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Konfirmations-boom kræver 
mere professionalisering i HS

Antallet af årlige humanistiske kon-
firmationer er tidoblet siden 2014, 
og efterspørgslen er større end 
udbuddet flere steder i landet. Men 
flere stabile frivillige er forudsæt-
ning for, at tilbuddet til de mange 
interesserede unge kan fortsætte 
og videreudvikles.

Første humanistiske konfirmation fandt 
sted i København i 2010, og det år bød på 
bare 11 humanistiske konfirmander. Siden 
er det gået stærkt, meget stærkt. Antallet 
af konfirmander er betydeligt øget, og 
tilbuddet har fået langt større geografisk 
spredning.

”Vi regner med 4-500 konfirmationer i 
år, hvis alle pladser bliver besat, og i 2022 
udbyder vi nogenlunde samme antal, 
nemlig 23 hold med hver 20 konfirman-
der,” fortæller Annette Bøgh, der i 10 
år har været med til at planlægge og 
gennemføre adskillige humanistiske kon-
firmationer. Hun er cand.mag. i dansk og 
filosofi, arbejder i sundhedssektoren og er 
medlem af hovedbestyrelsen i HS.

”Tidligere har det været en udfor-
dring, at tilbuddet ikke var kendt, 
men det har ændret sig. Efter-
spørgslen er stor, og i flere år har 
vi meget hurtigt fået udsolgt de 
udbudte pladser i København og 
Aarhus, hvor tilbuddet er kendt. Og 
vi får meget ros for både kurser og 
ceremonier” siger Annette Bøgh.

Konfirmationernes popularitet stiller imid-
lertid øgede krav til HS som organisation.

”Vi bør kunne opfylde alles ønske om en 
humanistisk konfirmation, og vi vil gerne 
kunne tilbyde det i hele landet.  Men et 
støt og stigende flow af konfirmander 
kræver mange frivillige, og det kan være 

en vanskelig opgave at finde dem. Det 
hele skal fungere, når vi et år frem lover at 
afholde konfirmationer, og det forudsæt-
ter, at vi har stabile ressourcer.”

Derfor skal det være mere attrak-
tivt at være frivillig, og det betyder 
blandet andet, at fra næste år vil der 
nogle steder i landet blive udbetalt 
honorar til frivillige. Det er nødven-
digt for skabe sikker drift, og det er 
en del af den professionalisering, 
som HS generelt arbejder med, for-
klarer Annette Bøgh. 

Konfirmationerne skal videreudvikles
Et tværgående udvalg i HS er i gang med 
at diskutere, hvordan konfirmationerne 
kan videreudvikles.

”Indholdet er i dag stort set det samme 
som i starten, men det har også være et 
godt koncept. Vi har holdt fast i cirka de 
samme emner, som har fungeret ret fint.  
Vi har fået god inspiration fra Human 
Etisk Forbund (HEF) i Norge til undervis-
ningsmaterialerne, men har også udviklet 
vores egne,” siger Annette Bøgh.

Hun har i løbet af sine mange års arbej-
de med HS-konfirmationerne både været 
med til at opbygge kurser og ceremonier, 
undervist (især i filosofi), lavet undervis-
ningsmateriale og været ceremonileder.  
Det har givet hende en del erfaringer 
med, hvad der fungerer bedst.

”Vi har forskellige modeller for forbe-
redelsen, de fleste har weekender med 
eller uden overnatning, men der er også 
aftenhold. Weekend med overnatning 
er stadigvæk mest udbredt, og det er 
den model, hvor de unge lærer hinanden 
bedst at kende. Men det handler også om 
at kunne få frivillige nok.”

De fysiske rammer for ceremonierne 
er også vigtige, mener Annette Bøgh. 
Hun peger på, at Den Sorte Diamant for 
eksempel har givet mulighed for meget 
store ceremonier (flere hold) i København. 
Og i Aarhus har Helsingør Teater i Den 
Gamle By udgjort en fin ramme.

”Ceremonien kører altid godt, den er 
altid en succes,” siger Annette Bøgh. 

Hun oplever også et stort øjeblik efter 
ceremonien, hvor hun kan se glæden hos 

både de unge og deres familier. 
”Det er også dejligt at se, når den enkel-

te konfirmand udvikler sig under forløbet. 
For eksempel når han/hun skal være den 
første i familien uden kirkelig konfirma-
tion. Livssynet er i spil hos den unge, der 
ikke tror på Gud, men hvad skal han eller 
hun så tro på?” 

Annette Bøgh har haft flere konfirman-
der, hvor den ene forælder er meget reli-
giøs, eller hvor forældrene er skilt og har 
forskellige holdninger. Det er som regel 
forældrene, der tilmelder, men hun har 
også oplevet unge, der selv har meldt sig. 

”Vi har ikke mange, der melder fra. 
Men det er meget vigtigt, at en hu-
manistisk konfirmation ikke alene er 
forældrenes projekt. For så går det 
ikke,” fastslår Annette Bøgh.

Hun glæder sig over stigningen i 
antallet af humanistiske konfirmationer 
i Danmark, men peger også på, at vi har 
et stykke vej op til niveauet i Norge, hvor 
13.000 bliver humanistisk konfirmeret 
hvert år.

”Men vi skal opretholde den gode kva-
litet, og den kan udvandes, hvis der bliver 
for mange i forhold til vores ressourcer,” 
siger Anette Bøgh.  

Fakta om humanistisk konfirmation
Forberedelsen til humanistisk konfirmati-
on (weekender eller aftener på hverdage) 

AF
FINN DANIELSEN
JOURNALIST

 År Antal humanistiske  
  konfirmationer

 2010 11
 2011 21
 2012 18
 2013 28
 2014 46
 2015 58
 2016 100
 2017 145
 2018 196
 2019 258
 2020 470

 2021 4-500 (forventet)
 2022 460 (udbudt)
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været en følelse af, at den ceremoni, som 
man deltog i, ikke afspejlede den afdøde 
eller ikke retfærdiggjorde den måde, som 
den afdøde har levet på - og så et ønske 
om at gi´ en anden afsked, af respekt for 
den afdøde eller til de familiemedlemmer, 
som er efterladt. Det var det også for mit 
vedkommende, det var ligesom det, der 
satte det hele i gang,” fortæller Riinette 
og nævner, at hun langt fra er den eneste, 
der er blevet ceremonileder på baggrund 
af at have været til en mislykket bisættel-
se, der ikke har afspejlet den afdøde.

 ”Der er faktisk rigtig mange, som 
har haft en konkret begivenhed, der 
har været anledning til, at de har 
tænkt - enten det vil jeg også eller 
det kan jeg gøre bedre.”  

I Riinettes tilfælde var den konkrete begi-
venhed, faktisk ved en bisættelse af én af 
sine egne familiemedlemmer, at hun følte 
inspiration til at blive ceremonileder. ”Det 
var i et kapel, hvor man havde fået en 
bedemand til at forestå en begravelse, og 
der skete så mange uheldige episoder, at 
jeg simpelthen blev så fortørnet over, at 
det skulle være sådan - og ja, så gik jeg på 
nettet og fandt ud af, at der var mulighed 
for at blive humanistisk ceremonileder.” 
For Riinette var det heller ikke helt uvant 
at være til en bisættelse eller begravelse, 
da hun i forbindelses med sit job som 

tegnsprogstolk har deltaget i et utal af 
bisættelser og begravelser. 

Men hvad gør egentlig de humanisti-
ske begravelser anderledes i forhold 
til en traditionel religiøs begravelse 
eller bisættelse? 

”De humanistiske begravelser bliver 
rigtigt personlige, fordi der ikke skal 
sættes tid af til at gennemgå særlige 
ritualer eller læse højt fra en gam-
mel bog. Det kan godt være, at vi 
læser højt fra en bog, men i så fald 
er det tilvalgt, fordi det har noget at 
gøre med lige præcis den person og 
ikke fordi det er præcis den søndag i 
måneden.” 

Det at der kun er fokus på en person og 
at man derfor virkelig har den afdøde i 
centrum, det er dét, der gør ceremonierne 
særligt smukke, ifølge Riinette.  

En playliste med stemningsfulde sange, 
velegnede til begravelsesceremonier, er 
jeg alligevel aldrig faldet over på Spotify. 
Men sådan en playliste har Riinette, hvor 
hun samler stemningsfulde sange, som 
hun enten selv har brugt til begravelser 
eller har hørt andre bruge. ”Der er tit 
sådan en særlig stemning over nogle af 
disse sange - og så igen, jeg ved jo ikke, 

Riinette Askgaard, 48 år, Køge. 
Tegnsprogstolk og ceremonileder 
ved begravelser. Medlem af for-
eningen siden 2017. 

Det var oplevelsen af at have deltaget i en 
mislykket og en ikke værdig begravelse, 
der fik Riinette til at tænke, at det her, må 
jeg kunne gøre bedre. Det er her, det hele 
startede for den 48-årige tegnsprogstolk 
fra Køge, der i dag er frivillig ceremo-
nileder ved begravelser i Humanistisk 
Samfund. 

Inden da havde Riinette allerede stiftet 
bekendtskab med foreningen i forbindel-
sen med sønnens humanistiske konfirma-
tion, da sønnen selvfølgelig skulle huma-
nistisk konfirmeres, fortæller Riinette og 
forklarer, at det livssyn, som de har i deres 
hjem, ikke involverer en kristen tro. ”Det 
var meget bevidst, at han i hvert fald ikke 
skulle kirkeligt konfirmeres - og så med 
en søgning på nettet dukker Humanistisk 
Samfund frem,” fortæller Riinette. 

I dag har Riinette været ceremonileder 
i over et år og har forestået fire begra-
velser. Hun valgte at blive ceremonileder 
med ønsket om at kunne hjælpe andre 
uden en religiøs tilknytning med at afhol-
de en værdig, smuk og personlig afskeds-
ceremoni. ”Rigtig tit har det selvfølgelig 
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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.

”...det her må jeg kunne gøre bedre”

Riinette Askgaard

AF
KATRINE JØNSON, 
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Fortsat fra side 2. Fortsat fra forsiden

hvem den næste er, som jeg skal forestå 
en ceremoni for.” Riinette bliver ofte gre-
bet af en sang, der virkelig bare kan være 
smuk eller bare udtrykker det, som man 
har gået og tænkt og følt. ”Jeg kan godt 
finde på at lytte til den, og nogle gange 
når jeg sidder i bilen og kører fra A til B 
og jeg så hører den, så triller tårerne jo 
ned ad kinderne. Samtidig er det jo også 
meget livsbekræftende, at man holder af 
det, man er i, og det man er med, og det 
man gør - og det er sådan lige blevet stof 
til eftertanke.” Sangene, der bliver brugt 
ved begravelser, er tit de samme sange, 
så i stedet for altid bare at vælge den 
første og bedste sang, så tænk over det i 
god tid, anbefaler Riinette.  

Det er særligt mødet med andre menne-
sker, som Riinette godt kan lide ved sit job 
som både tolk og ceremonileder. Riinette 
får som ceremonileder ofte brudstykker 
af en livshistorie fortalt af de pårørende. 
Det sætter tanker og associationer i gang 
hos hende, og det er her hendes opgave 
at finde den røde tråd i fortællingerne, og 
spinde fortællingerne, om ét levet liv sam-
men. ”De efterladte har faktisk en ret klar 
idé om musikvalg, og nogle har måske 
også et yndlingsdigt, som de så frem-
hæver, så det gør, at jeg sætter mig ind i 
hele det univers. På den måde er arbejdet 
også utroligt givende for mig - og ikke kun 
noget, som jeg gør for andre, men også 
noget som giver mig selv en masse.” 

Riinette Askgaard

Johanna Ree Amdissen

har fokus på emner som
• Kritisk tænkning
• Menneskerettigheder
• Livssyn og humanisme
• Etik
• Seksualitet
• Identitet og tolerance

Grundprisen for en humanistisk konfir-
mation er 4.500 kroner for medlemmer 
og 5.000 kroner for ikke-medlemmer. 
Weekender med overnatning koster 1000 
kroner ekstra. 

Tidlig HS-konfirmand: 

Det var vildt spændende

Johanna Ree Amdisen, humanistisk kon-
firmeret i 2013, i dag 22 år og studerende 
på Københavns Universitet (Europæisk 
etnologi). Hun har efter sin konfirmation 
været aktiv i HS og frivillig i arbejdet med 
konfirmationer. Her fortæller hun om sin 
egen konfirmation og forberedelsen til den 
– til Finn Danielsen.

“Jeg blev humanistisk konfirmeret 
på et af de første hold. Jeg vidste, at 
jeg ikke skulle konfirmeres i kirken, 
for jeg er ikke religiøs og kommer 
fra en familie, hvor ingen er kirke-
ligt konfirmeret. Men det var vigtigt 
for mig, at der skete noget, at der 
var en form for ritual.“

“Min mor var aktiv i HS og spurgte, om 
jeg havde lyst til en humanistisk kon-
firmation. Vi boede i en lille landsby på 
Sydfyn, men konfirmationen skulle foregå 
i København, og det var i sig selv spæn-
dende.  Jeg gik i en meget lille skole og så 
kammeraternes kirkelige konfirmationer. 

Vi snakkede ikke så meget om, at jeg skul-
le noget andet, og jeg havde både en fest 
som de andre og var med til blå mandag.

Forberedelsen til ceremonien foregik 
over to weekender i en spejderhytte i 
Lejre. For mig var det godt at opdage, at 
nogen tænkte som mig. Jeg kom uden 
for min boble, fik udvidet min horisont, 
snakkede meget om politik og om de 
store ting i livet. Weekenderne var vildt 
spændende og givende. Vi skulle for 
eksempel give vores bud på de vigtigste 
menneskerettigheder, og vi fik ikke at 
vide, hvad der var rigtigt og forkert.  Der 
var ikke noget på forhånd fastlagt svar på 
de spørgsmål, vi diskuterede. Dem måtte 
vi selv finde frem til.

Det, jeg husker bedst, var stemningen. 
Vi fik hurtigt en stærk fællesskabsfølelse, 
jeg husker ingen som irriterende, og det 
var rigtig hyggeligt. Jeg spillede fodbold, 
som jeg ellers hadede, og vi snakkede til 
langt ud på natten. Vi havde også en bred 
paneldebat, hvor vi vendte verdenssitua-
tionen og kunne sige, hvad vi mente. Det 
var første gang, at jeg oplevede et sådant 
værdimæssigt fællesskab, og det skabte 
helt nye kemier.

Den humanistiske konfirmation har 
været med til at forme mit livssyn og 
den måde, jeg møder andre mennesker. 
Jeg kan respektere andre, også religiøse 
eller nogen, jeg er politisk uenig med. 
De fællesskaber, jeg i dag er i, er baseret 
på den samme slags fællesskab, hvor 
man ser hinanden som ligeværdige. For 
mig hænger de værdier sammen med 
at være politisk venstreorienteret, men 
det gør det ikke nødvendigvis for alle. På 
konfirmationsholdet havde vi forskellige 
politiske overbevisninger. 

Den humanistiske konfirmation er ikke 
den sidste humanistiske ceremoni, jeg 
kommer til at fejre i mit liv. Jeg vil gerne 
markere livets overgange og kan sagtens 
forestille mig at holde humanistisk bryllup 
og humanistisk navngivning af mine børn, 
hvis jeg skal have det.”

Vil du være med 
til at planlægge 
og gennemføre 
konfirmationsforløb 
2022?

Vi er i fuld sving med at planlægge 
konfirmationerne i 2022 og vi har 
brug for dig. Der mangler lige nu 
både undervisere og kursusledere. 
Er du interesseret i at være en del af 
Humanistisk Samfunds arbejde med 
konfirmationsceremonierne? Så 
skriv til ch@hs.dk og hør mere om 
mulighederne nær dig.

mailto: ch@hs.dk
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Tirsdag den 5. oktober 2021 åbner 
Folketingsåret. Det er demokrati-
ets festdag, hvor dronningen er til 
stede i folketingssalen, TV og Radio 
sender live fra Christiansborg hele 
formiddagen og statsministeren 
holder sin tale om rigets tilstand.

Som et alternativ til den traditionelle 
åbningsgudstjeneste for folketingsmed-
lemmer, har Humanistisk Samfund siden 
2018 arrangeret en ceremoni. Godt 20 
folketingsmedlemmer deltog sidste år, 
og derudover er alle vores medlemmer 
inviteret.

Et særligt år
Den 5. oktober er det godt en måned efter 
den sidste er blevet færdigvaccineret. Vi 
ved ikke, hvilke varianter af virus, der vil 
komme i de kommende år. I andre lande 
er man langt fra så langt med vaccinati-
onerne, at man kan sige, at Covid-19 er 
overstået. Men i vores lille hjørne kan vi 
sige farvel til 19 måneder, som ingen kun-
ne have forestillet sig. Mange har mistet 
deres job, og mange virksomheder er på 
kanten af konkurs. Andre har fået job som 
coronatestere, nemlig.com-vognmænd 
eller hos en ejendomsmægler i hoved-
stadsområdet. 

Og nogle døde. Langt flere var døde, 
hvis vi ikke havde gjort alt det, vi gjor-

de. Mange af dem var dødeligt syge i 
forvejen. Men andre ser tilbage på at have 
mistet ægtefæller, forældre og bedste-
forældre i 50’erne og 60’erne, som ellers 
kunne have oplevet nytårsaften i 2040.

Politisk vil man være på vej ind i en 
ny fase, når Folketinget åbner. Tiden for 
hjælpepakker, nedluknings- og genåb-
ningsplanerne er ved at være ovre. Det er 
tid til at undersøge, hvad der rent faktisk 
skete. Nogle vil mene, der skal placeres 
et ansvar. Andre, at der skal placeres ros 
og ære.

Det er i dette historiske overgangs-
punkt, at åbningsceremonien finder sted. 
Det er et tidspunkt, hvor vi skal tænke 
over det, der ikke længere er. Men det er 
også tiden, hvor vi skal tænke over, hvor-
dan fremtiden ser ud. Alle er enige om, at 
vi ikke vender tilbage og genoptager tiden 
før covid-19. Men ingen ved, hvad der så 
sker helt præcist.

Indhold
Ceremonien markerer overgangen til en 
tid, hvor corona spiller en mindre frem-
trædende rolle, men stadig er iblandt os, 
og den kredser om begrebet frihed. Har vi 
fået vores frihed tilbage? Hvad vil det sige 
at have sin frihed? Tænker vi anderledes 
om forholdet mellem frihed og fællesskab 
end før Covid-19?

Vi kan allerede nu offentliggøre 
nogle interessante navne fra årets 
ceremoni. Historikerne Jeanette 
Varberg holder hovedtalen. Bryan 
Rice synger for ved fællessangen. 
Christine og Leif Lund Jacobsen, 
der vandt Humanistisk Samfunds 
sangkonkurrence ved vores 10-års 
jubilæum, skriver til lejligheden en 
sang, der ser tilbage på corona-ti-
den, og på hvor vi står i dag.

Der er med andre ord virkelig noget at 
glæde sig til – hvis du også vil være med 
den 5. oktober kl. 11.00 - 11-25, er du me-
get velkommen på Johan Borup Højskole, 
Frederiksholms Kanal 24.
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I løbet af juni gennemførte 
Humanistisk Samfund en 
medlemsundersøgelse, for 
at gøre hovedbestyrelsen 
klogere på medlemmernes 
ønsker og prioriteter. 

277 voksne medlemmer (20% af det 
samlede antal voksne medlemmer) og 13 
ungdomsmedlemmer (2% af det samlede 
antal ungdomsmedlemmer) deltog. Den 
1. juli 2021 var HS’ samlede medlemstal 
2128 (heraf 698 ungdomsmedlemmer).
Besvarelserne er rimeligt repræsentative 
ift. foreningens medlemsskare, hvor godt 
halvdelen bor i hovedstadsområdet, og 
medlemmerne på mindst 60 år udgør 
mere end halvdelen af den samlede med-
lemsskare. 

Hvis der kun skal drages én pointe ud af 
medlemsundersøgelsen, er det, at med-
lemmerne af HS mener, foreningen bør 
fokusere på politisk arbejde og udbredel-
se af humanistiske ceremonier fremfor 
andre aktivitetsområder.

De to formål er en del af grunden til, at 
mindst 70% af medlemmerne har meldt 
sig ind i foreningen. Til sammenligning har 
kun 23% meldt sig ind i foreningen, fordi 
de gerne ville deltage i andre medlemsak-
tiviteter.

Humanistisk Samfunds fremtidige 
arbejde
Til spørgsmål om, hvordan foreningen bør 
prioritere sit fremtidige arbejde, svarer 
mere end 80% at HS i høj grad eller meget 
høj grad skal arbejde for at udbrede 
humanistiske ceremonier i hele landet 
(88%), arbejde for ligestilling af livssyn og 
adskillelse af kirke og stat (83%).
Indenfor andre områder er tallet markant 
lavere. F.eks. i spørgsmålet om HS skal ar-
bejde med udvikling af humanistisk sam-
taletilbud (48%), aktiviteter for medlem-
mer som debatarrangementer, filosofisk 
café og lignende (38%) og internationalt 
arbejde (30%).

Dette betyder selvfølgelig ikke, at disse 
andre områder ikke stadig vil være en 

del af foreningens aktiviteter. Humani-
stisk Samfund er en frivillig forening, der 
drives og udvikles af frivillige kræfter. Så 
områder, der kan drives af medlemmer-
nes engagement, vil altid blive værdsat 
og understøttet. Konklusionen på denne 
undersøgelse vil dog indgå i hovedbe-
styrelsens fremtidige kvalificering og 
prioritering af foreningens ressourcer, 
så vi hele tiden bedst muligt arbejder for 
medlemmernes interesser

Kommunikation og kendskab til for-
eningens aktiviteter
Undersøgelsen viser, at der, med undta-
gelse af de humanistiske ceremonier, er et 
stykke arbejde at gøre, når det gælder at 
informere medlemmerne om foreningens 
forskellige aktiviteter, da mange adspurg-
te ikke kendte til foreningens mange 
forskellige tilbud og aktiviteter. 

Stort frivilligt engagement
16% af de adspurgte er allerede aktive 
som frivillige og yderligere 16% er interes-
serede i at blive det. Der er derfor blevet 
sendt en del mails til interesserede med-
lemmer med invitationer til de forskellige 
arbejdsgrupper.

Husk, at du altid kan skrive til kontakt@
hs.dk, hvis du ønsker at blive hjulpet til at 
engagere dig i foreningens arbejde.

Afslutningsvis kan nævnes, at de to ga-
vekort til Saxo.com gik til medlemmerne 
Thomas Lund (der vil bruge det på stu-
diebøger, når han starter på Københavns 
Universitet til efteråret) og Leif Nielsen.

Hvis du har spørgsmål til resultaterne 
fra medlemsundersøgelsen, er du vel-
kommen til at kontakte sekretariatet på 
kontakt@hs.dk.

Humanistisk Samfunds 
medlemsundersøgelse 2021

AF
CHRISTOFFER
MUNCH PAULSEN,
REDAKTØR

Fik du sagt 
ordentligt 
farvel?
Under coronaepidemien oplevede 
vi i HS en stærk nedgang i antal af 
afholdte begravelser. Dette skyldes 
sandsynigvis, at der var skrappe 
restriktioner, og begravelser derfor 
kun har været for de allernærme-
ste. 

Nu, da samfundet er åbnet igen, er der 
mulighed for at afholde en mindeceremo-
ni, så alle de pårørende, der ikke fik mu-
ligheden for at komme ved den officielle 
begravelse, alligevel får en mulighed for 
at sige ordentligt farvel. 

Ved de fleste begravelser, der afholdes 
i HS regi, følger vi i høj grad den samme 
skabelon, med tale, digte og sange ved 
en højtidelig ceremoni, som oftest bliver 
afholdt i et kapel. Ved en mindeceremoni 
er der mulighed for at tænke helt ud af 
boksen, og vælge en ceremoni der er i 
afdødes ånd. Mulighederne er mangfol-
dige: Var afdøde glad for naturen, kunne 
ceremonien afholdes på  yndlingsstedet 
(skov, strand), med sange og taler og 
måske et bål? Eller ville det være bedre 
hjemme i stuen, og skal der være levende 
musik? I Mexico fejrer man hvert år “de 
dødes dag” ved at forberede alle afdø-
des livretter, hvilket munder ud i et stort 
festmåltid – det kunne måske også være 
et udgangspunkt ved en ceremoni for en 
madelsker?

Hvis du har mistet under coronakrisen 
og kunne tænke dig at afholde en min-
deceremoni, kan vi i begravelsesgruppen 
bistå dig til at planlægge en mindecere-
moni. Hvis du vil høre mere, kan du skrive 
til l@hs.dk eller ringe til vores begravel-
seskoordinator på 44 40 49 49.  

AF
KARIN LILTORP
CEREMONILEDER
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Bliv frivillig til årets konfirmationsceremonier!
I august og september afholder vi hu-
manistiske konfirmationer landet over, 
og vi har brug for din hjælp til at gøre 
ceremonierne smukke og mindeværdi-
ge. Til ceremonierne kan du bidrage til 
at konfirmander og gæster får en god 
oplevelse ved at vise dem vej til deres 
pladser eller lægge ceremoniprogram-
mer klar.
Du kan finde en oversigt over datoer og 
adresser for ceremonierne i dit lokalom-
råde her.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne 
være frivillig, så skriv til ch@hs.dk.

Folkemødet i år var bestemt ikke, som det plejer at være, 
da det blev holdt i en meget amputeret form. Også HS 
måtte nøjes med et par virtuelle arrangementer. Begge 
arrangementer kan findes på HS’ Facebook side. 

Det ene arrangement var en debat, 
hvor de aktuelle forhold for livssyn i 
Danmark blev diskuteret af Lone Ree 
Milkær (LRM), HS’ forperson, Mikael 
Wandt Larsen (MWL), repræsentant 
for frikirkerne i Danmark, og Christian 
Juhl (CJ), kirkeordfører for Enhedsli-
sten. Der var ikke enighed! 
MWL argumenterede for, at folkekirken 
skal have en forrang frem for andre livssyn 
af historiske årsager – og derfor synes han 
ikke, at der er en urimelig, men derimod 
en velbegrundet, forskelsbehandling. 
MWL mente desuden, at menneskerettig-
hederne er født ud af den katolske lære, 
og derfor har spillet en hel central rolle 
for vores nuværende samfund. I forhold 
til den manglende ligestilling af livssyn, 
fremførte MWL at det var forståeligt, at 

HS ikke har vielsesret, da det potentielt 
vil være en forfladigelske af den højtide-
lige ceremoni. Dette var LRM selvsagt 
ikke enig i! CJ syntes derimod, at det er 
problematisk, at folkekirken har så store 
privilegier, og mener bestemt ikke, at sta-
ten skal servicere kirken ved at opkræve 
skatter. CJ fremførte også det synspunkt, 
at regeringen ikke generelt viser tegn på 
næstekærlighed, og derfor virker deres 
insisteren på, at vi lever i et kristent sam-
fund ikke særligt overbevisende.

Det andet arrangement var en snak 
mellem LRM og to sundhedsordføre-
re: Peder Hvelplund (PH), Enhedsli-
sten, Stinus Lindgreen (SL), Radikale 
Venstre, under overskriften ”Livet 
under corona”. 
De var meget enige om, at pandemien 
har tydeliggjort, at der er en stor social 
slagside når en krise rammer – både 
nationalt og på globalt plan, hvor de dår-
ligst stillede bliver ramt endnu hårdere. 
Begge sundhedsordførere var klar over, 
at demokratiet har været sat på en hård 

prøve det seneste år, og begge gav udtryk 
for, at de glæder sig til at få deaktiveret 
epidemiloven igen:  Netop en slutdato for 
epidemiloven er helt central, da ”syste-
merne” ellers kan have svært ved at afgive 
magt, når de først har fået den. SL mente 
også, at krisen har lært os, at det er OK 
at fortælle befolkningen, at der er store 
usikkerheder, og at der ikke er enighed 
om, hvordan man skal gribe situationen 
an - det er faktisk med til at skabe tillid 
til myndighederne. SL sluttede af med at 
sige, at krisen har fået os til at erkende, 
at vi trods alt bare er dyr, og vi kan derfor 
ikke kontrollere alting - og slet ikke en 
pandemi. 

Her kan du se debatten om livssyn i Dan-
mark og ”Hvad lærte vi under corona”.

AF
KARIN LILTORP
CEREMONILEDER

HS på Folkemødet
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