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Hvad synger vi egentlig, når det lille nye 
familiemedlem skal bydes velkommen? 
Når overgangen fra barn- til ungdom 
mar keres, når kærligheden skal besegles 
med bryllup eller vi skal tage afsked med 
en kær afdød?

I de kirkelige ceremonier giver det sig selv.  
Salmebogen er fyldt med sange, der lovpri-
ser troen på Gud, en forudbestemt mening 
med livet og et liv efter døden.

Men når de kendte salmer ikke udtrykker 
det humanistiske, ikke-religiøse livssyn, kan 

det være sværere at finde netop de sange, 
der højtideligt understreger livssyn og ind-
hold i den pågældende ceremoni.

Tirsdag 22. oktober kan du få smagsprø-
ver på sange, der passer til de humanistiske 
ceremonier. Her inviterer Humanistisk Sam-
fund til »humanistisk fællessang.« 

Det foregår kl 19 på Bagterpskolen i 
Hjørring - og du er velkommen til at tage 
gæster med.

Se mere i den vedhæftede invitation.

Fælleskørsel fra Aalborg
Savner du transport-mulighed - eller kan 
du tilbyde at tage passagerer med i bilen 
- så kontakt Jørn Rosborg: jr@hs.dk, 
telefon 4013 2680.

Kom med en tur til Hjørring, hvor vi 
synger en række sange, der egner 
sig til humanistiske ceremonier. 

Syng med:

Hyggelig aften med
humanistisk fællessang

NYT

Fortæller om 
begravelsessang
Med sangen »Det er nu, vi 
si'r farvel« vandt ægteparret 
Christine og Leif Lund Jakob-
sen, Hjørring, sidste år HS' 
sangkonkurrence. 

Hør dem fortælle om arbejdet 
med sangen 22. oktober på 
Bagterpskolen i Hjørring. 
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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).

Medlemsmøder
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

I Filosofisk Café taler vi om livet
Hvad er krænkelse? Hvad er håb? Hvad er 
flugt?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, 
som deltagerne i Filosofisk Café i Aalborg 
forsøger at afklare, når de mødes anden 
tirsdag aften i hver måned.

Bag caféen - der har undertitlen »...vi 
taler om livet« - står Humanistisk Sam-
fund Aalborg. Siden 2014 har foreningen 
i samarbej de med studerende fra studiet 
'Anvendt Filosofi' på Aalborg Universitet 
tilbudt gruppesamtaler om eksisten tielle 
spørgs mål.

Sokratisk dialog
Samtalerne foregår som såkaldt »sokra-
tisk dialog.« Det betyder, at det ikke 
handler om at diskutere og overbevise, 
men om, at deltagerne hver især bidrager 
med egne overvejelser om aftenens emne 
til beri gel se for hele gruppen.

Samtalerne foregår i små grupper, der 
ledes af en dialogstyrer. Først afgrænses 
aftenens emne, hvorefter deltagerne 
bidrager med personlige overvejelser og 
erfaringer. Deltagerne supplerer, uddyber 
og modsiger hinanden, men det gælder 
ikke om at nå frem til entydige svar eller 
om at få ret. Det handler om at belyse 
emnet så alsidigt og med så mange ud-
sagn som muligt.

Åben for alle
Filosofisk Café er et gratis tilbud til alle. 
Man behøver altså ikke at være medlem 
af Humanistisk Samfund for at deltage 
- og man behøver heller ikke at dele det 
ikke-religiøse, humanistiske livssyn; jo 
mere forskellige deltagerne er, jo rigere 
bliver samtalerne.

Tag derfor gerne venner og bekendte 
med.

FILOSOFISK CAFÉ
2. tirsdag hver måned kl 19-21
Huset, Hasserisgade 10, Aalborg
Hent flyer: www.kortlink.dk/22wft

Infomøder om konfirmation
Forberedelse af humanistisk konfirmation 
i Nordjylland næste år er nu så langt, at 
tilmeldte konfirmander og deres forældre 
snart modtager invitation til infor ma ti-
ons  møde om, hvordan weekendture og 
ceremonier kommer til at foregå.

Møderne foregår sidst i oktober og 
først i november i henholdsvis Aalborg og 
Hjørring.

Der er stadig ledige pladser på konfir-
mationsholdet i Hjørring, så det altså 
stadig muligt at komme med. Sidste frist 
er 15. januar 2020.

Offentlige møder udskudt
Planlagte offentlige HS-møder i Himmer-
land og Thy er udskudt fra dette efterår til 
1. halvår 2020.


