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Når landsmødet 2023 
løber af stablen 18. marts, 
håber vi, at flere har lyst 
til at være med i bestyrel-
sen, der har flere ledige 
pladser.
Vil du være med til at sætte ret-
ningen for Humanistisk Samfund? 
Til landsmødet til marts vil der 
være ledige pladser i hovedbesty-
relsen.
Ud over en ledig plads i bestyrelsen i 
forvejen, så stopper både forperson Lone 
Ree Milkær og bestyrelsesmedlem og 
kasserer Lone Haudrum deres bestyrel-
sesarbejde.

Her kan du læse lidt om, hvad arbejdet 
i bestyrelsen byder på, og hvad det har 
betydet for dem, der har været med:

Lone Haudrum: 
Godt samarbej-
de trods mod-
sætninger
”Mine snart fire år 
i hovedbestyrelsen 
har været lærerige, 
sjove, udfordren-
de og berigende. 
Jeg har lært nogle 
skønne og engage-

rede mennesker at kende og fået et godt 
kendskab til alle foreningens områder, og 
ikke kun begravelser, som er der, jeg har 
været aktiv.”

”Jeg har fået en langt bedre forstå-
else af, hvad HS er, og hvad HS står 
for. Jeg har fået stor respekt for 
den professionalisme, foreningen 
bliver drevet med. Og så har jeg 
lært meget af at arbejde i et poli-
tisk miljø med mennesker, jeg ikke 
nødvendigvis er politisk enige med. 
Det har været rigtig konstruktivt. Vi 
er virkelig hinandens modsætninger 
på flere områder, men vi arbejder 
sammen med respekt for hinanden 
og i et venskabeligt miljø.”

”Jeg genopstiller ikke, for nu er tiden inde 
til, at jeg arbejder mere med ceremonier 
igen, og mit arbejdsliv tillader ikke, at jeg 
går fuldt ind i begge dele. Jeg glæder jeg 
mig til at kunne varetage flere ceremoni-
er, men jeg vil også savne hovedbestyrel-
sen. Og jeg kan varmt anbefale at stille op 

og prøve den del af foreningens liv også.”

Kirstine Kærn: 
Endnu meget 
arbejde, der skal 
gøres
”Det har været 
noget af en rejse, 
foreningen har 
været på i de år, jeg 
har været med. Vi 
har haft økonomisk 
krise og en pandemi. 

Samtidig har vi også haft stor succes, og 
både antallet af medlemmer og ceremo-
nier er mangedoblet.”

”Det har været sjovt, udfordrende og til 
tider hårdt. Men det er en stor tilfredsstil-
lelse at se vores planer lykkes og forenin-
gen vokse.”

Brug for nye kræfter i  
HS’ bestyrelse 

Fortsættes side 3...

HS´bestyrelse:  
Lone Ree Milkær, Christoffer Munch 
Paulsen, Kirstine Kærn, Sif Brune-
mark og Anette Bøgh.
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For Majbritt Ursula Johansen er 
de humanistiske værdier ikke bare 
et alternativ til tro og kirke. De er 
også et opgør med dominerende 
tendenser i samfundet. 
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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.

Majbritt Ursula Johansen 

Majbritt Ursula Johansen hører til i de 
beskednes rækker, nogle vil ligefrem 
kalde hende selvudslettende, mener hun. 
Alligevel har hun stået frem og påkaldt sig 
opmærksomhed som celebrant ved både 
konfirmations-, bryllups- og navngiv-
nings-ceremonier i Humanistisk Samfund.

”Jeg kan godt lide at komme ud som 
celebrant, fordi jeg synes, det er vigtigt, at 
nogen gør det, og fordi jeg kan klare det 
uden problemer. Som person er jeg em-
patisk og værdibaseret, og det betyder, 
at jeg rigtig tit træder tilbage for andres 
behov og i den proces glemmer mig selv. 
Det er mig i en nøddeskal,” siger 47-årige 
Majbritt Johansen.

Hun er uddannet cand.scient. i idræt 
og sundhed og specialiseret i sports- og 
sundhedspsykologi. Hun er solo-selvstæn-
dig indenfor HR, som hun dog fore-
trækker at kalde Human Potential, fordi 
dette begreb peger på, at mennesker har 

muligheder og ikke er en ressource, der 
kan bruges og smides væk. Hun arbejder 
bredt med mennesker, medarbejdere, 
ledere og teams på mange fagområder. 
Og så har hun været elitesvømmer med 
flere år på det danske landshold.

Majbritt Johansen meldte sig i ind i HS i 
2015, da hendes ældste - af tre børn - skul-
le konfirmeres.

”Hun troede ikke på gud, Jesus og 
kristendommen, ville gerne have 
fest, men ikke uden en ceremoni. Så 
vi måtte ud at finde alternativer til 
kirken.”

Ligeværd og kritiske tanker
HS-Medlemskabet førte hende videre 
til opgaver som underviser på det første 
fynske konfirmationshold og rollen som 
celebrant. Nu er hun med i gruppen, der 
tager sig af bryllupper og navngivning, og 
har foreløbig fungeret som celebrant ved 
to bryllups- og én navngivnings-ceremoni.

”Men mere end ceremonierne er jeg 
optaget af, hvordan man lever i alle livets 
faser med de humanistiske værdier. I 
vores samfund skal man helst markere sig 
på sociale medier, men i mit arbejde, både 
professionelt og i HS, møder jeg rigtigt 
mange mennesker, der ligner mig: selv-

udslettende, der bare er trætte af at blive 
væltet omkuld af ”se mig”-mennesker,” 
siger Majbritt Johansen, og peger på 
ligeværd, respekt for hinanden og kritisk 
tænkning som sine centrale værdier. 

”Mine børn skal forstå, at vi alle er 
lige meget værd, uanset om vi har 
det rigtige tøj på eller på anden vis 
ligner de andre, og at man gerne må 
være kritisk både over for sig selv og 
andre,” fastslår hun.

Samme fokus har hun som celebrant 
ved bryllupper og navngivning, hvor hun 
med udgangspunkt i de humanistiske 
værdier fortæller om, hvad ægteparret 
bygger deres forhold på, og hvad forældre 
ønsker for deres børn.

”Jeg får lov til at skabe en fortælling 
om, hvorfor to mennesker blev tiltruk-
ket af hinanden og hvad det er, de lever 
efter. Og så italesætter jeg værdierne for 

AF
FINN DANIELSEN
JOURNALIST

Vil DU være den næste huma-
nist, læserne møder?
I Humanistens portrætserie ”Mød 
humanisterne” vil vi gerne præsentere 
en bred vifte af HS-medlemmer: Nye 
og gamle, aktive og passive, unge og 
ældre, der gør sig tanker humanis-
mens betydning for dem selv og andre 
og har holdninger til Humanistisk 
Samfunds arbejde.

Kontakt gerne journalist Finn Dani-
elsen på finyda@outlook.dk, hvis du 
kunne tænke dig at medvirke i serien.

Beskeden celebrant 
med klare værdier

Fortsættes side 3...
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”Der er stadig meget arbejde, der 
skal gøres. Jeg fortsætter i hoved-
bestyrelsen og kan klart anbefale 
at stille op. Vi har brug for flere 
gode kræfter, der vil være med til 
at udarbejde strategien, der kan få 
foreningen til at vokse sig større og 
stærkere.”

Sif Brunemark: 
”Jeg er faktisk 
ikke kæmpefan af 
hverken vedtægter, 
forretningsplaner, 
udvalgskommissorier 
eller andre skriv, som 
sætter rammerne for 
en forenings arbejde. 
Hvorfor er du så med 

i hovedbestyrelsen, spørger du heldigvis. 
Det skal jeg forsøge at svare på her med 
en forhåbning om, at andre ildsjæle vil 
være med.”

”Jeg er en del af Humanistisk Sam-
fund, fordi jeg tror på demokrati. 
Jeg tror på, at mennesker gennem 
demokratisk handling kan opnå 
frihed og fællesskab på én gang. Det 
kræver, at vi taler med hinanden, 
at vi kan gøre plads til hinandens 
forskelligheder, at vi tager stilling til 
dilemmaer, er nysgerrige på viden, 
tænker kritisk og tør indrømme, når 
vi laver fejl. 

”Vær med til at sætte rammerne for for-
eningsarbejdet og dermed rammerne for 
det fællesskab, vi indgår i – samt at være 
en spiller i det politiske landskab. Uden 
hovedbestyrelsen var der ikke et sekreta-
riat med en Camilla, der kan hjælpe med 

at organisere konfirmationer. Der var ikke 
en styring af økonomi, en strategi for at 
få flere medlemmer, et nordisk samarbej-
de, en samlet stemme i medierne og så 
videre.”

”Jeg er først og fremmest med i ho-
vedbestyrelsen, fordi det er nødven-
digt for en forening, og jeg ved, at 
hvis ikke der er nogle der sætter sig 
ved roret, så mister vi kursen. Det 
betyder jo samtidig at man er med 
til at sætte kursen – og det er faktisk 
ret sjovt. På møderne kommer vi 
altid ud i lange dialoger om, hvad 
Humanistisk Samfund er for en stør-
relse. Hvad er det, vi vil? Hvordan 
skal vi påvirke vores omgivelser? 
Skal vi kunne tilbyde gratis konfir-
mationer? Hvilke mærkesager skal 
vi markedsføre os på for at gøre os 
bemærkede? Alle de spørgsmål taler 
vi om sammen, imens vi drikker kaf-
fe og faktisk har det rigtig hyggeligt. 
Det er en kæmpe fornøjelse at sidde 
med ved bordet sammen med andre 
humanister. Jeg går altid fra et 
HB-møde med nye perspektiver og 
en god fornemmelse i maven.”

at forpligte dem over for deres gæster. I 
navngivnings-ceremonien drejer det sig 
om den nye livsfase, som forældre og 
barn går ind i, og om at videregive til de-
res sociale fællesskab, hvad det er, de vil.” 

Udover de humanistiske alternativer til 
kirkelige ceremonier ser Majbritt Johan-
sen også gerne nytænkning i forhold til 
fejringen af grundlovsdag, som hun synes 
er blevet alt for præget af (parti)politik.

”Der er kommet en politisk mæthed 
over dagen, som jeg ikke orker at 
høre på. Men vi er enormt forkælede 
ved at have et demokrati som det 
danske, så vi bør jo alle troppe op 
i den nærmeste park og fejre det,” 
siger hun.

Majbritt Johansen er ikke selv ”i nær-
heden” af at være troende, men det er 
alligevel vigtigt for hende at understrege, 
at hun er humanist og ikke ateist.

”Jeg har set mange mennesker, der 
oplever dyb tilfredsstillelse ved at 
være troende. Hvis man tager det 
fra dem, mister de livskvalitet.” 

Fortsat fra forsiden... Fortsat fra side 2...
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Hvad skal vi mene om 
aktiv dødshjælp?
Humanistisk Samfund mener, i 
skrivende stund, ikke noget offi-
cielt om aktiv dødshjælp. Men hvad 
tænker medlemmerne egentlig? 
Mon der er en fælles forståelse af 
begrebet og en mulig retning som 
flertallet af medlemmerne peger 
imod? Det har vi forsøgt at lave en 
lille undersøgelse af. 

Et af argumenterne imod aktiv døds-
hjælp er det, at den nuværende palliative 
behandling, som foregår i vores sund-
hedssystem og gives til døende patienter, 
er så effektiv at der er forsvindende lidt 
behov for en aktiv hjælp. Dette argument 
fremføres af Etisk Råd. 

Et andet argument imod aktiv dødshjælp 
er det der fremføres af fx Kræftens Be-
kæmpelse. Her er det det etiske dilemma 
som det kan opleves af det sundhedsfag-
lige personale, patienterne og de pårø-
rende.

Der er ingen tvivl om at vi har at gøre med 
et komplekst emne, der i sig selv inde-
holder et væld af nuancer; kræver mange 
overvejelser og deler meningsdanner i 
flere lejre. 

Nogle organisationer, heriblandt Kræf-
tens Bekæmpelse, mener at den palliative 
behandling; den lindrende behandling, 
ikke er god nok, sådan som den gives i 
dag. Og derfor bør der enten sættes ind 
med en endnu bedre lindrende behand-
ling af livstruende syge, eller også skal der 
arbejdes på at skabe gode rammer for at 
udføre aktiv dødshjælp.

Når man spørger befolkningen så kan 
man se en overvægt af tilhængere af aktiv 
dødshjælp. Faktisk svarer 72 procent nej 
til spørgsmålet, om hvorvidt Danmark bør 
fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp, 
mens kun 11 procent svarer ja, og 17 pro-
cent svarer ved ikke. Det viste en spørge-
skemaundersøgelse foretaget blandt 1009 
danskere.1

Noget tyder i hvert fald på at hele emnet 
er noget som berører mange; som mange 
har en umiddelbar holdning til, eller for-
søger at blive klogere på. Selv formanden 
for Etisk Råd, Leif Vestergaard Pedersen, 
ser nogle udfordringer. I forbindelse med 
DRs dokumentar fra december 2022 har 
han udtalt til, selvsamme medie, at han 
medgiver “... at vores lindrende behand-
ling ikke altid er god nok. Patienter bliver 
svigtet i Danmark, fordi der ikke bliver 
givet den omsorg og hjælp, de har brug 
for.2” 

Overordnet set er Etisk Råds argument at 
aktiv dødshjælp til den enkelte risikerer at 
fratage noget værdifuldt fra de mange.3

Men er man egentlig herrer over eget 
liv? Og er der noget etisk problematisk 
over at man kan blive tvunget til at skulle 
forholde sig om deres liv er værd at leve?

Vores egen lille online undersøgelse 
blandt HS-medlemmer viste at ingen sva-
rede at de var imod aktiv dødshjælp. Alle 
var for, eller fremstod uafklarede.

Nogle af de deltagende HS-medlemmer 
gør udtryk for at de er for aktiv dødshjælp 
da et menneske lidelser skal kunne afslut-
tes på en etisk forsvarlig måde, men at 
der samtidigt er et behov for at vi debat-
terer dette videre i vores forening. 

“Det bør være den enkelte persons 
værdier, der afgør hvornår livet 
er for svært at leve” svarer en af 
undersøgelsens deltagere.

Enkelte medlemmer peger på de etiske og 
praktiske foranstaltninger som må og bør 

debatteres. Er der for eksempel noget at 
arve efter den afdøde, der kunne påvirke 
den døende til en hurtigere død? Eller 
hvad nu hvis der inden for overskuelig 
fremtid viser sig at være nye behandlings-
muligheder?

Nogle af de deltagende medlemmer, 
ytrer i undersøgelsen at HS bør gå ind for 
frihed til at vælge sin død, når læger kan 
stå inden for det, og peger samtidigt på at 
hele snakken om aktiv dødshjælp hænger 
sammen med andre af HS’s mærkesager 
som fx et sekulariseret samfund.

Konklusionen på denne lille undersøgelse 
er at det, blandt vores medlemmer, er en 
sag vi må tage op og debattere videre. 
Ikke mindst når Etisk Råd i løbet af dette 
år kommer med en melding om deres 
officielle holdning; og ikke mindst når nu 
det er noget flertallet af danskerne rent 
faktisk forholder sig til.

1 https://kristeligt-dagblad.dk/stort-flertal-vil-le-
galisere-doedshjaelp
2 https://www.dr.dk/det-bedste-fra-dr/boer-vi-til-
lade-aktiv-doedshjaelp-i-danmark-se-argumen-
terne-og-imod
3 https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/
sundhedspolitik/7134-formand-for-etisk-rad-eti-
ske-dilemmaer-om-aktiv-dodshjaelp-skal-ve-
jes-pa-en-guldvaegt.html
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