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Vendelboerne
skal høre om
ceremonierne

De humanistiske ceremonier til navngiv
ning, konfirmation, bryllup og begravelse 
er emnet, når HS Aalborg i begyndelsen 
af det kommende år inviterer til offent
lige møder i Frederikshavn, Hjørring og 
Brønderslev.

Ud over information om ceremonierne 
får mødedeltagerne et kort oplæg om 
Humanistisk Samfund.

HS’ talspersoner Ole Wolf og Thorkild 
Svendsen fortæller om ceremonierne, 
mens formanden for HS Aalborg, Jørn 
Rosborg, fortæller om foreningen og dens 
arbejde.

- Ved at udbrede kendskabet til ceremo
nierne vil vi selvfølgelig gerne skaffe flere 
“kunder” til alternativerne til religiøse 
ceremonier - ikke mindst til humanistisk 
konfirmation, som vi lancerer i Nordjyl
land fra 2020, fortæller Jørn Rosborg.

- Men vi har naturligvis også det håb, 
at vi ved at vise flaget noget mere lokalt 
med tiden kan skabe grobund for nye 
lokalforeninger i det nordjyske. 

HS Aalborg er i dag eneste HS-lokal-
forening i Nordjylland og har derfor også 
medlemmer fra såvel Vendsyssel som den 
øvrige region.

Medlemmer i Vendsyssel vil blive in
viteret til at deltage i opreklameringen af 
møderne med flyers og plakater. Desuden 
bliver der indrykket annoncer i ugeavis
erne, ligesom HS Aalborg håber på lokal 
medieomtale.

HS Aalborg holder offentlige  
møder i Frederikshavn, Hjørring 
og Brønderslev. 

Offentlige møder
i Vendsyssel

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 15. januar kl. 19-21
De frivilliges Hus, 
Danmarksgade 12

HJØRRING
Onsdag 13. februar kl. 19-21
Bagterpskolen (musiklokalet)
Fuglsigvej 1

BRØNDERSLEV
Onsdag 13. marts kl. 19-21
Brønderslevhallen
Knudsgade 15
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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. 19.15 
(orange lokale).

Medlemsmøder

Eksistentiel samtale
22. januar kl. 19.15
Huset, Aalborg
(lilla lokale)

Generalforsamling
12. februar
Huset, Aalborg
(lilla lokale) 

Offentlige møder
Frederikshavn 15. januar
(Frivillighedshuset, Dan
marksgade 12).
Hjørring 13. februar
(Bagterpskolen, Fuglsig
vej 1).
Brønderslev 13. marts
(Brønderslevhallen, 
Knudsgade 1).

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

Til januar starter Humanistisk Samfund 
uddannelsen af nye ceremoniledere til be
gravelse og celebranter til navngivnings-, 
konfirmations- og bryllupsceremonierne.

Lørdag 6. januar holder foreningen 
grund  kursus om humanisme, der er 
for  udsætningen for at fortsætte med ud
dannelse i de enkelte ceremonier. Kurset 
holdes i Aarhus fra kl. 10-16.

Kontakt HS’ sekretariatsleder Tue 
Bo-Chassé, tbc@hs.dk, hvis du vil høre 
mere om uddannelsen.

Vil du kunne lede
humanistiske ceremonier?

HS’ forperson kommer
til generalforsamling

Når Humanistisk Samfund Aalborg holder 
generalforsamling 12. februar kan du 
møde HS’ forperson Lone Ree Milkær.

Lone fortæller om, hvad foreningen 
arbejder med lige nu, blandt andet om 
hvordan det går med arbejdet for vielses
ret og ligestil ling med trossamfund.

Generalforsamlingen er tidligere 
annonceret til 19. februar, men er af prak
tiske årsager altså flyttet til den 12.

I løbet af december modtager du en 
indkaldelse.

Medlemsmøde om samtalen
med mennesker i livskrise
Hvordan kan mennesker i livskrise have 
gavn af den eksistentielle samtale med en 
udenforstående?

Og hvordan går det med HS’ helt nye 
tilbud om humanistiske eksistentielle 
samtalepartnere til fx patienter, der ikke 
ønsker at tale med  sygehuspræsten eller 
andre med et religiøst udgangs punkt?

De spørgsmål kan du få svar på ved 

medlemsmødet 22. januar (se kalenderen 
nedenfor) i HS Aalborg. 

Her fortæller psykolog Michelle Lind 
Kaptain om sit universitetsprojekt 
“Eksistentiel samtale til moderne men
nesker” og HS Aalborgs formand Jørn 
Rosborg, der er uddannet humanistisk 
samtalepartner, fortæller om foreningens 
initiativer.


