
 Humanistisk Samfund Aalborg . Juli 2020

Vi flytter
mødested
Huset i Hasserisgade, Aal
borg, har siden lokalforenin
gens start for snart ti år 
siden været det faste sted 
for aktiviteterne. Nu flytter 
vi.

Fremover foregår aktivi
te terne i kulturhuset »Kul-
turbroen,« Strandgade 3 
i Nørresundby. Lokalerne 
ligger i brolandingen under 
Limfjords broen. En lang 
række bus linjer kører til 
Vesterbrogade og Nør
resundby Torv få skridt fra 
mødestedet.

Efter måneders pause som følge af 
coronanedlukningen af foreninger og 
fritidsaktiviteter er Humanistisk Samfund 
Aalborg klar til at tage fat på aktiviteterne 
i efteråret.

8. september lægger Filosofisk Café 
ud på efterårssæsonen med samtale om 
demokrati og retssikker hed, og senere på 
måneden kan du komme med til »Huma
nistisk Sangaften.« Det sker 22. septem
ber, hvor vi synger sange, der egner sig til 
de humanistiske ceremonier.

I oktober er der to spændende foredrag 
på programmet. 19. oktober gælder det 
»Etiske dilemmaer ved kunstig intelli

gens« og den 26. oktober handler det 
om »Det genmodificerede menneske.«  
Begge foredrag holdes i samarbejde med 
Folkeuniversitetet, hvortil også tilmelding 
skal ske. Som HSmedlem får du refun
deret en del af gebyret.

I november fylder HS Aalborg 10 år, og 
det markerer vi ved et arrangement den 
23.  Her starter vi med spisning og tale af 
Erik Bartram Jensen, som er én af med
stifterne af Humanistisk Samfund i 2008. 
Senere på aftenen skal vi høre foredraget 
»Tale om min begravelse? Det bliver over 
mit lig!,« med HStalsperson Ole Wolf.

Desuden tager lokalforeningen i efter
året til Thy for at fortælle om humanis
tiske ceremonier og værdierne og forenin
gen bag. Det sker ved et offentlig møde i 
Thisted. Datoen er endnu ikke fastsat.

Se kalenderen på modstående side.

Nu kan vi igen mødes  
til foredrag, samtaler  
og arrangementer. 

Efter corona-pause:

Så er vi klar til
efterårets aktiviteter
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Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben 
for alle – og tilmel ding er 
ikke nødvendig.

Tirsdag 8. september 
Hvad er demokrati og 
retssikkerhed?
Tirsdag 13. oktober
Hvad er fri vilje?
Tirsdag 10. november:
Hvad er tid?
Tirsdag 8. december:
Hvad er humanisme?
(Denne aften begynder 
med fællesspisning for 
alle medlemmer af HS 
Aalborg i anledning af 
årsafslutning og vinter
solhverv).

Sted: »Kulturbroen,« 
Strandgade 3, Nørre
sundby kl. 1921

Åbne 
bestyrelsesmøder
Bestyrelsens møder er 
åbne for foreningens 
medlemmer.

Tirsdag 25. august
Tirsdag 29. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november

Alle møder i »Kultur
broen,« Strandgade 3, 
Nørre sundby kl. 19.00.

Foredrag
Etiske dilemmaer ved 
kunstig intelligens
19. oktober

Det genmodificerede 
menneske 
26. oktober

(i samarbejde med
Folkeuniversitetet).

Vil du være med til at give en flok  
engagerede børn en unik oplevelse på 
vej ud i ungdoms livet? Og samtidig selv 
få en dejlig oplevelse!

Så er det sikkert noget for dig at være 
med til at forberede og gennemføre 
humanistisk konfirmation i Nordjylland 
2021.

HS' nordjyske konfirmationsgruppe 
søger frivillige  både til praktiske opgaver 
i forbindelse med kursusweekender og 
ceremonier, undervisning og prarbejde. 

De to weekendkurser finder sted 19.21. 
februar og 20.21. marts. Her undervises 
i emnerne etik, identitet og toleran ce, 
livssyn og humanisme, seksualitet, men
neskerettigheder og kritisk tænkning. De 
unge overnatter på stedet, hvorfor der er 
masser af tid til socialt samvær.

Ceremonierne finder sted 24. april i 
Aalborg og 15. maj i Hjørring.

Kontakt koordinator Junita Karlsen, 
2124 8412, konfirmation.nord@hs.dk.

Filmklassiker med
humanistisk intro 
Michelle Kaptain, psykolog og bestyrel
ses  medlem i HS Aalborg, fortæller om 
kendte socialpsykologiske eksperimenter, 
gruppe tænkning og hvordan civiliserede 

samfund meget hurtigt 
kan slå revner, når men
nesker kommer under 
pres. 

Det sker som optakt 
til filmklassikeren fra 
1963 »Fluernes Herre,« 
som Cinema teket i 
Biffen, Nordkraft, viser 

21. juli kl 19.30.
Filmen bygger på nobelprismodtager 

William Goldings roman, der ofte er set 
som et portræt af menneskets poten
tiale for ondskab: Overladt til sig selv i 
paradisiske om gi  vel  ser forsøger unge at 
opbygge et samfund efter demokratiske 
idealer. Men drengenes kamp for over
levelse vender hurtigt til en kamp imod 
hinanden.

Filmen vises uden danske undertekster 
og billetter købes hos www.biffen.eu.

Bliv frivillig ved 
konfirmation '21

Arrangementer
Humanistisk Fællessang
22. september kl 1921.
Vi synger sange til livets 
store overgange.
Sted: »Kulturbroen,« 
Strandgade 3, Nørre
sundby.

HS Aalborg 10 år 
23. november kl 18.
Spisning, tale og foredrag 
Sted oplyses senere.

Vintersolhverv
8. december kl 1819.
Vi spiser sammen i anled
ning af årsafslutning og 
vintersolhverv.
Sted: »Kulturbroen,« 
Strandgade 3, Nørre
sundby.
Deltagergebyr.

Bestyrelsen i HS Aalborg

Jørn Rosborg (formand) 
jr@hs.dk, 4013 2680

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

Birgitte Rasmussen (kasserer)
br@hs.dk, 3095 5664

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

Tage Pedersen 
tp@hs.dk, 6030 7148 

Michelle Lind Kaptain
mk@hs.dk, 6053 1187

John Skinnebach-Larsen
jsl@hs.dk

Suppleant:
Kim Topholm Andersen

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

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

Facebook: 
Humanistisk Samfund Aalborg


