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Så gør vi klar til

Humanistisk
konfirmation
i Nordjylland

Fra 2020 kan unge nordjyder 
bliver humanistisk konfirmeret 
her i landsdelen.

Hidtil har unge nordjyder, der ønsker at 
blive humanistisk konfirmeret, måtte 
søge til Aarhus eller én af de tre andre 
byer i landet, hvor konfirmationen bliver 
tilbudt.

Men det skal være slut nu.
Bestyrelsen i HS Aalborg har vurderet, at 

det er på tide at tilbyde humanistisk konfir-
mation her i landsdelen fra 2020.

Antallet af unge, der vælger at blive 
humanistisk konfirmeret er nemlig nærmest 
eksploderet på landsplan. Og I Aalborg har 

HS-bestyrelsen modtaget flere henven-
delser fra forældre til børn, der ønsker en 
humanistisk konfirmation.

- Vi er sikre på, at der er et behov. Når 
først tilbuddet om at blive humanistisk kon-
firmeret her i landsdelen er en realitet, vil 
det blive attraktivt for flere, siger formand 
for HS Aalborg Jørn Rosborg.
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Kom med i arbejdsgruppe
om humanistisk konfirmation

HS Aalborg er i øjeblikket i fuld gang med 
at samle en arbejdsgruppe, der kan tage 
sig af de mange forskellige opgaver med 
at etablere humanistisk konfirmation i 
Nordjylland.

Et nordjysk konfirmationshold kan tidligst 
blive en realitet fra 2020. Det giver til gengæld 

nogle måneder til at forberede konfirma-
tionen indtil sommer næste år, hvor tilmeldin-
gen af konfirmander til 2020 finder sted.

 Der er brug for frivillige til at udfylde 
mange forskellige funktioner lige fra at 
planlægge, løse praktiske opgaver, undervise 
konfirmanderne og gennemføre ceremonien.

I spidsen for arbejdsgruppen står Junita D. 
Karlsen, der er udpeget som tovholder.

Målet er, at arbejdsgruppen skal være på 
plads inden 23. oktober, så meld dig straks på 
banen, hvis du har lyst til at være med.

HS Aalborg søger frivillige, der vil 
være med til at forberede humanistisk 
konfirmation i Nordjylland.

Konfirmationsgruppe
i Nordjylland

Har du lyst til at være med til 
at skabe tilbud om humanistisk 
konfirmation i Nordjylland, så 
kom med i arbejdsgruppen.

Vi søger både praktikere og under-
visere. Vil du gerne undervise, skal 
du være parat til selv at deltage i HS’ 
interne uddannelse.

Vi skal 
• lægge tidsplaner,
• finde egnede lokaler - både til 

konfirmandernes weekendture 
og selve ceremonien,

• lave pr-arbejde,
• holde kontakt med forældre,
• forberede og gennemføre to 

weekender med undervisning,
• løse praktiske opgaver i 

forbindelse med  weekendture - 
fx køkkentjeneste og hygge,

• gennemføre ceremonien.

Kontakt

Junita D. Karlsen
Telefon  2124  8412
konfirmation.nord@hs.dk

Jubilæumsaften
med Trillingsgaard

Tirsdag 16. oktober markerer HS 
Aalborg Humanistisk Samfunds 
10 års jubilæum.

Det sker kl 19.30 i Huset, Hasse-
ris gade i Aalborg, hvor tidligere 
AKKC-direktør Ernst Trillingsgaard 
fortæller om sit liv. Mødet indledes 
med kort at se tilbage på de resulta-
ter, HS har opnået.

Det er gratis at deltage og du 
må gerne tage venner, familie og 
naboer med.

Offentlige møder i Vendsyssel
Datoerne er nu på plads for HS Aalborgs 
offentlige møder i Vendsyssel om de hu-
manistiske ceremonier. Det bliver 15. januar 
i Frederikshavn, 13. februar i Hjørring og 13. 
marts i Brønderslev.

Skriv til sti@hs.dk, hvis du bor i områ der-
ne og gerne vil være med til at planlægge og 
opreklamere.

Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

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 9. oktober: 
Hvad er magt?

Tirsdag 13. november:
Hvad er loyalitet?

Tirsdag 11. december: 
Hvad er det gode liv?

Sted: Huset, Hasseris-
gade i Aalborg fra kl. 
19-21 (rødt og grønt 
lokale).

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

Tirsdag 23. oktober 
Tirsdag 27. november

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

Sted: Huset, Hasseris-
gade i Aalborg fra kl. 
19.15 (rødt lokale).

Medlemsmøder
Jubilæumsaften
16. oktober kl 19.30
Huset, Aalborg

Sådan opfatter vi 
døden forskelligt
5. decemberkl 19.15
Huset, Aalborg

Eksistentiel samtale
22. januar kl. 19.15
Huset, Aalborg

Generalforsamling
19. februar
Huset, Aalborg 

Offentlige møder
Frederikshavn 15. jan.
Hjørring 13. feb.
Brønderslev 13. marts


