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Kom med
Humanistisk Samfund
til Aalborg Pride

HS til Aalborg Pride
Lørdag 13. juli kl. 11.00 i Kilde-
parken. Kl. 12.00 afgår paraden 
til Karolinelund.

Kontakt Michelle Kaptain, hvis 
du ønsker oplysninger om HS’ 
deltag else: mk@hs.dk, 6053 1187

13. juli deltager Humanistisk Samfund 
Aalborg for første gang i Aalborg Pride – 
og så endda til Pridens fem års jubilæum. 

Vi deltager for at markere, at LGBT+ret
tigheder er menneskerettigheder og at der 
er stadig et stykke vej til målet om ligestil
ling på tværs af køn og seksualitet. Selvom 
vi i Danmark er nået rigtigt langt.

Når undersøgelser viser, at fire ud af ti 
homo eller biseksuelle stadig skjuler deres 
identitet på jobbet, og at transpersoner 
har en højere selvmordsrate end resten 
af befolkningen, så er der stadig noget at 
kæmpe for. 

Som humanistisk forening har vi defi
neret i vore vedtægter, at vi vil arbejde på 
at fremme ligeværd mellem mennesker 
»uanset alder, etnisk baggrund, køn, tro, 
mv.« samt at arbejde for »seksuel frihed.« 
Derfor giver det mening for os at støtte 
op om Aalborg Pride og gå med i optoget 
sammen med mange andre demokratisk 
sindede foreninger. 

På dagen vil vi vise vores fine nye banner 
i optoget og være til stede hele eftermidda
gen i vores telt, hvor der bliver mulighed for 
at høre om de humanistiske, ikkereligiøse 
ceremonier, vi tilbyder. 

Kom med i paraden under HSbanne ret 
og besøg teltet i Karolinelund. 

Vi glæder os til en farve  rig og festlig dag i 
mangfoldighedens tegn.

Deltag under HS-banneret for 
mangfoldighed og menneskeret

HS Aalborgs nye banner skal for første 
gang luftes til Aalborg Pride. Her viser 
bestyrelsen banneret frem.



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. 1921 
(Lilla og blåt lokale) 

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

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).

Medlemsmøder
Mens vi venter
på åbningstalen
11. sept. kl 1921
Huset, Hasserisgade, 
Aalborg, kl. 1921 (Lilla 
lokale) 

Humanistisk
fællessang
22. okt. kl 1921
Bagterpskolen (audi
toriet), Fuglsigvej, 
Hjørring

Aalborg Pride
Vi deltager for mangfoldig
hed og menneskeret: 
Kom med under HSban
neret ved Aalborg Pride 
13. juli.
Start kl. 11 i Kildeparken. 
Kl. 12 parade til Karoline
lund, hvor HS Aalborg har 
en stand. 
Hør mere hos mk@hs.dk

Hyggelig aften i Hjørring:

Humanistisk fællessang

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

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

Tage Pedersen (kasserer) 
tp@hs.dk, 6030 7148

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

Bente Andersen 
ba@hs.dk, 98 12 73 75

Michelle Lind Kaptain
mk@hs.dk, 6053 1187

Birgitte Rasmussen
br@hs.dk, 3095 5664

Suppleant:
John Skinnebach-Larsen
jsl@hs.dk

Skriv til sti@hs.dk, hvis du ønsker 
løbende at modtage bestyrelsens 
referater.

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

Facebook: 
Humanistisk Samfund Aalborg

Hvad synger vi egentlig ved de humanis
tiske ceremonier, når salmerne ikke 
udtrykker det ikkereligiøse livssyn?

Tirsdag 22. oktober kan du få nogle 
smags prøver, når HS Aalborg inviterer til 
»Humanistisk fællessang.« Sammen synger 
vi sange, der egner sig til navngivning, kon
firmation, bryllup og begravelse. 

Desuden fortæller Christine og Leif Lund 
Jakobsen, Hjørring, om deres arbejde med 
begravel ses sangen »Det er nu, vi si’r farvel,« 
der sidste år vandt HS’ sangkonkurrence.

Arrangementet foregår kl 19 på Bagterp
skolen og alle medlemmer med gæster er 
velkomne. www.hs.dk/22.10.2019

To HS-foredrag i Folkeuniversitetet

Ekstra nordjysk
konfirmationshold
Tilmelding til humanistisk konfirmation 
i  Nordjylland næste år går så godt, at HS 
har oprettet et ekstra konfirmandhold i 
Hjørring. De tyve pladser på konfirma
tionsholdet i Aalborg  er udsolgt, og der 
er nu venteliste. I Hjørring er der stadig 
ledige pladser. www.hs.dk/konfirmation

Medlemsmøde 
om HS’ politiske arbejde
Onsdag 11. september fortæller HStals
person Ole Wolf ved et medlemsmøde 
i Aalborg om arbejdet for ligestilling af 
livssyn, hvordan det er at være lobbyist 
for en græsrodsorganisation og hvad der 
foregik før og efter folketingsvalget.
www.hs.dk/11.09.2019

Er din krop, når alt kommer til alt, blot et 
meget indviklet mekanisk system – eller 
er den grundlæggende forskellig fra ure, 
biler og robotter? 

Og hvis vores moralske intuitioner blot 
er udtryk for, hvad der har været gavnligt 
for artens overlevelse, har vi så grund til 
at lade dem spille en rolle i vores etiske 
overvejelser? 

Sådan lyder to af de spørgmål, der bliv
er behandlet i spændende foredrag, som 
HS Aalborg har med i efterårets program 
hos Folkeuniversitetet i Aalborg.

 Første foredrag, »Kunstigt liv, hvordan, 
hvornår og hvilke konsekvenser?«,                           
finder sted 17. september og andet fore
drag, »De moralske konsekvenser af Dar-
winistisk evolutionsteori,« 23. september.

Foredragsholder er lektor Sune Holm, 
Institut for Fødevare og Res sour 
ceøkonomi, og ph.d. i filosofi fra Universi
ty of St. Andrews.   

Som medlem af HS kan du høre 
foredragene til nedsat pris; hvor meget 
meddeles senere.

Tilmelding via https://fuaalborg.dk                                                                  


