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Sådan tackler vi døden forskelligt...

Endelighed giver 
livet større værdi

Når det ikke er religionens løfte om “evigt 
liv” og gensyn med afdøde i en “himmelsk 
verden uden lidelse,” der bringer trøst, 
når livssyns humanister tager afsked med 
afdøde, hvad er det så?

Det satte teologistuderende Rasmus 
Jonstrup Hansen sig for at under søge, da 
han på studiet skulle lave sin bachelor
opgave.

 24årige Rasmus, der selv er aktivt 
troende, sammenlignede i sit projekt 
begravelses taler hos Humanistisk Sam
fund og Bykirken i Vejle. Den konklussion, 
han kom frem til, var, at mens troende 
finder trøst i uendeligheden og troen på 

et evigt liv, er humanisternes trøst netop 
modsat: En anerkendelse af, at døden er 
endelig! Og fordi døden er endelig, får 
livet så meget større værdi. Derfor er den 
humanistiske begravelse også en hyldest 
til det levede liv.

I april fortalte Rasmus Jonstrup Hansen 
i medlemsbladet Humanisten om sit 
bachelorprojekt, og nu kan du møde ham 
hos HS Aalborg.

Onsdag 5. december stiller han sig til 
rådighed for lokalforeningen, hvor han 
uddyder sit projekt og besvarer spørgs
mål. Du er velkommen til at tage gæster 
med til mødet.

Læs artiklen “Begravelser med og uden tro” 
i Humanisten august 2018:
hs.dk/wp-content/uploads/2018/08/
Humanisten_AUGUST_2018.pdf

Vi ser nærmere på, hvordan 
 troende og humanister tackler 
døden forskelligt. 

Medlemsmøde

Begravelser
med og uden tro
Onsdag 5. december 2018
klokken 19.15
HUSET (lilla lokale)
Hasserisgade 10, Aalborg

Stud. theol. Rasmus Jon-
strup Hansen fortæller om sit 
bachelorprojekt, hvor han sam
menligner religiøs og humanis
tisk begravelse.

Tag gerne gæster med.
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Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben 
for alle. Du er derfor 
velkommen til at tage 
naboer, venner og bek
endte med – og tilmel
ding er ikke nødvendig.

Tirsdag 13. november:
Hvad er loyalitet?

Tirsdag 11. december: 
Hvad er det gode liv?
Cafeen starter med 
fællesspisning i Husets 
café kl 17.30. Pris 85 kr.
Tilmelding til spisning 
senest 4. december til 
aalborg@hs.dk

Sted: Huset, Hasseris
gade, Aalborg, kl. 1921

Åbne 
bestyrelsesmøder
Bestyrelsens møder i 
Humanistisk Samfund 
Aalborg er åbne for 
foreningens medlem
mer.

Tirsdag 27. november

2019:
Tirsdagene 29. januar, 
19. februar, 26. marts, 
30. april, 28. maj og 18. 
juni.

Alle møder holdes i 
Huset, Hasserisgade 10 
i Aalborg fra kl. 19.15 
(rødt lokale).

Medlemsmøder

Begravelser med
og uden tro
5. december kl. 19.15
Huset, Aalborg

Eksistentiel samtale
22. januar kl. 19.15
Huset, Aalborg

Generalforsamling
19. februar
Huset, Aalborg 

Offentlige møder
Frederikshavn 15. jan. i 
Frivillighedshuset, Dan
marksgade 12.
Hjørring 13. feb., Bag
terpskolen.
Brønderslev 13. marts

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

Velbesøgt jubilæums-
arrangement
Med udgangspunkt i hvordan religionen 
i form af Indre Mission satte præg på det 
lille fiskersamfund Jegindø i Limfjorden, 
fortalte tidligere direktør for AKKC Ernst 
Trillingsgaard, der selv er opvokset på 
øen,  om sit liv, da HS Aalborg 16. oktober 
markerede foreningens jubilæum.

27 medlemmer og gæster deltog i 
arrangementet, der blev indledt med at se 
på de resultater, HS har opnået i sine ti år, 
blandt andet hvordan antallet af ceremo
nier er vokset og begrebet “livssyn” er sat 
på den politiske dagsorden.

Trillingsgaard fortalte derefter med 
humor om sit liv i underholdsbranchen 
først i Holstebro og senere i Aalborg  og 
om mødet med danske og internationale 
kunstnere.

Vi fejrer solhverv med fællesspisning

Billedet er ikke H
usets buff

et

Årets afslutning og vintersolhverv er nær 
og snart går det igen mod lysere tider.

Det markerer HS Aalborg med fælles

spisning inden årets sidste Filosofisk Café. 
Her hygger vi os sammen omkring Husets 
vegetariske aftenbuffet.

Deltager du ikke i Filosofisk Café er du 
alligevel velkommen til fællesspisningen. 
...Men du kunne jo også overveje, om du 
ikke skulle benytte lejligheden til at opleve 
de givende eksistentielle samtaler i HS’ 
filosofiske café.

 Tirsdag 11. december kl. 17.30-19.00
 Husets Café, Hasserisgade 10, Aalborg
 Pris 85 kroner
 Tilmelding senest 4. december til:
  aalborg@hs.dk

Konfirmationsgruppen på plads
Arbejdsgruppen, der skal etablere huma
nistisk konfirmation i Nordjylland fra 2020 
er nu på plads:

Tovholder Junita D. Karlsen har følge
skab af Inge Marie Jep sen, Birgitte Ras
mussen, Michelle Kaptain, Tage Pedersen, 
Bente Andersen og Jørn Rosborg. 

Anne Falck og Steen Timmermann er 
presse og prgruppe.


