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Rebecca Jessen

En af de fremmødte var Rebecca Jessen, 
der er mor til tre og arbejder som dyrlæ-
ge. Hun fik kendskab til foreningen, da 
hun søgte en alternativ konfirmation til 
sin datter.
“Jeg meldte mig ind i Humanistisk Sam-
fund, inden jeg overhovedet vidste, om 
det var noget for min datter. Det var lige 
sagen,” siger Rebecca Jessen.
Hun forklarer, at hun i længere tid har 
haft lyst til at engagere sig i foreningen, 
men at omstændighederne gjorde det 
besværligt.

“Jeg har lidt gået og håbet på, at der 
ville komme noget, der lå tættere på 
end København. Så nu kom mulighe-
den, hvor jeg kan se, om det er noget 
for mig.”

Mick Hart

“Jeg vil gerne være en del af et fællesskab, 
hvor man anerkender værdien af menne-
sker, hvor man godt må tale om de store 
spørgsmål - og stille spørgsmål til alt,” 
fortæller Mick Hart, der er et af de nye 
medlemmer af bestyrelsen i Roskilde.

“Jeg synes, Humanistisk Samfund 
er spændende, og tror på vigtig-
heden af ritualer - noget, man gør 
sammen, hvor opmærksomheden 
er rettet samme sted hen. Det hører 
ikke kun til i det religiøse,”

 siger Mick, der er stor tilhænger af de 
humanistiske ceremonier.

Ditte Nissen Lund

Ditte Nissen Lund, der til foreningens før-
ste møde pådrog sig rollen som forperson, 
er begejstret for den store opbakning. 

“Jeg er helt overvældet. Det er gået 
over al forventning. Der er kommet 
rigtig mange med en masse idéer til 
aktiviteter. 
Det tyder på, at tiden har været 
moden. Flere af de tilstedeværende 
fortæller, at de har ventet på, at 
muligheden opstod.” 

“Det var godt at få det ekstra skub. Det 
kan forhåbentlig skabe grobund for, at 
flere i lokalområdet får øjnene op for, at 
man kan tale om og reflektere over livet 
uden henvisning til det religiøse.”
Hun håber nu, at opstarten motiverer 
dem, der ønsker at være med, til at lave 
aktiviteter. 

Næste møde er 22. juni klokken 19 i 
fælleshuset på Jernaldermarken 88 i Tre-
kroner, hvor de næste skridt for forenings-
livet skal diskuteres - her loves kaffe og 
bagværk.

Ny lokalforening i Roskilde: 

      ”Over al forventning”
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En ny lokalforening i Roskilde er blevet til.  
Med 14 tilmeldte var det et flot fremmøde - enkelte deltog dog virtuelt. 
Her blev diskuteret idéer til aktiviteter, ligesom lokalforeningens bestyrel-
se blev nedsat. 
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Da jeg blev optaget i den katolske kirke, 
så handlede det om, at jeg her fik et rum 
til fordybelse og et sted at stille nogle af 
livets store spørgsmål. Den katolske kirke 
er på mange måder en meget rigid organi-
sation, men har også et åndsliv og sted for 
refleksion, man ikke finder mange andre 
steder. Jeg fandt siden ud af, at det ikke 
var dét at tro på en Gud og noget større – 
slet ikke. Det var mere det med at tænke 
i traditioner og strukturer, der passede 
mig. Fællesskabet, ikke det metafysiske,” 
fortæller han.

Med sorgen i bagagen
I mange år gik Jacob ikke som sådan og 
manglede et større fællesskab – hverken 
religiøst eller humanistisk. Han og hustru-
en blev viet på rådhuset og har selv holdt 
fine navnefester for børnene. Men så 
skete der det tragiske, at familien i 2018 
mistede en lille pige under graviditeten.
”Der kom det hele meget tæt på. Vi plan-
lagde selv begravelsen og mødte en sød 
hospitalspræst, der respekterede os og 
vores overbevisning. Men hvorfor var den 
samtale forbeholdt en religiøs person? Og 
så var der hele balladen med at finde en 
gravplads. Folkekirken har monopol på 
gravpladser – det vidste vi jo godt, men vi 
blev alligevel overrasket over manglen på 
alternativer. Vi endte med en gravplads 
ved en kirke på Mols – og det er fint, men 
efterfølgende talte vi da om, hvorfor 

vi ikke har et smukt sted uden kirke og 
indviet jord?”

Det var i halen på den oplevelse, at Jacob 
tog springet og meldte sig ind i Humanistisk 
Samfund.

”Det betyder noget, at man har et fælles- 
skab, man kan henvende sig til, når man er 
i sorg. Jeg kender mange religiøse menne-
sker, og deres reference er fællesskabet, 
mere end det er troen. At man tager sig af 
hinanden. Det bliver især vigtigt, når man 
står i svære situationer, at man har nogen, 
der kan lede slagets gang til en begravelse. 
Men jo også i glæden med en navnefest eller 
et bryllup. Nogen, der kan tale livsbegiven-
heden ind i en lidt mere fleksibel verdensan-
skuelse, i en almen humanistisk referencer-
amme,” siger han.

Mere dialog og filosofi
Som psykolog er Jacob selv vant til at 
møde mennesker, der er i svær krise, uden 
at religionen sætter rammen for samta-
len, og det er også her – i dialogen – at 
Jacob ser sig selv bidrage i fremtiden.
”Når man arbejder som psykolog, sidder 

Pensioneret heavy metal-musiker, 
tidligere katolik, psykolog og nyt 
medlem af Humanistisk Samfund. 
Mød Jacob Høvring Olsen (33) fra 
Djursland, der livet igennem har 
søgt det meningsfulde fælleskab til 
både sorg og glæde.

”Selv jeg, der er 100% gudløs, har behov 
for nogle ritualer og et omdrejningspunkt, 
som ikke handler om en metafysisk tro”. 
Ordene er Jacob Høvring Olsens, der 
efter flere års tilløb har meldt sig ind i 
Humanistisk Samfund. For fællesskabets, 
ritualernes og samtalernes skyld.

”Det er med tiden blevet mere og mere 
klart for mig, at vi har brug for at markere 
livsovergange, samles om svære situati-
oner, og at vi har brug for et sted, vi kan 
sende vores børn hen, hvis de vil have et 
alternativ til kirkens konfirmation,” siger 
han.

Jacob bor i landsbyen Følle på Djurs-
land, er gift og far til tre børn, Eskild, Siri 
og Lilja. I Jacobs egen opvækst blev han 
præsenteret for både et folkekirkekristent 
livssyn gennem sin mor – og en ateistisk 
livsanskuelse gennem sin far. Jacob gik 
sine egne søgende teenageveje og blev 
som ungt menneske optaget af den katol-
ske kirke.

”Jeg var inde i nogle faser, hvor jeg hav-
de det svært med at finde struktur i livet. 
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Mød humanisterne
I en række portrætartikler 
træder Humanisten et skridt 
nærmere på medlemmerne 
og lader dem fortælle deres 
historie og grundlag for at være 
en del af Humanistisk Samfund.

”Betyder gudløshed, at man 
ingen værdier har? Nej vel!”

Jacob Høvring Olsen, 33, er nyt medlem af 
Humanistisk Samfund. Her sammen med 

sine tre børn, Eskild, Siri og Lilja.

AF
CHRISTINA 
KJELDSEN, 
JOURNALIST

Jeg kender mange religiøse men-
nesker, og deres reference er fæl-
lesskabet, mere end det er troen. At 
man tager sig af hinanden.

Fortsættes side 3
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HS-forperson: 

Lokale aktiviteter 
kommer nedefra
Det lokale arbejde i Humanistisk 
Samfund og lokalforeningernes 
rolle var omdrejningspunkt for en 
stor del af landsmødet i marts. Der 
er dog fortsat bølgeskvulp på områ-
det, og Humanisten har derfor bedt 
forperson Lone Ree Milkær om en 
status. 

Hvad er der sket siden landsmødet i 
marts?
I Roskilde er en ny lokalforening netop 
stiftet. I HS-Hovedstaden har de haft få 
ressourcer og kørt på pumperne et stykke 
tid, men lægger på generalforsamlingen 

i juni op til en omorganisering, som skal 
styrke foreningen. I HS-Aalborg har besty-
relsen trukket sig kollektivt, hvorefter der 
blev afholdt en generalforsamling, hvor 
der desværre ikke blev fundet aktive nok 
til at drive lokalforeningen videre. Det er 
selvfølgelig ærgerligt. Hvis nogen skulle 
have lyst til at starte lokalforeningen op 
igen, står sekretariatet klar til at hjælpe.  

Hvilken betydning har lokalforenin-
gerne i HS?
Det er vigtigt, at HS er synligt lokalt, men 
lokalforeningerne er ikke den eneste ind-
gang til aktivitet i HS. Organisationsarbej-
det tiltrækker for eksempel ikke særligt 
mange unge, og frivilligt arbejde er ofte 
ad hoc-orienteret. Vi skal derfor være 
rummelige for at kunne tiltrække bredt til 
både aktiviteter og organisationsarbejde.

Hvordan drømmer du, at HS ser ud 
lokalt om 10 år? 
Jeg håber, at vi har fået udbygget det 
lokale engagement, fået flere frivillige og 
fundet nye måder at være sammen på. Vi 
skal blive bedre til at skabe fællesskaber 
med udgangspunkt i det, vi gør i hverda-
gen, altså hverdagshumanisme. Det kan 
vi gøre igennem lokalforeninger, men det 
kan også ske på anden vis. 

Hvordan tiltrækker og fastholder HS 
bedst medlemmer?
De fleste bliver nok motiveret af vores 
holdninger og konkrete aktiviteter. De 
færreste af os er jo organisatoriske rotter. 
Derfor er jeg også ret optimistisk, selv om 
nogle lokalforeningerne løber ind i proble-
mer. For der sker faktisk temmelig meget 
mange steder i landet, og aktiviteter 
skal komme nedefra. Vi kan ikke stampe 
dem op af jorden ved at lave en bestemt 
organisering.

nyt fra 
bestyrelsen

Fortsat fra side 2.

man med mange eksistentielle ting – hvad 
er det der er på spil for mennesker, hvad 
er de drevet af, når vi skal igennem de for-
skellige livsstadier? Hvis man ikke er reli-
giøs – hvordan kan man så tilbyde en ram-
me, der giver mulighed for at gå igennem 
disse livsovergange på en meningsfuld 
måde? Det synes jeg er super vigtigt, og 
jeg kan sagtens se, at man kan arbejde på 
et mere politisk plan. Jeg kunne sagtens 
finde på at debattere med nogle præster 
og tage den snak. Betyder gudløshed, at 
man ingen værdier har? Nej vel! Her bliver 
den politiske ild tændt i mig.”

På grund af Covid-19 blev Folkemø-
det på Bornholm ikke afholdt sidste 
år, og det bliver i et anderledes 
format i år.

Folkemødet har gennem årene udviklet 
sig til den store fætter-kusine fest for 
politikere, NGO’er og lobbyister.  
For Humanistisk Samfund har deltagelsen 
været meget vigtig, for den har bidraget 
til at opbygge og vedligeholde vores net-
værk blandt politikere på Christiansborg 
og i kommunerne.

I år bliver der afholdt debatmøder på 
Bornholm, men det er dyrt, og mulighe-
den for at netværke på kryds og tværs er 
meget begrænset. Det er forståeligt af 
hensyn til smitterisikoen, men det fjerner 
hovedårsagen til, at vi har deltaget i 
Folkemødet. Derfor har vi besluttet os for 
ikke at deltage i den fysiske del af mødet.

En af dagene er dog sat af til virtuelle 
debatmøder. Her er vi i gang med at 
arrangere møder, så vi på den måde kan 
vedligeholde kontakterne til politikerne, 
omend i mere begrænset omfang. 

Derfor bliver der debatmøder torsdag d. 
17. juni kl. 16.00 – 18.00. De bliver sendt 
via vores hjemmeside og Facebook. 
Nærmere information bliver sendt ud på 
mail, men sæt allerede nu kryds i kalen-
deren.

AF
OLE WOLF 
TALSPERSON

AF
FINN DANIELSEN
JOURNALIST

Folkemøde på andre vilkår

Lone Ree Milkær
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Den første tirsdag 
i oktober starter 
folketingsåret. 
Det foregår med 
statsministerens 
åbningstale, over-
været af en fyldt 
folketingssal, dron-
ningen og pressen.

En anden fast tradition 
er, at folketingsmed-
lemmerne fra kl. 10.00 
– 11.00 har mulighed for 
at gå til gudstjeneste.

I Humanistisk Samfund 
mener vi, at der er brug 
for et sekulært alter-
nativ til at fejre denne 

demokratiets festdag. Derfor arrangerer 
vi igen en åbningsceremoni fra kl. 11.00 – 
11.30. Vi har med vilje valgt at lægge den 
på et tidspunkt, der gør det muligt for de 
folketingsmedlemmer, der ønsker det, at 
deltage i begge ceremonier.

Vi glæder os meget til årets ceremoni, for 
det er et helt specielt år. Ingen havde for to 
år siden forestillet sig, at en pandemi kunne 
gribe så omfattende ind i vores tilværelse. 
Folketingets åbning bliver den første åbning 
efter alle er vaccinerede, og det gør den 

årlige fejring af vores demokrati til noget 
helt særligt. 

Arrangementet bliver også lidt anderledes 
end tidligere, fordi vi ikke kan være i Hof-
teateret, da det er under ombygning. Men 
også i år bliver der mulighed for, at vores 
medlemmer kan deltage. 
 
Sæt derfor kryds i kalenderen, det er 
tirsdag d. 5. oktober om formiddagen. 

AF
OLE WOLF 
TALSPERSON
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Velkomst 2020 ved forkvinde 
Lone Milkær

FOTO: WWW.FT.DK. 
CHRISTOFFER REGILDÅbningsceremoni
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Camilla Hyld er ny i Humanistisk 
Samfunds sekretariat. Hun skal i 
første omgang mest arbejde med at 
arrangere og udvikle konfirmatio-
nerne og sparre med de frivillige på 
det område.

Camilla Hyld er 28 år og uddannet cand.
soc. , kandidat i sociale interventionsstudi-
er. Oversat til hverdagsdansk betyder det, 
at hun ved noget om, hvordan man skaber 
ændringer i grupper og organisationer og 
skaber ejerskab til forandringerne blandt 
de involverede. 

”Men jeg har også en praktisk baggrund 
som frivillig i Røde Kors, Red Barnet, 
Mellemfolkeligt Samvirke og Amnesty, 
som jeg kan bruge i mit arbejde for HS,” 
fortæller Camilla Hyld.

Hun startede i HS i april måned og i første 
omgang er omdrejningspunktet for hen-
des arbejde konfirmationer. Senere håber 
hun dog at kunne udvide opgaveporteføl-
jen til andre ceremonier og til de huma-
nistiske samtaler (HEO – Humanistisk 
Eksistentiel Omsorg).

”HEO er i en opstartsfase, og det vil 
være spændende at være med til at under-
støtte udviklingen her,” siger Camilla Hyld.

Hun søgte stillingen i HS af flere grunde.
”Jeg synes, ligestilling af livssyn er en 

vigtig opgave, som kan mindske diskri-
mination af mindretal. Men jeg vil også 
gerne arbejde med frivillige, som jeg ser 
som en form for højenergi, og det giver 
HS gode muligheder for.” 

Camilla Hyld skal blandt andet give 
sparring til de frivillige vedrørende konfir-
mationsceremonierne, og hun skal gerne 
sikre, at der kommer endnu flere af dem.

”Der er vigtigt, at vi kan tiltrække 
forskellige slags frivillige og fasthol-
de dem i længere tid. For både HS og 
mig personligt er det et succes- 
kriterium, at mange bliver hæn-
gende og har lyst til at komme igen. 
Derfor skal det være sjovt at være 
med, og vi skal skabe fællesskaber, 
hvor vi kan dele erfaringer og drage 
nytte af hinanden.”

Konfirmationerne skal professionaliseres. 
Camilla Hyld skal derfor sammen med et 
nyt konfirmationsudvalg arbejde med at 
udvikle rammerne for konfirmationerne, 
så tilbuddet bliver mere ensartet. 

”Man skal vide præcist, hvad man 
går ind til, uanset hvor i landet en 
HS-ceremoni finder sted. Det er vo-
res håb, at det samtidig kan bidrage 
til, at vi kan skaffe flere frivillige til 
at aflaste dem, der har stået med et 
meget stort ansvar for konfirmati-
onsforløbene.” 

Hun står også for den praktiske planlæg-
ning af konfirmationerne og skal blandt 
andet sikre tilgængeligt undervisnings-
materiale og booke hovedtalere. Og hun 
ved af personlig erfaring, at det er en 
vigtig begivenhed, hun er med til at sætte 
i scene.

”Jeg oplevede selv behovet for et alter-
nativ til den kirkelige konfirmation, da jeg 
var i den alder,” siger Camilla Hyld.

AF
FINN DANIELSEN
JOURNALIST

Ny ansat i HS: 

Frivillige rummer 
højenergi

Camilla Hyld

Det lysner for 
humanistiske 
ceremonier
I takt med samfundets genåbning, begyn-
der det at lysne for udsigterne til humani-
stiske ceremonier. Ifølge Hanne Larsson, 
der er bryllups- og navngivningskoordi-
nator, har der i lange perioder været helt 
stille på den front. Det til trods er der 
planlagt otte ceremonier frem til septem-
ber - og indtil videre to bestillinger i 2022. 

Hanne Larsson håber, at det efter som-
merferien bliver muligt at komme i gang 
med uddannelsesforløb igen. Annonce-
ring om dette forventes at komme inden 
længe, men man er selvfølgelig altid 
velkommen til at henvende sig til sekre-
tariatet, hvis man er interesseret i at blive 
uddannet som celebrant. 

Find flere oplysninger på:  
https://www.humanistisksamfund.dk/
ceremonier/

AF
CHRISTOFFER
MUNCH PAULSEN,
REDAKTØR

https://www.humanistisksamfund.dk/ceremonier/
https://www.humanistisksamfund.dk/ceremonier/
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Gode bøger til ferien   Redaktionen anbefaler

Alain de Botton
Religion for ateister
Det er ikke gud, der skabte mennesket, det er 
mennesker, der har skabt gud. Det er en sandhed, 
som langt de fleste ateister og humanister vil kunne 
tilslutte sig. Men hvad hvis der faktisk var gode 
grunde til, at mennesker opfandt gud(er)? Ifølge 
de Botton har livet et element af personlig smerte, 
fordi vi er sårbare over for mislykkede personlige 
forhold, nære pårørendes død og vores almindelige 
svækkelse og forfald. Samtidig har mennesker en 
tilbøjelighed til egoisme og voldelighed, der gør det 
svært at leve fredeligt sammen. I en sekulær tidsalder 
mener de Botton, vi er for dårlige til at håndtere de 
udfordringer, som religion før tog sig af. Den tanke 
udfolder han i en spændende, interessant og velskre-
ven bog.
Ole Wolf, talsperson

Kasper Hoff
Rygtet om  
hendes død
Er af den humo-
ristiske genre: 
Hovedpersonens 
mor, en anerkendt 
hjerneforsker, 
bliver ved sin død 
overført til en 
computer  og lever 
derigennem videre 
– til evig tid!!! Selvom hovedpersonen 
til at begynde med ikke anerkender sin 
”nye mor”, får han alligevel et følelses-
ladet forhold til hende, og de får faktisk 
et bedre forhold, end da hun levede - og 
der er selvfølgelig masser af forviklin-
ger undervejs. Bogen giver, udover god 
underholdning, et godt indblik i hvordan 
kunstig intelligens fungerer, og sætter 
tanker igang om, hvordan verden kan 
komme til at se ud på sigt, når samtaler 
med ”maskiner” potentielt kan overtage 
gammeldags menneskelige relationer.  
Karin Liltorp, ceremonileder 

Thomas Paine
The Age of Reason
Thomas Paine (1737-1809) var en 
engelsk-amerikansk skribent, der 
udfordrede magthaverne, monarkiet 
og enevældet. Han er nok bedst kendt 
som en af forfatterne bag den ameri-
kanske uafhængighedserklæring. I The 
Age of Reason er kritikken dog rettet 
mod kristendommens rolle i samfundet. 
Personligt er jeg særligt begejstret for 
argumenterne for upålideligheden af 
det nedskrevne ord - i.e. biblen - som 
ville gøre kristendommen til et porøst 
fundament for et samfund. For den 
historie- og filosofiinteresserede er den 
absolut værd at læse. 
Christoffer Paulsen, redaktør

Ditte Giese og Anne Sofie Allarp 

Breve til livet
Bogen er en brevveksling mellem levekvinden Ditte Giese 
og verdensdamen Anne Sofie Allarp. De brevveksler om 
livet som kvinder i 40’erne, om sex, familie, feminisme, 
politik og døden. Ditte Giese er ramt af brystcancer og 
det giver bogen en alvorsvinkel, som den ikke var til-
tænkt fra starten. Men netop det, at Ditte har set døden 
i øjnene, gør at bogen hæver sig over damebladsniveau 
og den egner sig godt som ferielæsning. Hvis man 
trænger til et godt grin, en alvorstanke og et kig ind i 
to midaldrende kvindernes univers, så anbefaler jeg 
”Breve til livet”!

     Pernille Henriksen, layout og dtp

Mikael Rothstein

Regnskovens religion
Lektor ved Syddansk universitet, Mikael 
Rothstein har, efter at have levet hos 
dette folkeslag, begået et mesterværk 
af et etnografisk studie i penanernes 
forestillingsverden ritualer, mytologi-
er og levevis: “Regnskovens religion, 

Forestillinger og ritualer blandt Borneos 
sidste jæger-samlere”. Han kalder 
den “En religionshistorisk monografi”. 
Rothstein beskriver et folk, der er klar 
over, at deres tid som jæger-samlere 
er ved at rinde ud. Kapitalen/industrien 
med rovdrift på deres skov, regeringen/
administrationen, der er ligeglad og i 
særdeleshed kristne missionærer griber 
mere og mere ind og undergraver deres 
verdensbillede og sociale struktur og 
bidrager til at destruere deres kultur 
og samfund. Penanerne har ikke en 
egentlig systemisk religion med store 
moraliserende transcendente guder, 
men ærer og lever med forfædre og 
i nær sameksistens med naturen. 
Grænsen mellem mennesker, natur og 
dyr er flydende. Kristendom passer ikke 
til dette samfund ligesom alle andre 
udefra kommende religioner heller ikke 
gør.  Køb og læs dette fund af en bog; 
bliv engageret og klogere af den.
Jens P. Christensen, korrekturlæser
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Forsiden er prydet af kendte natio-
nalromantiske symboler, national-
flaget, det blå hav og Møns bøge-
træsklædte klinter.

Af Henning Skjoldager

Titlen mere end antyder, at DF mener 
dansk kultur er under angreb og angiver 
også klart, hvorfra de mener, angrebet 
kommer. Og det er bestemt ikke overra-
skende.

Angrebet kommer angiveligt fra ”iden-
titetspolitiske bevægelser” som fx ”den in-
ternationale Black Lives Matter bevægel-
se og flere kønspolitiske organisationer”. 
Særskilt omtales aktionen, hvor studeren-
de fra Kunstakademiet smed en gipsbuste 
i havnen. ”Eller sågar når man smider en 
buste af en dansk konge i havnen som en 
gruppe aktivistiske venstreekstreme fra 
Kunstakademiet gjorde under forsæde af 
deres uddannelsesleder.” 

Så, ingen tvivl. Fjenden kommer fra 
venstre. ”…venstrefløjens identitetspo-
litiske kulturrevolution [fragmenterer] 
nemlig vores fællesskab og splitter os som 
folk.”

DF vil ”forsvare” dansk kultur ved bl.a. 
at tildele kristendommen en central rolle 
i Folkeskolen. ”Mere fokus på kristen-
domsundervisningen i vore skoler.” 
skrives der i kampskriftet.

Det drejer sig fx om, at alle skoler for-
pligtes til at ansætte en ”kirkeansvarlig”, 
som skal sikre, at den lokale kirke tilbyder 
kirkekor, gudstjenester, bibelhistorie 
m.m., og at julegudstjenesten genindfø-
res.

Det skal ikke længere være muligt at 
blive fritaget for kristendomsundervis-
ning, som i øvrigt for 80%’s vedkommen-
de skal være undervisning i kristendom. 
Og så bør konfirmationsundervisningen 
ligge som en del af skoleundervisningen.

DF er bekymret over, at et stigende an-
tal unge melder sig ud af Folkekirken. Det 
skyldes ifølge DF de unges manglende 
kendskab til kristendommen. Det vil DF 
ændre, så der er ”større sandsynlighed for, 
at de (unge) vil bruge kirken som voksne”.

DF ser altså overhovedet ikke andre 
formål med Folkeskolens kristendomsun-
dervisning end at modvirke Folkekirkens 
jævnt faldende medlemstal og at skaffe 
flere kirkegængere i de mange halvtom-
me kirker. Ikke et ord om ”åndsfrihed, li-
geværd og demokrati”, som der så smukt 
står i Folkeskolens formålsparagraf.

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/
uploads/2021/04/Kulturudspil.pdf

Dansk Folkeparti har i april dette år 
udsendt et kampskrift ”FORSVAR 
DANSK KULTUR – ET MODSVAR 
TIL IDENTITETSPOLITIKEN”

Humanisten søger skribenter!

Interesserer du dig for humanisme,
og kunne du have lyst til at skrive 
debatindlæg, kommentarer, 
interviews og artikler om relevante 
begivenheder og mere meget? 
Humanistisk Samfund udvikler sig 
hele tiden, og der er ofte 
mange spændende ting at 
kaste sig over for enhver 
interesse.

Så skriv til  
medlemsblad@hs.dk, 
hvis du kunne have inte-
resse i at deltage - eller 
blot vil høre nærmere.

 NOTITSBrug for nogle at tale med?
Humanistisk Samfund tilbyder ek-
sistentiel omsorg til sine medlemmer. 
Du kan tale med en samtalepartner, 
der er der for at lytte. Vi kommer ikke 
med et mål om, at samtalen skal føre 
til en bestemt konklusion, at du skal 
have en bestemt behandling eller 
gøre noget bestemt overfor dine 
nærmeste. 
Vi støtter dig, når du har brug for at 
tænke over din nuværende situation 
og det, der er vigtigt i dit liv. Hvis 
du er interesseret i en samtale, så 
ring på 44 40 48 48 eller skriv på 
samtale@hs.dk.
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