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Tilmelding til
nordjysk konfirmation
kom godt fra start

FAKTA 

Derfor “konfirmation” 
Vi bruger ordet konfirmation, for-
di det er praktisk og let at forstå, 
og dermed let at kommunikere. 

At konfirmere betyder både 
‘at bekræfte’ og ‘at bestyrke’. Vi 
bruger ordet i den direkte betyd-
ning ‘med styrke,’ da vi ønsker at 
styrke de unge til at handle etisk, 
selvstændigt og tænke kritisk. 
De unge skal derimod hverken 
bekræfte eller bekende sig til 
humanismen, men blot inspireres 
og motiveres til at reflektere over 
deres og andres livssyn, værdier 
og handlinger.

Kurset afsluttes med en højti
de lig ceremoni.

www.hs.dk/konfirmation

Fjorten kommende konfirmander har 
i løbet af april måned tilmeldt sig den 
første humanistiske konfirmation i Nord-
jylland i 2020.

Siden 1. april har tilmeldingen været 
åben for medlemmer af Humanistisk 
Samfund. Dermed har HSmedlemmerne 
fået et forspring, inden den offentlige 
tilmel ding åbner 3. juni kl. 10.

Humanistisk Samfund i Aalborg for-
venter, at de sidste seks af ialt 20 pladser 
på konfirmationsholdet hurtigt vil blive 
udsolgt.

Derfor har lokalforeningen forberedt 
sig på at kunne oprette endnu et konfir-
mationshold med basis i Vendsyssel, hvis 

det bliver nødvendigt. Her er salen i Ven-
delbohus i Hjørring forhåndsreserveret til 
yderligere en ceremoni 23. maj 2020.

I Aalborg bliver konfirmationsceremo-
nien holdt 2. maj 2020 i Aalborg Kongres 
& Kultur Center.

Weekend-kurser for konfirmander
Forud for konfirmationsceremonien  eller 
ceremonierne, hvis der må oprettes endnu 
et hold  samles konfirmanderne til to 
weekendture. Det er 28. februar1. marts 
2020 og 28.29. marts 2020 på lejrskolen 
Lien ved Blokhus.

På kurserne arbejder de unge med 
emner som etik, moral, livssyn, menne-
skerettigheder, seksualitet, rusmidler og 
identitet.

Undervisere til de nordjyske konfirman-
der bliver uddannet til opgaven i Huma
nistisk Samfunds interne uddannelser.

Allerede inden den offentlige 
tilmelding åbner, er det nordjyske 
konfirmationshold godt fyldt op.



Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

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

Tirsdag 14. maj: 
Hvad er tryghed?
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. 1921 
(Lilla og blåt lokale) 

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

Tirsdag 28. maj 
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 1719

Moralske konsekvenser 
af darwinistisk 
evolutionsteori
23. sept kl 1719

(Begge foredrag er i 
samarbejde med
Folkeuniversitetet).

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

Kjeld Lanng (næstformand) 
kjeldlanng@gmail.com, 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
birgitterasmussen@hotmail.com,
3095 5664

Suppleant:

John Skinnebach-Larsen
jbl.gejst@gmail.com

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

Facebook: 
Humanistisk Samfund Aalborg

HS Aalborg deltager i Pride 2019

Humanisme handler også om rumme-
lighed, tolerance og ret til at være den, 
man er. Derfor handler humanisme også 
om anerkendelse og rettigheder for sek-
suelle og kønsmæssige minoriteter.

Det vil HS Aalborg gerne være med 
til at markere og deltager derfor i årets 
Aalborg Pride 13. juli.

Festlighederne starter klokken 11 i 
Kildeparken, hvorfra regnbueparaden 
går til Karolinelund. Her stiller HS Aalborg 
op med en bod, hvor vi fortæller om de 
humanistiske ceremonier, og hvor man 
bl.a. kan deltage i en quiz om humanisme.

Kom med
Bestyrelsen håber, at rigtig mange 
medlemmer vil deltage i paraden under 
HSbanneret.

Har du lyst til at tage en tørn med den 
praktiske forberedelse sammen med 

andre HS’ere, eller kan du påtage dig 
opgaver på selve dagen   fx i boden, er du 
meget velkommen.

Kontakt: Michelle Kaptain
michellekaptain@gmail.com
Telefon 60 53 11 87
og hør nærmere

Læs mere om Aalborg Pride 2019:
www.aalborgpride.dk

Vær med til at vise humanismen 
13. juli på festdagen for seksu-
elle  og kønsmæssige minoriteters 
 rettigheder. 

Mens vi venter
på åbningstalen...
Talsperson i HS Ole Wolf fortæller 
på et medlemsmøde 11. september  
om foreningens politiske lobbyar-
bejde for ligestil ling af livssyn og 
om arbejdet op til folketingets 
åbning, hvor HS igen i år holder en 
alternativ ceremoni.

Medlemsmøde
Mens vi venter
på åbningstalen
11. sept. kl 1921
Sted: Huset, Hasseris-
gade, Aalborg, kl. 1921 
(Lilla lokale) 


