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Barnvälkomnande

Våra officianter finns på: http://humanisterna.se/humanistiska-officianter
Fler tips om alternativa ceremonier finns i boken ”Ceremonier i Livet” 

En ny familjemedlem är värd att firas! 
Alla vill inte hålla dop i något trossam-
fund. Man kan vilja låta barnet välja 
själv. I vuxen ålder. Då är en humanis-
tisk ceremoni ett naturligt alternativ. 
Den kallas ofta för Namngivningsfest 
eller Barnvälkomnande.

Det finns inga formella regler för hur 
ceremonin ska se ut. Festen kan hållas 
var som helst. I hemmet, en bygdegård 
eller  eller kanske i en trädgård.

progrAM
Föräldrar, släkt och vänner kan delta i 
programmet. Sång, musik, dikter och 
vackra tal hör till. Faddrar kan presen-
teras. Far- och morföräldrar vill ofta 
komma till tals. 

NAMNprEsENtAtIoN
Att presentera barnets namn är ett van-
ligt inslag. Några kanske väljer att sätta 
en blomsterkrans på barnets huvud. 

Eller tända ett ljus. Små symbolhand-
lingar som föräldrarna själva bestäm-
mer över. En minnesbok att skriva små 
hälsningar till barnet i, är vanligt. 

offIcIANt
Det är bra att finna någon som kan hålla 
ett mer genomarbetat tal. Koncentrera 
sig på helheten, kanske även vara kon-
ferencier. Humanisterna har utbildade 
officianter över hela landet för detta. 
Officianten behöver träffa föräldrarna. 
Få fakta om  bakgrund, intressen och 
framtidsplaner. För att kunna skriva ett 
intressant ceeremonital.

skApA BAND
En avslutande gemensam måltid är ofta 
en höjdpunkt. Där får flera chans att 
hålla små tal. Och gästerna får möjlig-
het att umgås och skapa band med var-
andra. Samt förstås få chansen att hälsa 
på den nya världsmedborgaren!



Humanistisk konfirmation ger ung-
domar möjlighet att samtala om livets 
stora frågor. Det sker i en öppen miljö, 
där ingen blir medlem i någon tro 
eller organisation. Det som bekräftas, 
konfirmeras, är ungdomarnas inträde 
i vuxenlivet.

FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter är ett viktigt tema. Andra teman 
kan vara jämlikhet, rätt och fel, rasism, 
oskrivna regler om kön, kritiskt tänk-
ande, identitet. Ungdomarna bestäm-
mer till stor del teman själva.

UpplEvElsE
Konfirmationen sker i form av inlär-
ning genom upplevelse. Fokus ligger på 
diskussioner, lekar och aktivt delta-
gande. Alla får stort utrymme att tänka 
själva. Skapa egna slutsatser. Ledar-
na ställer frågor. Men det finns inga 
färdiga svar. De ungas svar är vad som 
räknas.

AvslUtNINg
Avslutningen är en högtid för familj, 
släkt och vänner. Ungdomarna står 
för en stor del av programmet. Sång, 
musik, teater och egna tal. En officiant 
från Humanisterna håller ett högtidligt 
ceremonital.

HANDlEDArNA
Handledarna utbildas internt. Bland 
annat i pedagogik för diskussioner, 
krishantering, gruppdynamik och pla-
nering. De fungerar mer som mentorer 
än lärare för konfirmanderna. 

soMMArlägEr ocH
lokAlA kUrsEr
Under sommaren arrangerar Humanis-
terna sedan länge centralt konfirma-
tion, under lägerveckor påp somrarna. 
På vissa orter finns lokala kurser. Då 
sker konfirmationen genom kvällsträf-
far och en lägerhelg. Aktuella orter för 
konfirmation finns på vår hemsida.

Konfirmation

Mer information finns på humanisterna.se/konfirmation
Fler tips om alternativa ceremonier finns i boken ”Ceremonier i Livet” 



Humanistisk vigsel är ett alternativ till 
kyrklig vigsel. plats och genomförande 
är helt fritt. Humanisterna har offici-
anter över hela landet. Alla par är väl-
komna för sin vigselceremoni. oavsett 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 
religion med mera.

Inför ceremonin träffas officianten och 
paret för att gå igenom fakta. Parets 
bakgrund, syn på livet och framtidspla-
ner. Det behövs för att vigseltalet ska 
bli bra och personligt. 

progrAMMEt
Paret och officianten skapar program-
met tillsammans. Marskalkar, tärnor 
och brudnäbbar kan utses. Dikter, 
sånger, musik och dans är vanligt. 
Paret kan också vara aktiva på olika 
sätt. De kan läsa dikter, sjunga, tala till 
varandra eller avge löften. 

forMEll tExt
För själva vigselakten finns en formell 
text som gör vigseln bindande. Texten 
måste läsas upp av en förordnad vig-
selförrättare. Några av Humanisternas 
officianter  har sådan vigselrätt. 

vANlIg lösNINg
När officianten inte har vigselrätt finns 
två vanliga lösningar. Paret kan besöka 
en förordnad förrättare i förväg. Under 
ceremonien kan sedan officianten  läsa 
om texten. Så att paret kan svara sina 
Ja. Den andra lösningen är att kalla in 
en förordnat förrättare, så det formella 
blir en punkt i programmet. 

HINDErsprövNINg
Paret måste i god tid ansöka om hin-
dersprövning hos Skatteverket. Intyget 
måste kunna visas upp vid vigseln.

Vigsel

Våra officianter finns på: http://humanisterna.se/humanistiska-officianter
Fler tips om alternativa ceremonier finns i boken ”Ceremonier i Livet” 



En humanistisk begravning eller 
minnesstund har inga religiösa inslag. 
De anhöriga tar själva beslut om lokal, 
utförande och innehåll. 

Alla betalar via sin skatt en avgift för 
att begravas. Även den som inte är 
medlem i Svenska kyrkan. Avgiften  
ger rätt till gravplats, kremering och 
gravsättning. 

En lokal utan religiösa symboler, är 
också en rättighet. Även om den inte 
finns i alla kommuner. Men många 
väljer egna lokaler för akten, som en 
restaurang, hemmet eller en trädgård.
 
RESPEKT
Hade den avlidne önskemål för sin 
begravning, ska de respekteras. Fanns 
ingen önskan om särskild officiant  har 
kommuner och begravningsbyråer 
förslag. Humanisterna har också offici-

anter, över hela landet. De kan hjälpa 
till att skapa en vacker och värdig 
begravning.

MINNESTAL
Officianten behöver fakta om den 
avlidnes levnad, familj, yrke och in-
tressen.  Från de uppgifterna skrivs ett 
minnestal. 

DEltAgANDE
De sörjande får gärna delta i planering 
och program. Kanske med dikter, sång 
och musik, korta tal. Eller dekorera 
lokalen med blommor. Medverkan kan 
bli positiva delar i sorgeakten.

SOCIALT
Att efter akten samlas för någon förtä-
ring, är gammal tradition.  Det stär-
ker de sociala banden. Dessutom får 
fler  sörjande också tillfälle till tal och 
minnesord.

Begravning

Våra officianter finns på: http://humanisterna.se/humanistiska-officianter
Fler tips om alternativa ceremonier finns i boken ”Ceremonier i Livet” 



Mer information
Hitta våra officianter här: 
humanisterna.se/humanistiska-officianter

Hitta tid och plats för våra konfirmationer här:
humanisterna.se/konfirmation

Hitta mer information om Humanisterna här:
humanisterna.se

Fler tips om alternativa ceremonier
finns i boken ”Ceremonier i Livet”
Santérus förlag, ISBN 9789173591034

Humanisterna slår vakt om ett sekulärt 
samhälle. Där blandas inte stat och religion 
ihop. Vi anser att mänskliga rättigheter skall 
styra. Inte religiösa dogmer och värderingar. 

För viktiga tillfällen i livet har vi utbildade 
officianter. De kan hjälpa till med alternativa 
ceremonier. Utan religiösa inslag.


