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Kunstigt liv, hvordan, hvornår 
og hvilke konsekvenser?
Tirsdag d. 17.09.2019 kl. 17:00
www.kortlink.dk/yugw

De moralske konsekvenser 
af darwinistisk evolutions teori
Mandag d. 23.09.2019 kl. 17:00
www.kortlink.dk/yugy

Begge foredrag holdes på Aal-
borg Universitet, Strand  vejen 
12-14, plan 2, Aalborg. (hhv 
lokale 309 og 315)

Prisen for at deltage er 125 kr. 
pr. foredrag. Ved tilmeldingen 
på www.fua.dk skal du betale 
hele gebyret. Når du møder til 
foredraget, får du refunderet 50 
kroner.

I september kan du overvære to spæn-
dende foredrag, som Humanistisk Sam-
fund Aalborg holder i samarbejde med 
Folkeuniversitetet Aalborg.

Og som HS-medlem får du tilmed re-
funderet 50 kroner af deltagergebyret på 
125 kroner for hvert af de to foredrag.

I første foredrag 17. september - »Kun-
stigt liv, hvordan, hvornår og hvilke konse-
kvenser?«  - stiller foredrageholder, lektor 

Sune Holm spørgs målet om kroppen blot 
er en maskine eller grundlæggende for-
skellige fra ure, biler og robotter. Kan man 
bygge en ny livsform med ingeniørkunst, 
spørger han.

Det andet foredrag bliver holdt 23. sep-
tember og handler om moral. I foredraget 
diskuterer Sune Holm nogle af de seneste 
videnskabelige og filosofiske teorier om 
relationen mellem menneskets evolutio-
nære historie og vores intuitioner om, 
hvad der er moralsk rigtigt og forkert. 
»De moralske konsekvenser af darwinistisk 
evolutionsteori,« lyder foredragets titel.

Læs mere om foredragene på fua.dk, 
hvor du også tilmelder dig.

Få en del af deltagergebyret 
retur, når du deltager i HS’ 
foredrag i september

Du kan stadig nå det:

Spændende HS-foredrag
i Folkeuniversitetet

NYT



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 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).

Medlemsmøder
Mens vi venter
på åbningstalen
11. sept. kl 19-21
Huset, Hasserisgade, 
Aalborg, kl. 19-21 (Lilla 
lokale) 

Humanistisk
fællessang
22. okt. kl 19-21
Bagterpskolen (audi-
toriet), Fuglsigvej, 
Hjørring

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

Kursus
Humanistisk 
grundkursus
Lørdag 21. september
klokken 10-16
i Aalborg (sted meddeles 
senere).

Humanistisk grundkursus i Aalborg
Vil du gerne vide mere om humanismen, 
Humanistisk Samfund og foreningens 
arbejde - og samtidig få en givende 
og hyggelig dag sammen med andre 
HS-medlemmer - så har du nu en rigtig 
god mulighed.

Lørdag den 21. september holder Hu-
manistisk Samfund nemlig grundkursus i 
Aalborg.

Kurset, der bliver holdt fra klokken 
10-16, gennemgår blandt andet huma nis-
men i et idéhistorisk perspektiv. Desuden  
præsenteres Huma nis tisk Samfund og de 
humanistiske ceremonier. Og du hører om 
mulighederne for  at blive aktiv indenfor 
de forskellige grene af foreningens arbej-
de, fx ceremonierne, HEO (Humanistisk 
Eksistentiel Omsorg) og lokalforeninger.

Grundkurset er første led i HS' interne 
uddannelsessystem og giver adgang til at 
fortsætte med uddannelser som konfir-
mationsunderviser, humanistisk samtale-
partner og de videregående kurser, der 
certificerer til at blive celebrant ved 

navngivnings- og bryllupsceremonier eller 
ceremonileder ved humanistiske begra-
vel ser.

Det er gratis at deltage i grundkurset. 

For yderligere oplysninger og tilmelding 
kontakt frivillig- og uddannelseskoor-
dinator i HS Marie Carlsen Ravnmark, 
mcr@hs.dk, telefon 8111 2010.

Stadig pladser på
konfirmationshold
Mens holdet til humanistisk konfirmation 
i Aalborg næste år er fyldt, er der stadig 
ledige pladser på holdet i Hjørring.

Kender du et ungt menneske, der 
endnu ikke har besluttet sig for hvordan 
konfirmationen næste år skal foregå, må 
du gerne gøre lidt reklame.

www.hs.dk/konfirmation-2020/
(se datoer og tilmelding under 'Hold Hj')


