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Ny medarbejder:

”Flere skal kende til
Humanistisk Samfund”
Stina bor i Lejre med kæresten Philip og
sønnen Theodor på otte måneder – og
slædehunden Aya.

”Jeg elsker at bruge tid i naturen
med lange gåture – og jeg hoppede
også med på dillen med paddleboards, så jeg har været at finde ude
på fjorden ved Roskilde, hvor jeg
padlet rundt med og uden hund
på brættet. Så kan jeg godt lide at
bruge tid sammen med familien og
nørde lidt med at bygge Harry Potter-Lego og læse gode bøger”.

Stina Høiberg-Højerup

Humanisten byder velkommen til
Humanistisk Samfunds nye kommunikations- og pressemedarbejder Stina Høiberg-Højerup
Med en kandidat i dansk og kommunikation fra Roskilde Universitet har Stina
Høiberg-Højerup arbejdet med forskellige
typer kommunikation fra projektledelse til
sociale medier, video og podcasts.

AF
CHRISTOFFER
MUNCH PAULSEN,
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I Humanistisk Samfund bliver opgaverne at hjælpe med kampagner og at få
synliggjort foreningen på forskellige
områder. Eksempelvis arbejder Stina nu
på kommunikation omkring konfirmationer i Aalborg, men opgaverne kommer
til at strække sig bredt over foreningens
aktiviteter.
Stina havde ikke hørt om foreningen, før
hun læste ansøgningen, men det vakte
hurtigt hendes interesse.

”Det var de ikke-religiøse tilbud.
Jeg kan huske diskussionen i folkeskolen, da man skulle konfirmeres.
Jeg skulle ikke konfirmeres, for jeg
troede ikke på en gud. Nogle talte
dengang om en masse gode værdier
fra kristendommen som næstekærlighed og medmenneskelighed, men
det kan man jo sagtens have uden at
involvere religion eller en gud. Det
er humanistiske værdier, og derfor
er det interessant med Humanistisk
Samfund. Det vil jeg gerne være
med til at fortælle om. Der er flere,
der skal kende til Humanistisk Samfund. Jeg glæder mig meget til at
komme rigtigt i gang.”
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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.

For Helle Wils betyder Humanistisk
Samfund lærerige opgaver med
unge konfirmander, spændende
debatter med andre aktive og et
fællesskab, som hun kan spejle sig i.

”Man har brug for fællesskab
- selvom man ikke tror på
overnaturlige væsener”
Helle Wils underviser i humanistiske
konfirmander på tredje år, og det er en
opgave, hun er rigtig glad for.
”Jeg møder nogle kvikke unge mennesker, som jeg lærer meget af at snakke
med. Jeg synes, det er en vigtig opgave
at klæde dem på til at tænke kritisk, finde
ud af, hvad de selv mener og være åbne
for, at andre kan se verden anderledes
end dem selv,” siger hun om sin
rolle som underviser i blandt andet
menneskerettigheder.
Læsningen af en artikel om de humanistiske konfirmationer var i sin tid også
afgørende for, at hun meldte sig ind i
Humanistisk Samfund. ”Det lød så sejt, at
det måtte jeg være med i,” forklarer hun.
Da Humanisten spørger til, hvem
mennesket Helle Wils er, leverer hun en
alfabetisk ordnet præsentation af sig selv.
Det er er farverig palet af personlige egenskaber og data om hendes liv, oprindeligt
tiltænkt konfirmationsholdene. Bogstavet
’k’ står for ’kreativ’, og det er en egenskab,

AF
FINN DANIELSEN
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hun udfolder på mange felter:
”Jeg elsker at lave ting, syr det meste
af mit tøj, istandsætter møbler, maler
billeder, laver smykker og går op i madlavning,” fortæller Helle Wils.
Hun er 50 år og uddannet socialrådgiver.
Men hun har ikke arbejdet i en del år, efter
at hun blev syg af stress.
”På grund af en arv er jeg i en privilegeret økonomisk situation, og jeg fik det
bedre af ikke at arbejde. Jeg er rigtig god
til selv at finde på noget at lave, så det
prøvede jeg af. Jeg vil ikke beskrive mig
som hjemmegående, men som en, der
kan gøre, hvad jeg vil. Og det gør jeg så.”

Kirkens særstilling er udemokratisk

Udover at være aktiv aktør i undervisningen af de humanistiske konfirmander, er
Helle Wils optaget af Humanistisk Samfunds politiske arbejde.

”Ligestilling af livssyn er vigtigt for mig,
og jeg er irriteret over kirkens særstilling
især i forhold til folkeskolen. Det er jo
horribelt og udemokratisk.”
Lige nu er hun forperson i HS Hovedstaden, men det skyldes mere, at det kniber
med rekrutteringen til bestyrelsen end
stor interesse for det organisatoriske.
”Jeg vil gerne være bestyrelsesmedlem, men heller ikke mere. Jeg er mest til
arbejdet på gulvet, skal helst have ’hands
on’ og gøre noget praktisk. Hvis nogen
skal ud på en skole og fortælle eller bage
en kage til et arrangement, er det mig, der
rækker fingeren op. Jeg skal helst interagere med mennesker.”
Derfor har de sociale arrangementer
og mødet med andre aktive i HS betydet
meget for Helle Wils.
”Man vil jo gerne være del af et fællesskab, selv om man ikke tror på overnaturlige væsener. Og i Humanistisk Samfund
har jeg følt mig i godt selskab, mødt nogle
rigtigt spændende mennesker, som det
var let for mig at tale med – også når vi
var uenige om nogle ting. Jeg har oplevet
en idealisme, at man vil noget godt, og at
man vil gerne diskutere. Jeg elsker sådan
en samtale, hvor alle har noget at bidrage
med, hvor vi får udfoldet en masse emner,
og hvor jeg føler, at det bliver forstået,
hvad jeg siger.”

FOTO: HUMANISTISK SAMFUND

Helle Wils
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Landsmøde 2022: Satire,
hilsen fra Norge og flotte tal
Årets landsmøde bød på
lidt af hvert - fra oplæg om
religionssatire, en hilsen fra vores
norske søsterorganisation og gode
nyheder omkring foreningens virke
og økonomi. Her vil jeg præsentere
en kort gennemgang til dem, som
ikke kunne deltage.
Satire som vejen til at tænke selv
Forsker i religionssatire Dennis Meyhoff
Brink startede landsmødet med et spændende oplæg om religionssatirens glemte
historie og indvirkning i Europa. Det var
interessant at høre, hvordan religionssatiren har været anvendt - blandt andet
af Martin Luther, som
udsendte religionssatirisk materiale om
paven for at bane vej
for reformationen,
men også omvendt hvordan den katolske
kirke forsøgte at
latterliggøre Martin
Luther og protestantismen.
Brink forklarede,
Lone Haudrum gennemgik økonomien
hvordan satiren blev
brugt til at underminere frygten
for djævle og dæmoner og senere til at
Årsberetning: Godt gennem pandeunderminere ærefrygten for ”klerikale”
mien
autoriteter - og senere politiske autoForperson Lone Ree Milkær præsenteriteter. Religionssatiren er modvægt til
rede årsberetningen, hvor hun fortalte,
partoralmagt - tanken om præsten som
at vores ceremonier har klaret sig fint,
hyrde, og menneskeheden som får. Genselvom vi selvfølgelig har været påvirket
nem religionssatiren kan vi træde ud af
af pandemien.
rollen som husdyr og børn. Her kan lære
Milkær fortalte om konfirmationsudvalat gå egne veje og blive myndige menneget, og at vi nu har konfirmationshold i
sker.
Aalborg, Hjørring, Århus, Odense, RingHilsen fra Norge
sted, Roskilde og København. Ligeså skal
Til landsmødet fik vi også besøg af tre
omlægning til regulært ansættelsesforrepræsentanter fra vores norske søsterorhold forebygge usikkerhed. Der forventes
ganisation Human-Etisk Forbund. De var
i 2022 40 nye konfirmationsundervisere på
i Danmark for at drøfte den kommende
landsplan.
World Humanist Congress, der afholdes i
Bestyrelsens arbejde er fortsat at styrke
København i august 2023.
de humanistiske fællesskaber, foreningens synlighed og økonomisk bæredygtighed. Vi er fået genoprettet vores økonomi, lavet en ny konfirmationsmodel, og
arbejder fortsat med kommunikationen
AF
på tværs af foreningen. I det politiske
CHRISTOFFER
arbejde, er det som et forsøg besluttet,
MUNCH PAULSEN,
at HS i 2022 fokuserer særligt på livssyn
REDAKTØR
i folkeskolen - og andre områder i det
offentlige skolesystem, hvor folkekirken
ser sig privilegeret.

Arnfinn Pettersen

Nyt medlem af bestyrelsen, Sif Brunemark

Styr på økonomien

Kasserer Lone Haudrum præsenterede
foreningens økonomi, og det var gode nyheder. Foreningen fik reetableret en pæn
egenkapital med et overskud på 668.000,som et resultat af usikkerhed omkring
corona - færre driftsudgifter, aflyst folkemøde og generelt færre aktiviteter.
I 2022 er midler budgetteret i ønsket
om synlighed. Det inkluderer en toårig
ansættelse af en ny kommunikationsmedarbejder. Overskuddet har ligeledes tilladt
foreningen at lave en prisnedsættelse på
begravelser, som var ønsket. Overskuddet
forventes anvendt over de næste 2-3 år.
Indtægterne forventes at stige særligt fra
konfirmationsceremonier, i forbindelse
med foreningens løbende professionalisering.

Høringsudvalg fortsætter

Det blev vedtaget at høringsudvalget
skulle fortsætte i to år. Høringsudvalgets
opgave er at håndtere klager, når det almindelige klagesystem ikke fungerer. Tre
medlemmer blev valgt til udvalget.
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Lone Ree Milkær, Christoffer Paulsen, Annette Bøgh, Sif Brunemark og Kirstine Kærn.

Den nye bestyrelse

Der var fem pladser på valg til hovedbestyrelsen, men ikke alle blev besat.
Forperson Lone Ree Milkær fortsætter,
og samme gør kasserer Lone Haudrum.
Annette Bøgh blev genvalgt for ét år,

Kirstine Kærn blev genvalgt for to år,
Christoffer Paulsen blev genvalgt for to år,
og så kunne foreningen byde velkommen
til et nyt ansigt i bestyrelsen - Sif Brunemark, der er valgt ind for to år.
Peter Tranders blev valgt som intern

revisor, mens Jakob Jørgensen blev valgt
som revisorsuppleant. Afgående bestyrelsesmedlem Mads Hvid har grundet andre
opgaver ikke ønsket at fortsætte arbejdet.

Følgende er en udtalelse fra foreningen, der blev enstemmigt vedtaget ved landsmødet
den 12. marts 2022.

Adskil kirke og skole
For at opnå ligestilling af livssyn i
Danmark, bør der gøres op med den
evangelisk-lutherske kristendoms
særstatus i Folkeskoleloven og i folkeskolen som helhed. Det gælder både
faget kristendomskundskab, kristne
traditioner, som f.eks. deltagelse i
gudstjenester som en del af skoletiden, og særhensynene til folkekirkelig
konfirmationsforberedelse.
Kristendomsundervisningen og
folkekirkens tilstedeværelse i folkeskolen behandles som en selvfølge og
der skelnes ikke tilstrækkeligt mellem
undervisning om og undervisning i
kristendom. Hvad end det drejer sig
om brug af folkekirkens skoletjenestes
materiale i kristendomskundskabsundervisning, deltagelse i julegudstjenester som kulturel aktivitet (der
derfor ikke behandles i undervisningen
før eller efter) eller via livsfilosofiske
diskussioner, hvor udgangspunktet er

en folkekirkekristen forståelse af etik
og tilværelsen.
Humanistisk Samfund vil i 2022 sætte
fokus på religiøse livssyns tilstedeværelse i skolen på flere måder. Overordnet foreslår vi følgende tre måder at
sekularisere det danske samfund og
den danske folkeskole:
Kristendomskundskab bør erstattes
med undervisning i religion, filosofi
og livssyn. 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 ikke-religiøse 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.
Deltagelse i gudstjenester eller
lignede skal udelukkende foregå som
integreret del af undervisningsforløb.
Fejringer eller højtideligholdelser bør
foregå på et inkluderende og sekulært
grundlag.
Humanistisk Samfund vil i det
kommende år synliggøre den evangelisk-lutherske kristendoms kritisable
særstatus og tilstedeværelse i folkeskolen, både overfor vores medlemmer og for resten af samfundet.
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