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Livssyn og forholdet mellem kirke/religion 
og stat er de emner, der optager medlem
merne af Humanistisk Samfund Aalborg 
allermest.

Det viser en undersøgelse, som fore
ningen netop har gennemført blandt sine 
medlemmer.

53 af foreningens 100 medlemmer har 
svaret på spørgsmål om bl.a. deres ønsker 
og interesser og tre ud af fire svarer, at 
de interesserer sig for livssyn og human
isme, mens 65 pct er optaget af forholdet 
mellem kirke/religion og stat. 

Samtidig viser undersøgelsen, at fore
drag hitter.

Næsten syv ud af ti vil helst deltage i 
foredrag og gerne på medlemsmøder 
med oplæg og debat.

Flere medlemsmøder
For bestyrelsen i Humanistisk Samfund 
Aalborg er resultatet af undersøgelsen et 
godt redskab til at planlægge kommende 
aktiviteter.

Således har bestyrelsen på baggrund af 
undersøgelsen besluttet at holde en ræk
ke medlemsmøder i efteråret og vinteren, 
hvor forskellige emner, der relaterer sig til 
livssyn og humanisme, tages op. Møderne 
vil blive holdt på hverdagsaftener, som 
flertallet af medlemmerne foretrækker.

Dermed håber bestyrelsen også at 
ramme medlemmer, som ifølge un
dersøgelsen ikke har deltaget i forenin
gens aktiviteter, fordi der ikke har været 
tilbud, der interesserer dem. 

Møder udenfor Aalborg
Selvom foreningens navn knytter an til 
Aalborg, og de fleste medlemmer bor her, 

dækker HS Aalborg hele den nordjyske 
region. Det betyder, at en del af medlem
merne må på køretur, hvis de vil deltage i 
aktiviteter. 

15 procent af de medlemmer, der i 
undersøgelsen har svaret, at de ikke har 
deltaget i aktiviteter, angiver da også, at 
”der er for langt til Aalborg.”

Bestyrelsen har derfor planer om at 
arrangere offentlige møder om de hu
manistiske ceremonier ude i landsdelen i 
efteråret og vinter. I første omgang drejer 
det sig om Frederikshavn, Hjørring og 
Brønderslev. 

Medlemmer, der gerne vil være med til 
at arrangere offentlige møder, kan skrive 
til sti@hs.dk.

Gennemsnitsalder er høj
Gennemsnitsalderen blandt medlem

merne af HS Aalborg er høj, viser un
dersøgelsen. Således er seks ud af ti, der 
deltager i undersøgelsen, enten efterløns
modtagere eller pensionister. Blot hver 
tredje er i job og knap fire procent under 
uddannelse.

Den høje gennemsnitsalder afspejler 
sig da også i medlemmernes interesse 
for ceremonierne, hvor hele 91 procent 
er optaget af begravelse, mens konfirma
tion interesserer 28 procent og bryllup 17 
procent.

Bestyrelsen vil derfor arbejde for at 
hverve flere yngre medlemmer, blandt 
andet gennem foredragsvirksomhed på 
de nordjyske gymnasier, Filosofisk Café 
og Facebook. Og ikke mindst ved at 
forsøge at komme mere i pressen.

Rapporten er vedhæftet mail

Vi er mest optaget af livssyn
HS Aalborg har spurgt medlem-
merne om baggrund, ønsker og 
holdninger

t



Nordjylland kan måske se frem til at få 
egne celebranter og ceremoniledere ved 
humanistiske ceremonier.

I HS Aalborgs medlemsundersøgelse 
har fire medlemmer svaret, at de gerne 
vil høre mere om uddannelsen. De 
pågældende bliver nu kontaktet af HS’ 
ceremoni ansvarlige.

Men faktisk har hele ni medlemmer 
svaret, at de godt kunne tænke sig at 
blive celebrant eller ceremonileder. De 
fleste har dog bare glemt her at oplyse 
deres navn!

Har du derfor lyst til at blive celebrant 
for navngivning, konfirmation eller 
bryllup, ceremonileder ved humanistisk 
begravelse eller humanistisk samtalepart
ner (Humanistisk Eksistentiel Omsorg) og 
høre mere om uddannelsen, vil vi gerne 
høre fra dig. Også selvom du måske ikke 
har deltaget i medlemsundersøgelsen.

Send dine kontaktoplysninger og 
hvilke(n) ceremoni(er) du er interesseret i 
til sti@hs.dk

En række medlemmer har i medlems
undersøgelsen svaret, at de gerne vil 
være med til at udbrede kend skabet til 
Humanistisk Samfund og derfor gerne vil 
have et antal foldere om foreningen og 
ceremonierne. Men mange har desværre 
i den forbindelse glemt at oplyse deres 
navn og kontakt oplysninger !

Ønsker du foldere om HS, hører vi 
gerne fra dig. Send navn og kontakt
oplysninger til sti@hs.dk

Blandt deltagerne i medlemsundersøgel
sen har bestyrelsen trukket lod om en 
bogpræmie.

Vinder blev Tanja Bernhard, der mod
tager Anders Stjernholms bog ”Eftertro.” 

MEDLEMSUNDERSØGELSE...

Vil du være celebrant eller ceremonileder?

Vil du være med til 
at udbrede 
kendskabet til HS?

Bogvinder

Blandt de besvarede spørgeskemaer har 
bestyrelsen udtrukket en vinder.

Filosofisk Café 
i efteråret
Filosofisk Café er nu klar 
med programmet for 
efteråret. 
Møderne foregår som 
sædvanlig i Huset, Has
serisgade i Aalborg fra 
kl. 1921 (rødt og grønt 
lokale).

Tirsdag 11. september: 
Hvad er moral?

Tirsdag 9. oktober: 
Hvad er magt?

Tirsdag 13. november:
Hvad er loyalitet?

Tirsdag 11. december: 
Hvad er det gode liv?

Filosofisk Café er åben 
for alle – troende og ikke 
troende, unge og gamle. 

Du er derfor velkommen 
til at tage naboer, ven
ner og bekendte med 
– og tilmelding er ikke 
nødvendig.

Åbne 
bestyrelses-
møder
Bestyrelsens møder i 
Humanistisk Samfund 
Aalborg er åbne for fore
ningens medlemmer.

Sidste møde inden 
sommerferien er 19. juni 
kl. 19.30.

Efter pause i juli mødes 
bestyrelsen igen 28. au
gust, 18. september, 23. 
oktober og 27. novem
ber. Alle kl. 19.15.

Bestyrelsesmøderne 
foregår i Huset, Hasse
risgade i Aalborg (rødt 
lokale).

HS AALBORG ONLINE
Hjemmeside: www.hs.dk/aalborg
Facebook, søg: 
‘Humanistisk Samfund Aalborg’


