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Etiske dilemmaer ved 
kunstig intelligens
•	 Mandag	19.10.2020	
•	 kl.	17:00	
Læs	mere	og	tilmelding:
www.kortlink.dk/28ftt

Det genmodificerede 
menneske?
•	 Mandag	26.10.2020	
•	 kl.	17:00
Læs	mere	og	tilmelding:
www.kortlink.dk/28ftx

Begge	foredrag	foregår	hos	
Aalborg	Universitet,	(s12	/	
314),	Strandvejen	12-14,	plan	
2,	lokale	314.

Deltagerprisen	på	145	kr.	pr.	
foredrag	betales	ved	tilmel-
ding	hos	Folkeuniversitetet.
Som	medlem	af	HS	Aalborg	
får	du	ved	fremmøde	refun-
deret	50	kr.	pr.	foredrag.

Etiske	aspekter	ved	kunstig	intelligens	
og	muligheden	for	at	manipulere	menne-
skets	gener	er	emne	for	to	foredrag,	som	
HS	Aalborg	har	med	i	Folkeuniversitetets	
efterårsprogram.
Vores	liv	bliver	i	stigende	grad	påvirket	af	

computerprogrammer,	der	kan	forudsige	
vores	ønsker	og	handlinger.	Men	der	er	
påtrængende	etiske	dilemmaer	forbundet	
med	disse	teknologier.	

Disse	dilemmaer	opruller	og	diskuter-
er	lektor,	ph.d.	Sune	Holm	i	sit	foredrag	
»Etiske	dilemmaer	ved	kunstig	intelligens«	
19.	oktober.
Sune	Holm	er	igen	på	banen	26.	oktober	

med	foredraget	»Det	genmodificerede	
menneske.«
De	senere	år	er	der	sket	en	drastisk	

udvikling	i	genmodificeringsteknologien,	
og	i	2018	offentliggjorde	kinesiske	forskere	
fødslen	af	to	genmodificerede	babyer.	Fore-
draget	ser	på	perspektiverne	i	genredigering	
og	diskuterer	de	etiske	aspekter.
Som	medlem	af	HS	Aalborg	får	du	50	kr	i	

rabat	på	hvert	af	foredragene.

Du får rabat på to spændende 
foredrag, som HS har med hos 
Folkeuniversitetet.

To	spændende	foredrag:

Etiske overvejelser
ved nye muligheder

NYT



Humanistisk Samfund Aalborg

KALENDER

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.	19-21

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).

Arrangementer

HS Aalborg 10 år 
23.	november	kl	18.
Spisning,	taler	og	fore-
drag	i	»Byrådssalen,«	
Nørresundby	gamle	
Rådhus,	Torvet	4,	Nør-
resundby.
Deltagergebyr:	50	kr.	pr.	
person	inkl	mad	og	1	øl	
eller	vand.
Tilmelding	og	betaling	
senest	13.	november.

Vintersolhverv
8.	december	kl	18-19.
Vi	spiser	sammen	i	anled-
ning	af	årsafslutning	og	
vintersolhverv.
Sted:	»Kulturbroen,«	
Strandgade	3,	Nørre-
sundby.
Deltagergebyr.

Bestyrelsen i HS Aalborg

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

Kjeld Lanng	(næstforperson)	
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

Den	står	på	spisning,	taler	og	foredrag,	
når	HS	Aalborg	den	23.	november	marke-
rer,	at	det	er	ti	år	siden,	lokalforeningen	
blev	stiftet.
Det	sker	ved	et	jubilæumsarrange-

ment	for	medlemmer	med	ledsagere	i	
»byrådssalen«	på	Nørresundbys	gamle	
rådhus.
Klokken	18	starter	vi	med	fællesspis-

ning.	Ved	tilmelding	kan	du	vælge	mellem	
et	stort	stjerneskud	og	tre	stk.	uspecifi-
ceret	smørrebrød.
Senere	taler	lokalforeningens	for-

person	i	ni	af	de	ti	år,	Jørn	Rosborg,	om	
udviklingen	frem	til	dagens	meget	aktive	
fore	ning.	Medstifter	af	HS	Erik	Bartram	
Jensen	taler	om	baggrunden	for	at	
oprette	Humanistisk	Samfund	tilbage	i	
2008.	Og	aftenen	slutter	med	foredraget	
»Tale	om	min	begravelse?	Det	bliver	over	
mit	lig!,«	hvor	HS-ceremonileder	Ole	Wolf	
fortæller,	hvordan	man	kan	planlægge	sin	
egen	humanistiske	begravelse.

Deltagerprisen	
er	50	kr.	pr.	person	inkl.	mad	
og	en	øl	eller	vand.	
Læs	mere:	www.kortlink.dk/28g9m

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	blive	frivillig	ved	humanistisk	
konfirmation	i	Nordjylland	næste	år.	
Konfirmationsgruppen	søger	frivillige	til	
både	praktiske	opgaver	og	undervisning.

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

Vi søger frivillige til
konfirmationer i 2021

JubilæumsaftenDet er ti år siden, Humanistisk 
Samfund Aalborg blev stiftet. 

Det fejrer vi denne aften for 
lokal   for eningens medlemmer 

med ledsagere.

Mandag 23. novemberklokken 18.00-21.30Nørresundbys gamle rådhus,
»Byrådssalen«Torvet 4, Nørresundby

JØRN ROSBORGforperson HS Aalborg:

ERIK 
BARTRAM JENSEN medstifter af HS

 » Det nåede vide første 10 år

» Derforhar vi brug for HumanisiskSamfund
Erik Bartram Jensen, Viborg, 

medstifter af HS i 2008, taler 
om baggrunden for at give 

livssynet sin egen forening.

Jørn Rosborg - for person i HS 
Aalborg i ni af foreningens ti 

år - taler om udviklingen fra 
den spæde start til dagens 

aktive lokalforening.

Vi 
spisersammen

Vælg ved tilmelding mellem:STORT STJERNESKUD
(2 hjemmepanerede rødspætte-

fileter, 1 hvidvinsdampet rød
spættefilet, rejer, røget laks, 

hum merdressing, æg, kaviar og friske 

asparges) - eller
3 STK. SMØRREBRØD

(uspecificeret) - dertil1 øl eller vand
 

Pris pr. person: 50 kr.
 

Betales ved tilmelding

TILMELDING

På grund af corona-restriktio ner er der plads til max 30 deltagere efter først-til-mølle-princippet.Tilmelding senest 13. november 2020på mail til aalborg@hs.dk
eller telefon 2395 7723.Samtidig med tilmelding indbetales 

deltagergebyr på 50 kr. pr. person til

 

reg.nr.: 7455

 

kontonr: 
 

0001071413
 

(husk at 
 

oplyse navn)

 

eller 
 

mobilepay:
 

2395 7723

OLE WOLFceremonileder og HS-talsperson:

» Tale om min begravelse?- Det bliver over mit lig!
Humanistiske ceremonier til livets store 

overgange er en af HS’ kerneopgaver. Vi slutter aftenen med dette 
FOREDRAG, hvor talsperson og 

ceremonileder i Huma nistisk Samfund 

Ole Wolf fortæller, hvordan man selv 

kan planlægge sin humanistiske be-
gravelse og derved gøre afskeden 

lettere for sine efterladte.

Vi holder
corona-afstand

og -regler

AALBORG l  2010-2020

Arrangementer og corona
I	denne	coronatid	skal	vi	passe	ekstra	godt	
på	hinanden.	Og	det	ser	ud	til,	at	vi	også	i	
det	meste	af	2021	må	leve	med	smittefare	
og	restriktioner	i	den	måde,	vi	er	sammen	
på.	HS	Aalborgs	bestyrelse	overvejer	
derfor	næste	år	at	lave	flere	aktiviteter	
online.	Det	kan	være	såkaldte	webinarer	
og	video-foredrag.
Har	du	ønsker	og	idéer,	så	send	dem	

til	bestyrelsens	arrangements	ansvarlige,	
Michelle	Lind	Kaptain:	mk@hs.dk

Vær med til at fejre 
HS Aalborgs jubilæum

Filosofisk Café er igang
Rækken	af	caféaftener	med	samtaler	
om	forskellige	sider	af	livet	er	igang	og	
fortsætter	året	ud.	
Næste	gang	er	13.	oktober	med	emnet		

»Hvad	er	fri	vilje?«
Læs	mere:	www.kortlink.dk/28fxt


