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Foredrag:

Er Danmark
et kristent land?
Er Danmark
et kristent land?
Foredrag arrangeret af
HS Aalborg i samarbejde med
Folkeuniversitetet.
Onsdag 6. marts
kl. 17.00-19.00
Aalborg Universitet
Strandvejen 12-14, Aalborg
Pris: 125 kr.
(som medlem af HS får du 50
kr i rabat. Ved tilmelding skal
du betale det fulde beløb og får
derefter refunderet rabatten på
mødet).
Tilmelding:
kortlink.dk/fuaalborg/wr56

Dette foredrag gør op med myten
om, at vi kan takke kristendommen
for danske værdier som folkestyre
og frisind
Danmark er et kristent land. Det mener
dronningen, regeringen, Dansk Folkeparti
og mange andre. Tænk på vores historie,
grundlov, værdier og folkekirke, siger de.
6. marts holder HS Aalborg i samarbej
de med Folkeuniversitetet et foredrag,
hvor cand.mag.art Jens-André Herbener
sætter spørgsmål ved påstanden.
Faktisk står nogle af vore mest centrale
værdier som folkestyre, religionsfrihed,
ytringsfrihed, seksuelt frisind og ligestil
ling af mænd og kvinder og af hetero- og
homoseksuelle i modsætning til langt
størstedelen af Bibelen og kristendom
mens historie. Historisk set er de ofte op
stået som modreaktioner på og modstand
fra kirken.

Foredraget vil også vise, at store andele
af folkekirkens medlemmer ikke opfatter
sig som religiøse og ikke vil melde sig ind
i folkekirken igen, hvis de blev meldt ud.
Desuden at der er et hurtigt voksende
antal trossamfund uden for folkekirken,
ligesom antallet af ateister, agnostikere
og humanister vokser.

Rabat til HS-medlemmer
Det koster 125 kroner at deltage i fore
draget, men som medlem af Humanistisk
Samfund får du 50 kroner i rabat. Du skal
indbetale det fulde beløb til Folkeuniversite
tet, og rabatten får du derefter udbetalt på
mødet af HS Aalborgs kasserer.

Generalforsamling
HS Aalborg holder generalforsamling
12. februar.
Læs næste side

Dato klar for første
humanistisk konfirmation
i Nordjylland
Lørdag 2. maj 2020 finder den første hu

manistiske konfirmationsceremoni sted
i Nordjylland, hvor HS Aalborg har lejet
“Det lille Teater” i Aalborg Kongres & Kultur
Center.
Den meget aktive konfirmationsgruppe i
HS Aalborg er desuden snart klar til at sætte
gang i et større pr- og pressearbejde, der
skal sikre tilmelding af konfirmander.

Offentlige møder
i Vendsyssel er igang
15. januar blev første af foreningens tre
offentlige møder i Vendsyssel holdt.
I Frederikshavn lagde De frivilliges Hus
lokaler til mødet, hvor HS-talsperson Thor
kild Svendsen og formand for HS Aalborg
Jørn Rosborg holdt oplæg om de humanis
tiske ceremonier.
Mødet havde på forhånd fået flot omtale
i den lokale presse og det sikrede fin del
tagelse.
13. februar holder HS Aalborg møde i
Hjørring og 13. marts kommer turen til
Brønderslev.

Lone Ree Milkær, forperson i HS, fortæller om foreningens arbejde.

Mød HS’ forperson på generalforsamling
Hvor står Humanistisk Samfund lige nu
- og hvordan går det med arbejdet for
ligestilling og vielsesret?
Det kan du få svar på, når HS Aalborg
holder generalforsamling 12. februar.
Lone Ree Milkær, forperson i Humanis
tisk Samfund, lægger ud med at fortælle
om foreningens arbejde. Herefter går vi
over til selve generalforsamlingen.
Indkaldelse med dagsorden blev ud
sendt til alle medlemmer 27. december.

Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER
Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben
for alle. Du er derfor
velkommen til at tage
naboer, venner og be
kendte med – og tilmel
ding er ikke nødvendig.

Tirsdag 19. februar:
Hvad er altruisme?
Tirsdag 12. marts:
Hvad er svigt?
Tirsdag 9. april:
Hvad er en god død?
Tirsdag 14. maj:
Hvad er tryghed?
Sted: Huset, Hasseris
gade, Aalborg, kl. 19-21
(blåt lokale)

Åbne
bestyrelsesmøder
Bestyrelsens møder i
Humanistisk Samfund
Aalborg er åbne for
foreningens medlem
mer.
Tirsdag 29. januar
Tirsdag 12. februar
(efter generalfors.)
Tirsdag 26. marts
Tirsdag 30. april
Tirsdag 28. maj
Tirsdag 18. juni
Alle møder holdes i
Huset, Hasserisgade 10
i Aalborg fra kl. 19.00
(orange lokale).

Generalforsamling
12. februar kl. 19.00
Huset, Aalborg (lilla
lokale).
Fællesspisning kl. 18 i
Husets Café. HS er vært.
Tilmelding senest 7. feb.
på aalborg@hs.dk

Offentlige møder
Hjørring 13. februar
(Bagterpskolen, Fuglsig
vej 1).
Brønderslev 13. marts
(Brønderslevhallen,
Knudsgade 1).

Gratis mad
Inden mødet - kl. 18 - kan du deltage i
fællesspisning i Husets Café, der byder
på vegetarisk aftenbuffet. HS Aalborg er
vært. Drikkevarer for egen regning.
Tirsdag 12. februar.
Kl. 18 (aftensmad), mødet starter kl. 19.
Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.
Tilmelding til mad: Senest 7. februar på
aalborg@hs.dk.

Bestyrelsen i
Humanistisk Samfund
Aalborg
Jørn Rosborg (formand)
jornrosborg@yahoo.dk, 4013 2680
Jørgen Harder (næstformand)
jharder@stofanet.dk, 2896 9817
Tage Pedersen (kasserer)
annatage@stofanet.dk, 6030 7148
Bente Andersen
hjelmer21@gmail.com, 98 12 73 75
Michelle Lind Kaptain
michellekaptain@gmail.com,
6053 1187
Steen Timmermann
steen.timmermann@gmail.com,
2395 7723
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