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Informationsbrev 1 
  
Hej! 
 
Humanisterna har ett speciellt ansvar för att utveckla och erbjuda fullgoda 
alternativ till religiösa ceremonier så vi gör gärna vad vi kan för att utöka 
officiantskaran  
 
Kurs hålls i Göteborg lördag – söndag 12-13 oktober och lördag-söndag 9-10 
november. Deltagarantalet är begränsat till 16 personer och vi har många 
intresserade. Om vi måste ”välja bort” någon p.g.a. platsbrist går vi efter 
medlemskap, geografisk hemvist (vi prioriterar områden där det inte finns officiant) 
och tidpunkt för inbetalad kursavgift. Får du inte plats, betalas naturligtvis 
kursavgiften tillbaka.  
 
Syftet med våra två helger är att bygga ut Humanisternas officiantnätverk över hela 
landet. Under helgerna ska vi fördjupa kunskapen kring barnvälkomnande, vigsel 
och begravning. Alla ska ges tillfälle att lära sig formalia kring ceremonierna, 
huvudsyftet är att genomföra en ceremoni. 
  
Bland deltagarna kan finnas de som redan har erfarenheter liksom rena nybörjare. 
Alla behöver vi träffas för att utveckla vår kunskap, få tips och knyta kontakter.   
 

 Om du tänker anmäla dig (men inte betalar omgående) är vi tacksamma om   
 du snarast via mejl meddelar att du gärna vill vara med.  
 Definitiv kursanmälan sker genom inbetalning av kursavgiften 3.800 kr.  
 Beloppet inbetalas till bankkonto:   clearing nr 1212 konto 027 4614     

 (Urban Jansson Danske Bank)   Ange ditt namn som avsändare.   

   

  
Vår kurslokal kommer att ligga centralt i Göteborg.  
Resa och boende arrangerar var och en på egen hand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursledare: 

Underlag till oss 
För att vi ska kunna planera ett intressant kursinnehåll anpassat till våra deltagare vill vi ha 
följande information skickad till oss så snart som möjligt, alltså både till Urban och Irene: 
1.  En presentation av dig själv (även om du skickat detta tidigare) 
2.  När och varför gick du med i Humanisterna? 
3.  Varför vill du delta i kursen? 
4.  Vad förväntar du dig av kursen? 
5.  Vad är orsaken till att du vill bli officiant? 
6.  Vilka ceremonier vill du arbeta med? 

 

 

 

 

 



 

HUMANISTERNA 

Irene Rune /Södra Lagnö  Mobil: 0706 – 593 755    
E-post: irene.rune@humanisterna.se     
 
Urban Jansson /Torslanda  Mobil: 0703 – 176 221    
E-post: urban.jansson@humanisterna.se  
 
Kurslokal: Centralt i Göteborg 

Info till anmälda deltagare så snart som möjligt 
 

Tid: Samling lördag 12 okt. 09.00. Vi arbetar fram till 17.00. 
 
Kost:  På söndagen börjar vi kl. 09.00 med slut ca kl. 15.00 
                                                Lördagsmiddag brukar vi äta tillsammans 
 Lunch äter vi nära kurslokalen.  
                    
Resor o logi:  Alla står för sina kostnader och bokar resor/logi själva.  

 
 

Lästips  
1) Ceremonier i livet, Santerus förlag  
2) Om begravning (art.nr 2023)  Skriften ersätter ”Vad får jag för min                           
 
3) Tro och vetande av Christer Sturmark. Den ger en god humanistisk värdegrund. 
4) Borgerliga ceremonier – hur gör man?  ( Pia Hall.  Bilda förlag 2006) 
5) Humanisterna idéprogram - se vidare www.humanisterna.se   
  
 
 
Innehåll:  
Under den första helgen 12-13 oktober sätter vi in ceremonierna i ett vidare 
perspektiv och ger fakta, inspiration och källor. Vi gör också några övningar. 
Deltagarna kommer att intervjua varandra för att ge input till uppgiften som är 
mellan kurshelgerna. 
Under den andra helgen 9-10 november läggs tonvikten på att alla ska genomföra 
två ceremonier.  

 
 

 

 
Informationsbrev 2 med övrig information skickas ut  

inför kursstart  
 

MYCKET VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN         
Urban och Irene 

begravningsavgift?” Skriften ska finnas gratis i närmaste församling. 
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