn gennem en religiøs instans. Humanistisk
Samfund støtter helhjertet denne protest.
En sekulær stat er garant for ligebehandling af alle borgere - uanset livssyn. Sekularisering er tæt
forbundet med både ytringsfrihed, tankefrihed og demokrati, som alle er helt grundlæggende principper
for det danske samfund.
Inspireret af opgøret med den helt utidssvarende civilregistrering har vi tre forslag til, hvor
sekulariseringen kan fortsætte:






Civilregistrering bør overgå til kommunerne. Det er principielt forkert, at et trossamfund, i
dette tilfælde Luthersk evangelisk trossamfund, varetager en så kritisk samfundsopgave
som registrering af landets borgere. Opgaven bør overgå til kommunen.
Kristendomskundskab bør erstattes med undervisning i religion og filosofi. Det er helt
utidssvarende at favorisere et specifikt trossamfund i den danske folkeskole. Eleverne bør
undervises vidensbaseret i religionens betydning for samfundet og både religiøse og ikkereligiøse filosofiske overvejelser i forbindelse med livsfortolkning – på alle klassetrin.
Forberedelse til konfirmation indenfor et hvilket som helst livssyn bør ikke finde sted i
skoletiden. Konfirmationsforberedelse bør derfor ikke kunne erstatte pædagogisk
understøttende undervisning på 7. eller 8. klassetrin. Hvis forældre mener, at deres børn
skal undervises i et specifikt livssyn bør dette foregå uden forbindelse til den danske
folkeskole på nogen som helst måde.

Det er den danske stats ansvar at indføre en reel sekularisering, og dermed en ligestilling af alle livssyn, til
efterfølgelse i hele verden.

Udtalelsen vedtages enstemmigt.
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Valg af forperson
Lone Ree Milkær – valgt for 2 år

Valg til hovedbestyrelse
Der var tre pladser i bestyrelsen på valg.
Lone Haudrum – valgt for 2 år
Mads Hvid – valgt for 2 år

Valg af revisor og revisorsuppleant
Jakob Elvers Jørgensen blev valgt til intern revisor
Peter G. Tranders blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt
Sekretariatet og dirigenten roses for at styre landsmødet under de udfordrende omstændigheder.
Udtrædende medlem af bestyrelsen Peter G. Tranders roses for sit arbejde de to forgangne år.
Alle foreningens aktive applauderes.

Dirigentens godkendelse af referatet 16/3-2021______________________________________
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Bilag 1:
Humanistisk Samfund strategi 2021-25
Fællesskaber
Vi vil fortsat arbejde med at udbrede det humanistiske livssyn og i 2021-25 sker det særligt med fokus på
humanistiske fællesskaber. Et velfungerende samfund er bygget af fællesskaber, og som organisation er
Humanistisk Samfund helt afhængig af velfungerende fællesskaber. Det gælder både de humanistiske
ceremonier, vores frivillige, lokalforeningerne og alle de humanistiske fællesskaber, som måtte opstå i
fremtiden.
Tre søjler vil være gennemgående i HS strategi for 2021-25:
Stærke fællesskaber: Humanistisk Samfunds lokalforeninger og de tværgående grupper omkring
ceremonier og andre aktiviteter er sådanne stærke fællesskaber, der samler medlemmer, frivillige og
interesserede om at udfolde forskellige sider af det sekulære humanistiske livssyn samt udbrede
kendskabet til HS, de humanistiske værdier og humanistiske ceremonier. Disse fællesskaber er
hovedhjørnestene i Humanistisk Samfund.
Øget synlighed: Flere skal vide, at humanistiske fællesskaber er en mulighed - både når det gælder
ceremonier ved livets overgange, meningsfællesskaber at spejle sine egne holdninger i og fællesskaber at
være aktiv i.
Økonomisk bæredygtighed: En robust økonomi er en forudsætning for gennemførsel af foreningens
aktiviteter, og er grundlaget for den fortsatte vækst og udvikling af foreningen.
Der vil være fokus på stærke fællesskaber, øget synlighed og økonomisk bæredygtighed indenfor tre
centrale områder:

Ceremonier
Ceremonierne er både vores vigtigste aktivitet og vores største aktiv. Derfor er de en helt central del af
strategien i HS. De skal udvikles, værnes om og løftes frem. Hver gang vi afholder en ceremoni lærer nye
mennesker vores livssynssamfund af kende.
Vores mål er, at:
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arbejde med udviklingen og kvalitetssikringen af vores ceremonier
arbejde med udviklingen af humanistiske samtale-tilbud, fx. på hospitaler eller til folk i en
sårbar situation.

Hvordan gør vi det?









Ved at arbejde målrettet med rekruttering og fastholdelse af frivillige
Gennem fortsættelse af fokus på uddannelse og (re-)certificering af ceremoniledere og
celebranter
Ved at arbejde for en helhedsorienteret kvalitetssikring på tværs af ceremonier
Vi vil styrke stabiliteten i driften af de humanistiske konfirmationsforløb
Ved at undersøge behovet og mulighederne for humanistiske samtale-tilbud
Med fokus på videreformidling af de gode erfaringer og positive tilbagemeldinger vi får, fx
via hjemmeside, Humanisten, sociale medier og i pressen
Ved løbende at vurdere prissætning og mulighed for støtte.

Politisk arbejde
Vi ønsker ligestilling af livssyn i Danmark med samme regler for alle. Vores livssyn skal anerkendes og
ligestilles. Ifølge FN overtræder Danmark menneskerettighederne ved ikke at ligestille livssyn med
trossamfund.
Vores mål er, at








arbejde for en lovgivning, der anerkender det humanistiske livssyn og giver os
vielsesbemyndigelse
arbejde for en sekularisering af vores uddannelsessystem, fx
at kristendomskundskab erstattes med filosofi- og religionsundervisning i folkeskolen
at konfirmationsforberedelse ikke længere finder sted i skoletiden
at gudstjenester ikke skal foregå i skoletiden fx til jul
arbejde for adskillelse af stat og kirke, fx at civilregistrering overgår til kommunerne

Hvordan gør vi det?
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Gennem dialog med politikere både lokalt, nationalt og internationalt
Gennem deltagelse i den offentlige debat lokalt, nationalt og internationalt
Gennem etablering af relevante netværk
Gennem samarbejde med relevante organisationer og institutioner både nationalt og
internationalt, fx Foreningen Åndsfrihed, Rådet for Religions- og Trosfrihed,
Udenrigsministeriets ambassadør for religions- og trosfrihed
Gennem deltagelse i internationale humanist-organisationer og netværk, fx Humanists
International, European Humanist Federation og vores Nordiske netværk

13-03-2021




Ved afholdelse af og deltagelse i konferencer, debatarrangementer, folkemøder m.m.
Ved afholdelse af Humanist World Congress 2023 i København, som er en mulighed for at
synliggøre det humanistiske livssyn og involverer mange mennesker.

Hverdagshumanistiske fællesskaber
Vi vil arbejde for styrkelse af og støtte til lokalforeninger og andre initiativer, der kan etablere
fællesskaber, fysiske som virtuelle. Humanistisk Samfund vil støtte op om medlemmer, der ønsker at
skabe humanistiske fællesskaber og aktiviteter. Humanisme som livssyn har betydning i dagligdagen.
Gennem etableringen af fællesskaber, lokale arrangementer og engagerede frivillige vil vi øge
humanismens synlighed. Vi vil gøre ligesindede opmærksomme på, at der er fællesskaber for dem. Vi
ønsker at øge det generelle kendskab til humanisme.
Vores mål er, at







arbejde på at udvikle humanistiske fællesskaber, som skaber muligheder for samvær,
samtaler og aktiviteter
være en lokalt forankret organisation, støtte arbejdet i lokalafdelingerne, samt
understøtte flere lokale initiativer
sætte fokus på humanistiske fællesskaber gennem kampagner, der informerer om HS og
humanistiske værdier
have fokus på frivilligpleje, så det er sjovt og værdifuldt at være frivillig.
have en økonomisk bæredygtig forening

Hvordan gør vi det?







Ved at have fokus på at understøtte lokalt opståede græsrodsinitiativer, fx
lokalforeninger, konfirmationsgrupper eller helt nye og anderledes initiativer
Gennem støtte og ressourcer til frivillige og vedligeholdelse af fællesskaber for de aktive
til sparring og samvær
Ved at have øget fokus på virtuelle fællesskaber, og styrke vores digitale platforme
Gennem arbejde med udvikling af fx idékataloger med videreformidling af gode erfaringer
og inspiration til fx samtalecafé, fællesspisning, humanistkor etc.
Ved at have fokus på en stabil økonomistyring
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