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Bliv klogere på HS

Vil du gerne vide mere om, hvad Hu-
manistisk Samfund går og arbejder med, 
så har du chancen nu, hvor HS Aalborg 
inviterer til informationsmøde.

Mødet holdes mandag den 17. septem-
ber klokken 19.15 på Huset, Hasserisgade 
i Aalborg - og du er velkommen til at tage 
venner, bekendte og familie med.

På mødet fortæller medlem af Huma-
nis tisk Samfunds hovedbestyrelse Peter 
Tranders om foreningens arbejde lige nu, fx 
om den politiske indsats for sekularisering, 
adskillelse af stat og kirke og arbejdet for at 
få vielsesmyndighed. Formand for Huma nis-

tisk Samfund Aalborg Jørn Rosborg fortæller 
om de humanistiske ceremonier.

I pausen giver foreningen en kop kaffe 
eller te.

Åbent informationsmøde i Aalborg 
om Humanistisk Samfund

Begravelsespjece
genudgives
HS-pjecen “Ikke-religiøs begravelse 
i Aalborg-området” udkommer i ef-
teråret i en revideret udgave og med 
nyt layout.

Bestyrelsen er i fuld gang med 
arbejdet og vil på baggrund af pjecen 
invitere byens bedemænd til samar-
bejde.

Medlems-
møder i
efteråret
I oktober og november byder 
HS Aalborg på to spændende 
medlemsarrangementer

I oktober fejrer Humanistisk Samfund 
sit 10 års jubilæum. Det fejrer HS Aal-
borg med et åbent jubilæumsarrange-
ment 16. oktober klokken 19.30 på 
Huset i Hasserisgade.

Formanden for HS Aalborg indleder 
kort om de resultater, Humanistisk Sam-
fund har nået gennem sine ti år, inden 
ordet overlades til tidligere direktør for 
Aalborg Kongres og Kultur Center Ernst 
Trillingsgaard, der fortæller om sit liv.

Arrangementet er åbent for alle inter-
esserede, så tag bare gæster med.

Begravelser med og uden tro
Stud. theol. Rasmus Jonstrup Hansen 
fortæller 27. november kl. 19.15 om 
sit bachelorprojekt, hvor han analyse-
rer humanistiske og kristne begrav-
elsesceremonier for at se, hvordan 
henholdsvis ikke-troende og troende 
tackler døden.

Du vil modtage særskilte indbydel-
ser til de to arrangementer.

Ernst Trillingsgaard fortæller om sit liv 
på jubilæumsmøde i HS Aalborg.



Vendelboerne får nu chancen for at stifte 
bekendtskab med de humanistiske cere-
monier.

Bestyrelsen for HS Aalborg arbejder i 
øjeblikket med planer om at holde offent
lige møder i Frederikshavn, Hjørring og 
Brønderslev.

På møderne, der holdes i januar, 
fe bruar og marts vil HS’ talspersoner 
fortælle om ceremonierne og ikke mindst 
de humanistiske værdier, der ligger bag. 

Desuden vil der blive fortalt om Humanis-
tisk Samfund.

Forud for møderne planlægger besty-
relsen lokal medieomtale, ligesom der 
ind rykkes annoncer i lokalaviserne og 
udgives plakater og løbesedler.

Med initiativet åbner bestyrelsen for en 
længerevarende indsats, der skal skabe 
grobund for lokalforeninger eller lokale 
ar bejds grupper i Vendsyssel.

Bor du i Frederikshavn-, Hjørring- eller 
Brønderslev-områderne er du velkom-
men til at deltage i planlægningen af 
møderne. 
Skriv en mail til sti@hs.dk.

Offentlige møder i Vendsyssel

Filosofisk Café 
i efteråret
Filosofisk Café er klar 
med programmet for 
efteråret. 
Møderne foregår som 
sædvanlig i Huset, Has-
serisgade i Aalborg fra 
kl. 19-21 (rødt og grønt 
lokale).

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.

Resten af året ser besty-
relsens mødeplan sådan 
ud: 18. september, 23. 
oktober og 27. novem-
ber. Alle kl. 19.15.

I første halvår af 2019 
mødes bestyrelsen 29. 
januar, 19. februar (med 
gene ralforsamling), 26. 
marts, 30. april, 28. maj 
og 18. juni.

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

HS AALBORG ONLINE

Hjemmeside: 
www.hs.dk/aalborg

Facebook, søg: 
‘Humanistisk Samfund Aalborg’

Humanistiske ceremonier på 
 programmet i Frederikshavn, 
 Hjørring og Brønderslev

Nye pjecer
fra HS

Humanistisk 
Samfund 
har udgivet 
en ny ræk-
ke pjecer,
der præ-
senterer 
forenin-
gen og de 
hu ma nistiske ceremonier - navngivning, 
konfirmation, bryllup og begravelse  
samt ‘eksistentiel samtalepartner’.

Vil du være med til at udbrede kend
skabet til Humanistisk Samfund, kan 
du rekvirere et antal pjecer ved at 
skrive til aalborg@hs.dk.

Er du blandt dem, der i HS Aalborgs 
medlemsundersøgelse i foråret, bad om 
pjecer, men ikke opgav navn, beder vi dig 
skrive til os på ny.

Humanistisk konfirmation er siden starten vokset næsten eksplosivt i antal og er blandt 
de ceremonier, der vil blive præsenteret på offentlige møder i Vendsyssel.


