Samarbejdspartnere

Humanistisk Samfund er en forening, der blandt andet leverer
ceremonier på et humanistisk værdigrundlag. For Humanistisk Samfund er ligestilling af livssyn en central målsætning.
Læs mere på www.humanistisksamfund.dk

LivsCeremonier tilbyder ceremonier udenfor folkekirken af
mennesker med viden om ritualer. Målet er, at ethvert menneske får den ceremoni, der afspejler netop hans eller hendes
livsindstilling og værdier, uanset om den er religiøs eller ikke
religiøs. Læs mere på www.livsceremonier.dk

Svendborg Architects har udarbejdet forslag og illustrationer
til et nybyggeri af et livsrum. Billedmaterialet i folderen er
udarbejdet af Svendborg Architects.
Læs mere på www.svendborgarchitects.dk

CE RE MONIRU M
- et neutralt r um til det r ummelige samfund

Mere information om CEREMONIRUM findes på:
www.ceremonirum.dk. Hvis du vil vide mere, så skriv
en mail til: info@ceremonirum.dk
Læs mere på www.ceremonir um.dk

CE REMONIR U M
– fordi Danmark forandrer sig

Formål

Danmark er hjemland for mennesker med meget forskelligartede livssyn. Nogle er religiøse, andre er ikke og et moderne
demokrati må rumme alle slags livsanskuelser.

arbejder for at alle borgere har mulighed for at
benytte værdige rum til at markere livets vigtige begivenheder.
Konkret kan dette opnås gennem opførelsen af en bygning
specifikt til multikulturelt ceremonielt brug eller ved at omdanne egnede eksisterende lokaler landet over.

C ER EMONIRUM

Den danske folkekirke har en central plads i samfundet. Men
uden for det kirkelige regi mangler der værdige lokaler til
den sociale og traditionsbundne niche af menneskelivet
– de rituelle markeringer af livets overgange.

har potentiale til at skabe rummelighed i samfundet. Både stat og kommuner kan være med til at skabe
plads til alternative livssyn ved at bakke op omkring konceptet
om livssyns-neutrale ceremonirum.

C ER EMONIRUM

er et samarbejde, der ønsker at Danmark skal have
et sådant rum. Gruppen bag består af mennesker fra Humanistisk Samfund og Livsceremonier. Svendborg Architects er
rådgivende arkitekter.

CEREMONIRUM

er et tværorganisatorisk samarbejde, der ønsker
at skabe mulighed i samfundet for at alle danskere – uanset
livssyn – kan markere overgangene i deres liv på en måde, der
er værdig og højtidelig.

C ER EMONIRUM

Har du lyst til at høre mere om CEREMONIRUM ? Læs videre
på www.ceremonirum.dk eller skriv til os på info@ceremonirum.dk.

83%

Jeg er medlem
af den danske
folkekirke
Kilde: YouGov for 24timer, 2011

51%

Jeg ønsker at
døbe mit barn i
kirken

8%

Jeg vil opdrage
mit barn i den
kristne tro

53%

Jeg er ikke religiøs
men vil gerne
giftes/begraves i
folkekirken

