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Der sker altid noget, når mennesker 
mødes. Mulighederne for det fysiske 
møde er imid lertid begrænsede i denne 
tid med øget corona-smitte og stram-
mere regler for, hvordan vi er sammen.

Derfor kan du - hvis du fx gerne vil 
begrænse dine fysiske sociale kontakter 
- som noget nyt deltage i Filosofisk Café 
hjemmefra, når vi supplerer det fysiske 
café-møde med virtuel deltagelse på 

internettet. I boksen til venstre kan du se, 
hvordan du deltager.

Fysisk café - men uden spisning
Bestyrelsen i HS Aalborg mener, at det 
er forsvarligt at gennemføre de fysiske 
Filosofisk Café-aftener med behørig 
corona-afstand og med maksimalt ti 
deltagere (hvilket der meget sjældent er). 
Det foregår som sædvanligt i kulturhuset 
»Kulturbroen,« Strandgade 3, Nørresund-
by.

Derimod er den traditionelle og tidlige-
re annoncerede vinter solhvervsspisning 
for alle medlemmer i forbindelse med 
årets sidste café - i år 8. december - aflyst.

corona | covid-19:

Tag i Filosofisk Café
hjemme fra sofaen

NYT

Fysiske caféaftener fortsætter  
og overholder corona-reglerne
– men som noget nyt kan du nu 
også del tage hjemmefra.

HVAD ER  
FILOSOFISK CAFÉ?
I Filosofisk Café samtaler del-
tagerne om aftenens emne 
og bidrager med personlige 
reflektioner. En dialogstyrer 
styrer nænsomt samtalen, 
hvor det ikke handler om at 
få ret eller nå entydige svar, 
men om at belyse emnet til 
gensidig berigelse.
Læs mere på  
www.hs.dk/aalborg 

SÅDAN DELTAGER DU 
I FILOSOFISK CAFÉ
HJEMMEFRA

Vil du deltage i Filosofisk 
Café på internettet, skal du 
tilmelde dig ved at sende en 
e-mail til:
mk@hs.dk
med oplysning om, hvornår 
du gerne vil deltage. På 
dagen for mødet modtager 
du et link, som du følger for 
at logge ind i caféen:

10. november kl. 19-21: 
Hvad er tid?
8. december kl. 19-21: 
Hvad er humanisme?
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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?

Sted: »Kulturbroen,« Strandgade 3, Nørre sundby 
kl. 19-21 og virtuelt, se www.hs.dk/aalborg

Samtaler til gensidig berigelse 
Filosofisk Café handler ikke om at overbevise andre 
deltagere om, at man selv har ret eller at finde frem til 
entydige svar. 

Samtalen ledes af en dialogstyrer, og deltagerne 
bidrager med egne reflektioner over aftenens emne til 
gensidig berigelse.

Samtalen i Filosofisk Café følger retningslinjer i »so-
kratisk dialog.« Læs mere på www.hs.dk/aalborg.

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.

Abonnér på
referaterne
Som medlem af HS 
Aalborg kan du abon-
nere på referaterne fra 
bestyrelsens møder.
Send en mail til
sti@hs.dk

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

For at dæmme 
op for den 
stigende 
corona-smitte 
har regeringen 
sænket forsam-
lingsloftet til ti 
personer. Samtidig 
har Aalborg Kom-
mune opfordret alle 
kommunens frivillige fore-
ninger til at aflyse sociale arrangementer 
med fx fællesspisning.

På den baggrund - og i en situation, 
hvor det er vigtigt, at vi følger myn-
dighedernes anvisninger og passer på 
hinanden - har bestyrelsen i Humanistisk 

Samfund Aalborg besluttet af aflyse 
fejringen af lokalforeningens ti-års jubi-

læum, der var planlagt til 23. novem-
ber. Også fordi det selvfølgelig 

ikke giver mening at gennem-
føre et arrangement, hvor 

der stort set kun er plads 
til dem, der praktisk skal 
gennemføre det og til 
foredragsholderne.

Jubilæumsaftenen skulle 
ud over fællesspisning have 

budt på oplæg om HS' og 
især HS Aalborgs udvikling. 

Desuden bød aftenen på fore-
draget »Tale om min begravelse? 

Det bliver over mit lig!,« om hvordan 
man selv kan tilrettelægge sin huma-
nistiske begravelse. Vi håber, at kunne 
gennemføre dette foredrag på et senere 
tidspunkt.

Tilmeldte har fået direkte besked og 
indbetalte deltagergebyr er returneret.

Jubilæumsaften er aflyst
Nye forsamlingsregler betyder, at 
planlagt fejring af HS Aalborgs ti-
års jubilæum ikke kan 
gennemføres.

Også humanistisk 
konfirmation næste år
Også næste år bliver der humanis-
tisk konfirmation i Nordjylland.

Ud over selve ceremonierne - 24. 
april i Aalborg og 15. maj i Hjør-
ring - består konfirmationen af to 
weekendkurser med undervisning i 
emner som etik og moral, tolerance, 
menneskerettigheder og livssyn.

Kender du en ung, der står 
foran sin konfirmation, så fortæl 
om muligheden for ikke-religiøs 
humanis tisk konfirmation.

www.hs.dk/konfirmation
www.facebook.com/HSKonfirmationNord


