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Corona-situationen og skærpede re-
striktioner, der blandt andet begrænser 
forsamlinger til maksimalt fem personer, 
sætter sit præg på foreningsliv over hele 
landet. Også hos HS Aalborg, hvor blandt 
andet et 10-års jubilæumsarrangement 
og foredrag i november måtte aflyses.

I november forsøgte bestyrelsen sig 
med et tilbud om virtuel deltagelse i Filo-
sofisk Café, hvilket der dog viste sig ikke 
at være interesse for. Den idé er derfor 
opgivet.

Bestyrelsen har derfor efter nytår 
besluttet at sætte aktiviteterne på midler-
tidigt vågeblus.

De månedlige filosofisk café-arrange-
menter er således sat på pause i  dette 
første halvår. På samme måde vil øvrige 
aktiviteter som fx foredrag på gymnasi-

er om sekulær humanisme, foredrag 
og medlemsarrangementer først blive 
genoptaget - forhåbentligt - efter som-
merferien. Tiden indtil da vil betyrelsen 
bruge på at overveje et eventuelt nyt kon-
cept for samtalercaféerne og at forberede 
andre nye initiativer.

Arbejdet med forårets humanistiske 
konfirmation i Aalborg og konfirman-
dernes forudgående undervisning 
fortsætter dog. 

Generalforsamling udskudt
Siden lokalforeningens start har den 
årlige generalforsamling været holdt i 
februar. Med corona-restriktionerne må 
det imidlertid i år være anderledes.

Ifølge foreningens vedtægter skal 
gene ralforsamling holdes i første halvår, 
og bestyrelsen har derfor besluttet at 
udskyde generalforsamlingen til maj, hvor 
mange er blevet vaccineret og samfundet 
- forhåbentlig - igen kan åbnes mere.

corona | covid-19:

Aktiviteterne
holdes  på vågeblus

NYT

Ingen Filosofisk Café i dette 
halvår - og generalforsamling er 
udskudt til maj.

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


