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Ny formand og ny hovedbestyrlese

Af Thomas Schumann

V

alby Kulturhus dannede den
9. marts rammerne for Humanistisk Samfunds ordinære landsmøde. Deltagerne var
såvel kendte ansigter som helt
nye medlemmer af foreningen og
fremmødet var stort. Hele landet
var repræsenteret, fra HS i Aalborg
til lokalafdelingen på Bornholm.
Landsmødet startede klokken
tolv og på programmet stod
blandt andet beretninger fra arbejdsgrupper og lokalafdelinger.
Endeligt skulle der også vælges
en ny hovedbestyrelse. Desuden
var der et oplæg af Jesper Ryberg,
som er professor i filosofi og
retsetik. Under overskriften ”Hvorfor handler jeg forkert?” forsøgte
han at gøre det klart, hvad det er
der driver gode mennesker til at
begå onde gerninger.
Ny formand
Sidsel Kjems, som i det forgangne år har tjent som formand for
Humanistisk Samfund, valgte ikke

Den nye hovedbestyrelse

at genopstille til formandsposten. Hun
forklarede, at hun
gerne vil bruge mere
tid med sine børn
og en ph.d., som
hun er i færd med at
skrive. Hun vil dog
Lone Ree Milkær Marie Louise Petersen Jakob Elvers
stadig være aktiv
Formand
Næstformand
Kasserer
i foreningen. Som
formandskandidat
stillede den tidligere
næstformand, Lone
Ree Milkær, op. Udover hende stillede 5
andre op til Hovedbestyrelsen. De var:
Marie Louise PeterNiels Dueholm
Nina Faartoft
Thomas Schumann
sen (Hovedstaden),
Jakob Elvers (Viborg),
deltagerne kunne spise aftensNiels Dueholm (Hovedstaden),
mad sammen hjemme hos Rainer
Nina Faartoft (Hovedstaden) og
Verhoeven. Den nye HovedbestyThomas Schumann (Aarhus). Alle
relse brugte samme lejlighed til at
kandidater blev valgt ind i Hoved- konstituere sig. Således blev Lone
bestyrelsen.
Ree Milkær valgt som formand,
Fællesspisning
Efter landsmødet var forbi klokken 18, var der mulighed for, at

Marie Louise Petersen valgt som
næstformand og Jakob Elvers blev
valgt som kasserer.

Teman: HS og politik

Folketinget diskuterer personregistrering

Af Ole Wolf
Talsmand

E

nhedslisten har fremsat
forslag om, at personregistreringen skal flyttes fra Folkekirken til kommunerne. Det er sket
med henvisning til en undersøgelse, som YouGov har foretaget
for Humanistisk Samfund, der
viser, at 75% af befolkningen
mener, at personregistreringen
mest hensigtsmæssigt kan foregå
i kommunerne, frem for som nu i
Folkekirken. Enhedslisten henviser
også til, at et flertal i Københavns
Kommune ønsker at foretage
civilregistrering, som omtalt i sidste medlemsblad. Forslaget blev
førstebehandlet i Folketinget d.
24. april. Liberal Alliance støttede
forslaget, mens Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF var
ikke helt afvisende, men mente
ikke, at tiden er moden til det nu.
Venstre, Konservative og Dansk
Folkeparti afviste derimod blankt
forslaget og så det som et angreb

Jørgen Arbo-Bæhr, Kirkeordfører for
Enhedslisten

på ”de historiske, kulturelle og
åndelige bånd, der er mellem stat
og kirke, mellem kristendommen
og Danmark,” som Christian Langballe fra Dansk Folkeparti sagde.

Humanistisk Samfunds meningsmåling
”Når et barn fødes, skal det registreres, ligesom det skal registreres, når et menneske dør eller ændrer navn. Hvor mener du
en sådan registrering mest hensigtsmæssigt kan foregå?

Hos kommunen
I Folkekirken
Hos de trossamfund som hver enkelt borger
tilhører
Ved ikke

75%
17%
4%

Antal respondenter

1001

Totalsum

5%

100 %

En del ordførere gjorde en del ud
af, at man som borger kan undgå
at komme i kontakt med Folkekirken ved at benytte digitale muligheder for personregistrering.
Som forslagsstiller Jørgen Arbo-Bæhr fra Enhedslisten sagde
under debatten: ”Jeg synes også,
det er lidt underligt, at argu-

nemlig fødsel, navngivning og
dødsfald.
For ikketroende mennesker og
for mennesker med en anden tro
er det mærkeligt og uforståeligt,
at den kristne folkekirke, som de
ikke har noget med at gøre, skal
blandes ind i deres liv.”
Jørgen Arbo-Bæhr efterlyste
en fornuftig
forklaring på,
For ikketroende mennesker og for
at man ikke
for længst
mennesker med en anden tro er det
har overflytmærkeligt og uforståeligt, at den
tet civilregikristne folkekirke, som de ikke har
streringen til
noget med at gøre, skal blandes ind
kommunerne.
”I lande omi deres liv
kring os, f.eks. i
Norge, Sverige,
menterne imod det stritter i alle
Holland og Tyskland, foregår ciretninger. Nogle siger, at det intet vilregistreringen hos de offentlige
har med folkekirken at gøre, det
myndigheder, og i Sønderjylland
hele bliver digitaliseret, og man
sker registreringen i kommunen.”
kommer aldrig i kontakt med
folkekirken, mens andre siger, at
Efter behandling i folketingssafolkekirken er vigtig, fordi den er
len skal forslaget nu behandles i
en del af vores kristne kulturarv.
Folketingets kirkeudvalg. HumaJeg har det jo på den måde, at
nistisk Samfund har i den forbinjeg synes, at Danmark nok er et
delse fået foretræde for kirkeudaf de lande, hvor religion og kirke valget onsdag d. 6. maj, hvor vi vil
betyder mindst for befolkningen
fremføre vores argumenter for at
i hverdagen. Men det er alligevel
flytte personregistreringen, samt
folkekirken, der har ansvaret for
fremlægge den meningsmåling
registrering af nogle af de vigtigom emnet, som vi har fået foreste begivenheder borgernes liv,
taget.
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Politik på en ny måde

Af Ole Wolf
Talsmand

A

t arbejde for større adskillelse mellem kirke og stat
har altid været en af Humanistisk Samfunds hovedopgaver.
De sidste 4 år har omdrejningspunktet for dette arbejde været
regeringens planer om at reformere Folkekirkens styringsstruktur. Vi har deltaget i konferencer
arrangeret af Kirkeministeriet,

Andre er nok bevidst areligiøse,
og som sådan modstandere af
statens støtte til Folkekirken. Men
de mener ikke, det er et specielt
væsentligt spørgsmål. De mener
måske oven i købet, at Folkekirken medvirker til at pacificere religiøse mennesker. ”Det er bedre
at undgå amerikanske tilstande,”
som nogen siger.

En grundlæggende diskussion
Vi har diskuteret det fremtidige
politiske arbejde i Hovedbestyrelsen, og er
nået frem til, at vi bliver
nødt til at starte en mere
grundlæggende debat
om, hvorfor det ikke er
acceptabelt, at stat og
kirke er tæt vævet sammen.
Her er der to centrale
argumenter. For det
Marianne Jelved og Ole Wolf diskuterer Folkekirførste bør valg af livssyn
kens fremtid, maj 2014
kræve aktiv stillingtagen, i stedet for at
afgivet høringssvar, arrangeret
staten leder hen mod en støvet
debatmøder og skrevet læserbre- halvstatslig organisationer som
ve.
”det naturlige valg”.
Nu er reformen opgivet. En væFor det andet har Danmark over
sentligt årsag til det er, at der ikke 600 trossamfund, mere end en
har været et bredt folkeligt krav
million er ikke medlem af Folkeom adskillelse af kirke og stat.
kirken og over en halv million er
Mange betragter Folkekirken
slet ikke medlem af noget trossom en traditionsgiven og nærsamfund. Det er ikke holdbart, at
mest areligiøs instans. Det er velstaten stempler deres livssyn som
dokumenteret, at mange – også
mindre fine.
folkekirkemedlemmer – ikke kan
tilslutte sig religiøse dogmer, der
Aktivt valg
for få årtier siden blev betragtet
Vi får derfor en opgave med til
som helt centrale for kirken, såstadighed at gå op mod de politisom trosbekendelsen eller tanken kere og debattører, der taler om,
om himmel og helvede.
at kristendom er specielt passenAt lade sit barn døbe i kirken er
de for danskere, sådan som vi har
for eksempel for mange ikke et
set konservative gøre i de senere
udtryk for et bestemt livssyn. Det
uger (på side 4 i bladet giver forer blot en bekræftelse af en histo- mand Lone Ree Milkær og Nina
risk tradition, at ”slægt skal følge
Faartoft deres modsvar på de
slægters gang”.
konservatives udmeldinger).

Derudover skal vi argumentere
for, at livssyn kræver et aktivt valg.
At vælge livssyn er al for alvorlig
en sag at overlade til en præst!
Det er ikke en ny holdning. Søren
Kirkegaard vakte et ramaskrig, da
han fremførte noget lignende for
halvandet århundrede siden. Også
i dag vil nogen tage det ilde op,
hvis vi udfordrer, at man gør som
man plejer.
Vi skal pege på de steder, hvor
vi i vores samfund ikke vælger
livssyn, men bare følger kristne
vaner. Det kan være, når vi fejrer
kristne helligdage, som folk ikke
forbinder noget med, hvor vi i
stedet burde fejre naturvidenskaben eller højtideligholde FN’s
menneskerettighedserklæring.

Statens anbefaling
Vi skal også kritisere, når staten
diskret peger mod den evangelisk-lutherske trossamfund som
det naturlige valg. Det sker bl.a.
i folkeskolen, hvor religionsfaget
stadig hedder kristendomskundskab og hvor elever deltager
ureflekteret i gudstjenester i skoletiden, samt at konfirmationsforberedelse foregår i skoletiden. Det
sker desuden også ved, at staten
opkræver kontingent for Folkekirken, at civilregistreringen foregår
hos Folkekirken samt forskellige
statslige religiøse ceremonier, primært gudstjenesten ved Folketingets åbning.
Selv om en reform af forholdet
mellem Folkekirken og staten ikke
står højt på den aktuelle politiske dagsorden, bliver der altså
rig mulighed for at deltage i og
forhåbentlig påvirke den politiske
debat. Det kan på længere sigt
føre til, at forholdet mellem Folkekirken og staten kommer højere
op på dagsordenen.
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Kristendommen bærer ikke vores samfund

Mai Mercado (K) bragte den 2. april en kronik i Berlingske, hvor hun argumenterede for, at kristendommen spiller en
væsentlig rolle for det at være dansker, og at folkeskolen bør have flere timer Kristendomskundskab. Her er Humanistisk
Samfunds svar på hendes kronik.
Af formand Lone Ree Milkær og
HB-medlem Nina Faartoft

V

i ønsker et stærkt demokrati som modsvar til
radikalisme af alle slags,
både religiøs og politisk. Men det
undrer os, at mere undervisning
i kristendommen skulle være det
bedste forsvar for demokratiet,
sådan som blandt andre Mai Mercado har udtrykt det. Vi anerken-

der ikke at kristendommen skulle
være det fundament, som opretholder samfundet.
Der er intet i vejen med at være
kristen. Men ligesom alle andre
livsanskuelser, bør kristendommen være en privatsag i et moderne samfund. Demokrati er ikke
det samme som kristendom og
danskhed er ikke det samme som
kristendom. Både demokrati og
danskhed indeholder meget mere
end det.
I Humanistisk Samfund ønsker vi
os et samfund, hvor børn i skolen
lærer, at der er flere måder at anskue liv og død på. Hvor de lærer
om kristendommens historiske og
aktuelle betydning for det danske
samfund, uden en vurdering af
om det er godt eller skidt. Det kan
ikke være en moderne folkeskoles
opgave at missionere for den ene
religion frem for den anden.
Vi trives bedre med de kristne værdier end de muslimske,

skriver Mai Mercado i sin kronik i
Berlingske. Vi er mange, der ikke
trves med religiøse værdier overhovedet, og som egentlig troede,
at vi levede i et samfund, der ikke
påduttede os den ene eller anden
religion.
I dagens Danmark kan man leve
et liv til gavn og glæde for sig
selv og andre uden nogensinde
at have sat sin fod i en kirke. Man
kan oven i købet blive begravet
ved en areligiøs begravelsesceremoni,
hvor der ikke gives
løfter om et efterliv.
Man kan blive gift,
navngivet eller konfirmeret uden religiøs indblanding. Det
har vi i Humanistisk
Samfund sørget for, med forbillede i humanistiske bevægelser i
alle andre europæiske lande, bl.a.
i Norge hvor Human-Etisk Forbund har 84.000 medlemmer og
får statsstøtte på linje med den
norske kirke.
Religionslærerforeningens formand John Rydahl mener, at et
obligatorisk kristendomsfag ville
være positivt, fordi vi vil kunne
sikre, at alle elever så får undervisning i f.eks. etik. Etik bør
selvfølgelig udgøre en væsentlig
del af den almene dannelse, men
kristendommen, eller nogen anden religion, har ikke patent på at
være etisk.
I Humanistisk Samfund mener
vi, at et moderne samfund som
det danske burde have en reelt
inkluderende livssynsundervisning
i folkeskolen, der lærer børn om
religioners og livssyns mangfoldighed, om alle de forskellige

måder man kan tilgå livet på. I et
pluralistisk samfund bør alle vores
børn kunne genkende sig selv i
den undervisning, de får i skolen. Det gælder både for kristne,
muslimske, ateistiske eller jødiske
forældres børn. I en religionstime
bør man lære om, hvordan religion kan være en vigtig dimension
i nogle menneskers liv på mange
forskellige måder. Humanistisk
Samfund repræsenterer en del af
de danskere, som ikke bekender
sig til nogen religion. Vi er også
danskere og vi er ikke kristne, og
det bør heller ikke være målet
med religionsundervisningen at
ændre på dette forhold.
Lad os få en livssynsundervisning,
der lærer vores børn om religionens rolle i samfundet og betydning for den enkelte. Religion kan
være en vigtigt indgangsvinkel til
at forstå og diskutere mange af
livets store spørgsmål, på samme
måde som filosofi eller etik kan
åbne for refleksionen over essentielle elementer af menneskenes
liv og væren.
Målet med religions-, livssynsog etikundervisningen bør være
at give eleverne tilstrækkelig
viden til, at de selv kan tænke sig
om og foretage valg, der giver
mening for dem. Og valg, der giver mening for det demokratiske
fællesskab, som er en væsentlig
del af det Danmark, vi ønsker. Kristendommen og kristendomsundervisning er ikke svar på udfordringerne ved radikalisering eller
ekstremisme. Men evnen til kritisk
at kunne tage stilling, kunne være
det. Lad det være kernen i folkeskolens undervisning.
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Aarhus får areligiøs skovgravplads
Camilla Fabricius (S), formand for
Teknisk Udvalg

Af Thomas Schumann

F

em hektars skovgravplads,
fri for religiøse symboler på
Nordre Kirkegård i Aarhus.
Det er frugten af det arbejde, som
Humanistisk Samfund Aarhus i
februar påbegyndte, da bestyrelsesmedlem Klaus Falkenberg
kontaktede den socialdemokratiske byrådsgruppe. Her gjorde
han opmærksom på, at der er et
stigende ønske om, at kunne blive
begravet uden for Folkekirkens

rammer. En skovgravplads tillader
folk at blive begravet på et neutralt område og i mere naturlige
omgivelser.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe bifaldt ideen og Camilla
Fabricius (S), som er formand for
Teknisk Udvalg, har sørget for, at
der på Nordre Kirkegård vil blive
oprettet en symbolfri skovbegravelseplads på fem hektar. De
første begravelser kan finde sted
allerede om et til to år.

Klaus Falkenberg, bestyrelsesmedlem HS Aarhus

Omtale i medierne
Den 18. april kom historien frem
i de lokale medier, da JP Aarhus
bragte to artikler om skovgravpladsen på Nordre Kirkegaard.
Her udtrykte formand for Humanistisk Samfund Aarhus, Thorkild
Svendsen, til avisen sin glæde
over kommunens lydhørhed og
sagde at ”det stemmer overens
med mange menneskers bæredygtige livssyn og ønske om at
vende tilbage til naturen.”

Generalforsamling i Aarhus og København
Af Niels Dueholm og
Thomas Schumann

D

en 23. april var der generalforsamling i såvel HS Hovedstaden som i HS Aarhus.
Rammerne for generalforsamlingen i København var Østerbrohuset. Den afgående formand
gjorde en del ud af at omtale
de vellykkede erfaringer fra Kafé
Mensch i Skindergade, som var
fast tilholdssted for bestyrelsens
møder og alle de mere udadrettede aktiviteter i HSH. Desværre
har det efter at Kafé Mensch blev

opsagt i Skindergade været svært
at finde et fast tilhørssted for
HSH.
Den nye bestyrelse består af; Irene Hauch, Kevin Nielsen, Jørgen
Oldenburg, Rainer Verhoeven,
Hanne Larson, Henrik Høyer og
Niels Dueholm.
Til generalforsamlingen i Aarhus,
som foregik på Aarhus Universitet, noterede bestyrelsen sig de
mange ting der var nået i løbet
af året, ikke mindst arbejdet med
at få oprettet en skovgravplads i
Aarhus. Desuden havde der været

flere succesfulde arrangementer,
såsom en informationsaften om
humanistiske ceremonier og et
oplæg med titlen ”Hvad er lykke?” på Løves Bog og Vincafé.
Bestyrelsen tæller, som den har
gjort sidste år; formand Thorkild Svendsen, Klaus Falkenberg,
Jesper Dybbro og Thomas Schumann.
Til slut på generalforsamlingen
havde HS Aarhus inviteret lektor
ved Syddansk Universitet, Gerard
Lohmann, til at fortælle om den
franske debat ovenpå massekren
på Charlie Hebdo.
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Fred med humanistiske briller

Af Ole Morten Nygård
Talsperson

A

lle ønsker fred i verden. Frihed for vold og uro i deres
liv, men desværre er konflikter uundgåelige. Det afgørende er den måde, som den enkelte
forholder sig til konflikterne på.
Sådan ser jeg det i hvert fald.
Krigen og volden er en ustyrlig
kraft, som risikerer at blive taget
i anvendelse, når nogen vil opnå
hurtig forandring. Den humanistiske indgang til konflikter og
fred er at se på den menneskelige
natur, menneskets muligheder
og fællesskabets redskaber. Fred
kommer ikke udefra, men i samarbejdet mellem mennesker: Fred er
at skabe!
Som samfund bygger vi institutioner, der skal sørge for fredelig
sameksistens. Vi regulerer ved
fælles love for at tilstræbe retfærdighed. Vi opbygger domstole,
der afgør tvister. Vi har fælles
forsvar, fælles brandværn, fælles
socialhjælp m.v. Og vi skaber foreninger, da det enkelte menneske
sjældent kan løse større konflikter

alene: Foreninger mod tortur, for
ytringsfrihed eller som naboværn.
Vi diskuterer igen og igen hvordan vi kan løse den gordiske knude, for der vil altid være et aktuelt
problem.

Humanisten forventer aldrig at
fred vil vare evigt. Hun og han
arbejder med de fællesmenneskelige grundvilkår og søger at
finde en løsning. Humanisten ”går
ind i sin tid”, som Nordahl Grieg
udtrykte det i digtet ”Til Ungdommen” i 1936. Humanisten venter
ikke på guddommelig indgriben,
men søger at løse problemerne
selv bedst muligt. Humanisten beder ikke overnaturlige kræfter om
hjælp og styrke, fordi humanisten
ser sig selv, mennesket, som den
faktor, der kan gribe ind.
Når jeg ser på de mange konflikter, der har været i verden mens
jeg har levet, ser jeg oftere religion som påskud for at skabe en
konflikt end for at løse en. Det er
min erfaring. Det er ikke ensbetydende med, at religion skaber
konflikter; religion bruges blot
ofte som argument, et gummiagtigt argument som ikke virker, da

det ikke er fælles for alle parterne.
Jeg har i mit liv også oplevet
religiøse mennesker som konfliktløsere. De har dog alle ladet
deres religion være privat og ikke
draget den frem som argument.
Således kunne de nå ud til andre end deres egne trosfæller.
Fred skabes i min optik ved at se
bort fra vores forskellige livssyn
og fokusere på de mulige fælles
interesser. Derfor mener jeg, at
menneskerettighederne stadig er
de bedste rettesnore for menneskelig sameksistens.
Humanistens svar på konflikter
er at gøre noget i stedet for at
lade stå til. Fredsarbejdets kerneværdi formuleres måske bedst
– også i vores tid – med Nordahl
Griegs ord: ”Fred er at skabe.
Kast dine kræfter ind. Døden skal
tabe.”
Er du enig, eller har du en
anden holdning om humanisme, som du gerne vil dele med
andre? Så kontakt redaktionen.
Mailadresserne finder du på
forsiden af bladet.

Samtalesalon - noget at snakke om

Af Jørgen Oldenburg

L

okalafdelingen i Hovedstaden
holdt samtalesalon tirsdag d.
14 april – og der blev snakket
igennem!
Samtalesalon er et begreb, som
er skabt af gruppen Borgerlyst.
Det handler om at bringe mennesker sammen ved at opfordre
dem til at diskutere bestemte
emner, som de skal forholde sig
personligt til. Man gør det i runder med skiftende overskrifter, og
man skifter samtalepartnere for

hver ny runde, så alle i princippet
får talt med alle.

Denne aften var det overordnede
tema ”Familien – hvad betyder
den?”. Temaet blev anskuet fra
meget forskellige vinkler, som det
jo må være, når vi hver især bidrager med vores meget forskellige
oplevelser. For arrangørerne var
det meget stimulerende at opleve,
hvor livligt diskussionerne foregik,
og hvor åbenhjertigt deltagerne bidrog. Alle forlod lokalet på
Østerbro i godt humør og stor

lyst til snart at opleve denne form
for samvær igen.
Vi var ikke så mange, som arrangørerne havde håbet på. Men de
som ikke kom blev snydt for en
humanistisk oplevelse, der viser
hvor meget det kan give, at have
en samtale med mennesker, man
aldrig før har mødt. Der er planer
om mindst en samtalesalon mere
senere på året, med et stilfærdigt håb om, at lidt flere af vores
medlemmer - og deres venner dukker op.
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Humanistisk Samfund til Folkemøde 2015

F

olkemødet kaldes af nogen
”Den Store Fætter/kusinefest”
for mennesker med holdninger og politik i blodet. Under alle
omstændigheder er Folkemødet
en mulighed for at mø-des i øjenhøjde med politikere og andre,

som er med til at sætte dagsordenen i samfunds-debatten.

Har du lyst til selv at opleve
Folkemødet, og give en hånd med
i vores stand, har du muligheden
for en både hyggelig og spændende ”aktiv ferie” i dagene 11. til
14. juni.
Du kan få yderligere oplysninger
ved henvendelse til Jakob E. Jørgensen på email jej@humanistisksamfund.dk eller tlf. 4018 7428. Vi
vil blive glade, hvis du kan være
med!

Igen i år er HS repræsenteret
med en stand ved Folkemødet på
Bornholm. Standen bemandes af
tilrejsende og lokale medlemmer.

Ungdomskonference i Göteborg

inkluderer rejsen derhen, mad,
overnatning og betaling for selve
konferencen. Hvis du er interesseret i at deltage, så kan du melde
dig til på facebook-eventet her:
https://www.facebook.com/
events/838111699614709/
Du kan også skrive til Thomas
Schumann, som er koordinator for
den danske deltagelse til konferencen. Mailadressen er: schostar@gmail.com. Telefonnummeret er 25485444.

D

en 23.-25 oktober træffes
unge humanister fra hele
Norden i Göteborg til en
konference under overskriften
”Nordic Humanism and Critical

Thinking”. Det er Humanistisk
Ungdom fra Norge der inviterer
og humanister i alderen 18-30
er inviterede til at deltage. Det
koster 500 norske kroner, hvilket

Side 7
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Maj 2015
Onsdag d. 6/5

AALBORG

Humanistisk stambord
Her er der ingen dagsorden, ingen faste emner - men masser
af hygge og venskab.

Tirsdag d. 12/5

AALBORG

Filosofisk Café
Filosofisk Café Aalborg tilbyder
rum til dialog om livets spørgsmål og er åben for alle interesserede

Tirsdag d. 12/12

KØBENHAVN

Aktiv dødshjælp
Foredrag og debat ved formand for etisk råd, Jacob
Birkler

Mandag d. 18/5

BORNHOLM

Adskillelse af kirke og stat
Foredrag og debat ved lektor i filosofi ved Københavns
Universitet, Morten Ebbe Juul
Nielsen.

Tirsdag d. 26/5

AALBORG

Åbent bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøderne er åbne
for alle medlemmer af HS Aalborg.

Torsdag d. 28/5

KØBENHAVN

Debatklubben
Modne medlemmer debatterer humanisme og alle mulige
andre emne

Huset, Hasserisgade
10, kl. 15:30

Huset, Hasserisgade
10, kl. 19:00

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
19.00

Rønne bibliotek, Pingels alle, kl. 19.00

Huset, Hasserisgade
10, kl. 20.00

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
15.00
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