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Så fik Nordjylland sin
første humanistiske 
ceremonileder

Møde med 
nordjyske bedemænd
HS Aalborg har inviteret alle 
lands delens begravelsesforretnin-
ger til møde.

På mødet, der finder sted 11. 
september i Aalborg, vil foreningen 
dels orientere bedemændene om, 
hvad en humanistisk begravelse er 
og dels lægge op til samarbejde.

I forvejen samarbejder HS Aal-
borg med tre af byens begravelses-
forretninger. Samarbejdet kom i 
stand efter et lignende møde og be-
tyder, at en humanistisk begravelse 
kan bestilles via bedemanden.

Se HS Aalborgs begravelses pjece: 
www.kortlink.dk/y8eb

Kjeld Lanng, næstformand i Humanistisk 
Samfund Aalborg, har nu papir på, at han 
kan lede en humanistisk begravelse.

Han er dermed Nordjyllands første hu-
manistiske ceremonileder.

24. maj bestod han eksamen efter et 
internt uddannelsesforløb i Humanistisk 
Samfund. Uddannelsen sætter ham istand 
til at møde pårørende, skrive og holde 
begra vel sestale og gennemføre en værdig 
og højtidelig humanistisk ceremoni.

Eksamen - den såkaldte »kapelprøve« 
-  fandt sted i Aarhus og foregik som en helt 
rigtig begravelsesceremoni. Forud havde 
Kjeld Lanng mødt pårørende til en afdød, 
som allerede var begravet, og sammen med 

dem tilrettelagt ceremoni og skrevet tale. 
Blot er kisten ved kapelprøven tom.

Har du lyst til selv at blive uddannet som 
ceremonileder, celebrant til huma nistisk 
navngivning eller bryllup, som konfirma-
tionsunderviser eller humanistisk samta-
lepartner, kan du høre mere om HS’ interne 
uddannelser ved at skrive til tbc@hs.dk.

Afdøde nordjyder kan nu få en 
 humanistisk begravelse forestået 
af  landsdelens egen ceremonileder.

Kjeld Lanng (tv) efter veloverstået 
 eksamen. Her sammen med eksaminato-
rerne Kelvin Nielsen og Lone Haudrum.



Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben 
for alle – og tilmel ding er 
ikke nødvendig.

Tirsdag 10. september:
Hvad er krænkelse?
Tirsdag 8. oktober: 
Hvad er håb?
Tirsdag 12. november:
Hvad er flugt?
Tirsdag 10. december:
Hvad er religiøsitet?

Sted: Huset, Hasseris-
gade, Aalborg, kl. 19-21 
(Lilla og blåt lokale) 

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

Tirsdag 18. juni
Tirsdag 27. august
Tirsdag 24. september
Tirsdag 29. oktober
Tirsdag 26. november

Alle møder holdes i 
Huset, Hasserisgade 10 
i Aalborg fra kl. 19.00
(blåt lokale).

Foredrag
Kunstigt liv -
hvordan, hvornår og 
hvilke konsekvenser?
17. sept kl 17-19

Moralske konsekvenser 
af darwinistisk 
evolutionsteori
23. sept kl 17-19

(Begge foredrag er i 
samarbejde med
Folkeuniversitetet).

Bestyrelsen i HS Aalborg
Jørn Rosborg (formand) 
jr@hs.dk, 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand) 
kla@hs.dk, 2479 4696

Tage Pedersen (kasserer) 
annatage@stofanet.dk, 6030 7148

Steen Timmermann (sekretær)
sti@hs.dk, 2395 7723 

Bente Andersen 
hjelmer21@gmail.com, 98 12 73 75

Michelle Lind Kaptain
michellekaptain@gmail.com,
6053 1187

Birgitte Rasmussen
birgitte-rasmussen@hotmail.com,
3095 5664

Suppleant:

John Skinnebach-Larsen
jbl.gejst@gmail.com

www.hs.dk/aalborg
aalborg@hs.dk

Facebook: 
Humanistisk Samfund Aalborg

Medlemsmøde
Mens vi venter
på åbningstalen
11. sept. kl 19-21
Sted: Huset, Hasseris-
gade, Aalborg, kl. 19-21 
(Lilla lokale) 

Aalborg Pride
Vi viser humanistisme og mangfoldighed: Deltag 
under HS-banneret ved Aalborg Pride 13. juli. 
Hør mere hos michellekaptain@gmail.dk

Humanistisk konfirmation i Nordjylland i 
2020 har fået en flyvende modtagelse.

Med 20 tilmeldte er konfirmandholdet 
i Aalborg allerede fuldt booket og tre står 
på venteliste.

 Derfor har HS Aalborg nu oprettet et 
konfirmandhold i Hjørring med endnu 
tyve pladser. Foreløbig er tre af pladserne  
booket.

Med en kampagne vil foreningen derfor 
sætte yderli ge re fokus på mulig heden for 
humanistisk konfirmation i Vendsyssel.

Den offentlige tilmelding til konfirma-
tion i 2020 åbner 3. juni klokken 10.

Tilmelding og oplysninger: 
www.hs.dk/konfirmation

Mange nordjyder vil 
konfirmeres humanistisk

Nu skal himmerlændinge og thyboere høre om HS
Efter i foråret at have holdt offentlige 
møder i Frederikshavn, Hjørring og 
Brønderslev kommer turen nu til Himmer-
land og Thy.

Til efteråret gennemfører HS Aalborg 
en turné til Skørping, Hobro og Thisted, 
hvor foreningen fortæller om de humanis-
tiske værdier, om foreningen selv og ikke 

mindst om de humanistiske ceremonier.
De offentlige møder vil blive oprekla-

meret gennem lokalpressen, løbesedler 
og plakater. 

Bor du i et af lokalområderne, er du 
velkommen til at være med i planlægning 
og opreklamering: 

Skriv til sti@hs.dk

I bl.a. Brønderslev 
fortalte HS-talsperson 
Ole Wolf i foråret om 
humanistiske ceremo-
nier. Nu får himmer-
lændinge og thyboere 
muligheden.

Hvis du vil følge bestyrelsens arbejde...
Møderne i HS Aalborgs bestyrelse er åbne for foreningens medlemmer. Nu kan du 
også abonnere på mødereferaterne og dermed kigge bestyrelsen over skulderen.

Skriv til sti@hs.dk og tilmeld dig, så modtager du løbende referater på mail.


