
 Humanistisk Samfund Aalborg . December 2019

Fællesspisning

Tirsdag 10. december 
kl. 17.30-19.00
 
Husets Café, 
Hasserisgade 10, Aalborg
 
Pris: 95 kroner
(betales ved fremmøde)

Tilmelding senest 
5. december til:
aalborg@hs.dk

Synes du også, at vinteren er lige lovlig 
mørk og trist? Hvorfor så ikke glæde dig 
selv med lidt hyggeligt samvær med 
andre medlemmer af Humanistisk Sam-
fund?

Tirsdag den 10. december markerer 
vi, at endnu et aktivt år i lokalforeningen 
er ved at være slut - og at med vintersol-
hverv vender lyset snart tilbage.

Det gør vi ved en fællesspisning i Huset 
Café i Aalborg forud for årets sidste 
Filosofisk Café. Her hygger vi os sammen 
omkring Husets vegetariske aftenbuffet.

Du behøver ikke at deltage i Filosofisk 
Café for at være med til fællesspisningen, 
men du kunne jo overveje, om du ikke 
skulle benytte lejligheden til at opleve de 
berigende samtaler i HS’ filosofiske café. 
Omvendt behøver du naturligvis heller 
ikke at spise for at del tage i den efterføl-
gende filosofiske café. 

Vi håber at se dig!

Vi tager forskud på vintersolhverv 
og afsked med 2019 ved en huma-
nistisk fællesspisning

Vintersolhverv:

Humanistisk
fællesspisning

NYT
Billedet er ikke H

usets buff
et



Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

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

Tirsdag 11. februar:
Hvad er ansvar?
Tirsdag 10. marts 
Hvad er demokrati og 
retssikkerhed?
Tirsdag 14. april:
Hvad er fri vilje?
Tirsdag 12. maj:
Hvad er tid?

Tirsdag 8. september
Tirsdag 13. oktober
Tirsdag 10. november
Tirsdag 8. december
(efterårets emner 
kommer senere)

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 28. januar
Tirsdag 25. februar 

(generalforsamling) 
Tirsdag 31. marts
Tirsdag 28. april
Tirsdag 26. maj
Tirsdag 16. juni
Tirsdag 25. august
Tirsdag 29. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november

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

Foredrag
Etiske dilemmaer ved 
kunstig intelligens
22. april kl 17-19

Det genmodificerede 
menneske 
29. april 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) 
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

Et tilbud til dig, der gerne vil 

blive klogere på livets spørgsmål 

gennem dialog med andre mennesker.

I samarbejde med studerende på 

Anvendt Filosofi-studiet, Aalborg Universitet

Filosofisk Café
Aalborg

...vi taler om livet

Forår 2020

Hvad er ansvar, demokrati, 
retssikkerhed, fri vilje og tid?

Emnerne for forårssæsonen i 
Filosofisk Café kan nok give an-
ledning til spændende overvej-
elser og berigende samtaler.

I det nye år slår caféen 
dørene op til første aften tirs-
dag den 11. februar.

Filosofisk Café er åben for 
alle og du er velkommen til 
at tage venner og bekendte 
med.

Hent program og læs mere 
på hjemmesiden:
www.hs.dk/aalborg

Forårsprogrammet
er klar

To foredrag 
i Folkeuniversitetet

Allerede nu kan du reservere plads i kalen-
deren til HS Aalborgs foredrag i Folkeuni-
versitetets forårsprogram.

22. april er emnet »Etiske dilemmaer ved 
kunstig intelligens« og 29. april gælder det 
»Det genmodificerede menneske.«

Begge foredrag finder sted kl 17-19 i Aal-
borg og foredrags holder er lektor på Køben-
havns Universitet Sune Holm, der forsker i etik 
og kunstig intelligens, biologiens filosofi og 
bioetik.

Som medlem af HS Aalborg får du refun-
deret en del af deltagergebyret.

Følg med og køb billetter på:
www.fuaalborg.dk/aalborg/

Mød HS' forperson på generalforsamlingen i Aalborg
Hvordan står det til i Humanistisk Sam-
fund - og hvordan går det med lige stil ling 
af livssyn og HS' øvrige mærkesager?

Om det fortæller HS-forperson Lone Ree 

Milkær på generalforsamlingen i HS Aalborg 
tirsdag den 25. februar.

Indkaldelse med program udsendes i ja-
nu ar, men reserver allerede nu i kalenderen.


