
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

Efterår 2020



Samtaler til
gensidig berigelse
Samtalerne i Filosofisk Café foregår i små 
grupper som såkaldt ’sokratisk dialog’:

Først afgrænses aftenens emne. Der ef-
ter bidrager deltagerne med personlige 
over  vejelser og erfaringer - ikke med lærde 
re ferater af, hvad store ånder i tidens løb har 
doceret. 

Vi supplerer, uddyber og modsiger hinan-
dens udsagn. Men det gælder ikke om at 
’få ret’ eller at nå frem til entydige svar. Det 
handler om at belyse emnet så alsidigt som 
muligt til gensidig berigelse.

Dialogen styres nænsomt af en dialog-sty-
rer, som i mange tilfælde er en studerende 
fra ’Anvendt filosofi’ på Aalborg Universitet.

Filosofisk Café er gratis og åben for alle – 
troende og ikke-troende, unge og gamle. 
Du behøver altså ikke at være medlem af 
Humanistisk Samfund for at deltage, og du 
behøver ikke at tilmelde dig – med mindre 
der er tale om en gruppe, som gør det nød-
vendigt at bestille flere lokaler.

Humanistisk Samfund
Humanistisk Samfund arbejder for at 
fremme sekulært livssyn og at staten ikke 
favoriserer religion og religiøse samfund. 
Humanistisk Samfund ønsker derfor lige-
stilling med trossamfund og ret til at fore-
tage juri disk gældende vielser.

Humanistisk Samfund tilbyder ikke-re-
ligiøse humanistiske ceremonier ved livets 
store overgange: Navngivning, konfirmation, 
bryllup og begravelse. 

Humanistisk Samfund ønsker ikke at 
pådutte andre mennesker et humanistisk 
livssyn. Vi respekterer, at mennesker vælger 
andre livssyn og fx tror på guder. 

Læs mere om Humanistisk Samfund: 

www.hs.dk

Følg os på Facebook:

Humanistisk Samfund Aalborg

Tirsdag den 8. september: 
Hvad er demokrati og
retssikkerhed?

Tirsdag den 13. oktober: 
Hvad er fri vilje?

Tirsdag den 10. november: 
Hvad er tid?

Tirsdag den 8. december: 
Hvad er humanisme?

Filosofisk Café - efterår 2020
 Møderne foregår 
 kl. 19-21 i
Kulturhuset »Kulturbroen,«
Strandgade 3, Nørresundby

Vi har tidligere drøftet temaer som: Kærlighed, 
’Det gode liv’, Venskab, Godt og ondt, ’En god 
død’, Retfærdighed, Vilje, Tillid, Loyalitet, 
Skønhed, Barmhjertighed, ’Meningen med livet’, 
Tolerance, Humanisme, Frihed, Moral, Sandhed, 
’Ånd og sjæl’, Synd, Ensomhed, Egoisme, Natur, 
Ærlighed, Demokrati, Frihed, Begær. Altruisme, 
Svigt, ‘En god død’, Tryghed, Krænkelse, Håb, 
Flugt, Religiøsitet, Ansvar.

BEMÆRK STEDET


