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Hvordan har vi levet livet under coro-
na-pandemien? Og hvilken lære tager vi  
med os til livet efter?

Disse spørgsmål er emner for 
samtalerne, når Humanistisk Samfund 
Aalborg 24. april holder et »samtale i 
bevægelse«-arrangement.

Endnu kan vi ikke mødes indendøre 
og selv udendørs er det begrænset, hvor 
mange vi kan være sammen.

Derfor rykker vi til det dejlige område 
ved Godthåb Hammerværk. Her deler vi 
os i mindre samtalegrupper og med god, 
corona-sikker afstand går vi på stien ved 
mølledammen og søen, mens vi taler om 
dagens emne. Terrænet er fladt og derfor 
er ruten vel egnet, også selvom man er lidt 
dårlig til bens.

Efter turen byder HS Aalborg på efter-
middagskaffe/te og kage.

Tag gerne familie og venner med.

Humanistisk fællesskab i coronatiden:

Samtale
i bevægelse

NYT

Vi taler om livet under og efter 
corona-pandemien ...

Tag med, når HS Aalborg 
holder »samtale i be vægelse«-
arrangement i det fri.

Lørdag 24. april
kl. 14.00 - ca 16.00

Godthåb Hammerværk,
Zincksvej 2B, 
9230 Svenstrup J

Efter gåturen afslutter vi med 
kaffe/te og kage.

Deltagelse er gratis.

Tag gerne gæster med.

TILMELDING 
med oplysning om antal 
senest 22. april til:
aalborg@hs.dk 
eller telefon 2395 7723

- oplys også om du ønsker 
at  deltage i fælles kørsel, 
eventuelt som chauffør.



Kom med til generalforsamling

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

Medlemsundersøgelse 
om lokale aktiviteter
Efter sommerferien kan vi forhå bent l ig 
igen give den gas efter corona-ned-
lukning og restriktioner. Derfor vil HS 
Aalborg gerne høre medlemmernes 
ønsker til aktivi teter i lokalforeningen.

I løbet af de kommende dage mod-
tager du en mail med link til et digitalt 
spørgeskema, som bestyrelsen håber, 
du vil besvare.

Blandt besvarelserne trækkes lod om 
en bogpræmie.

Resultatet af undersøgelsen - og 
vinderen af lodtrækningen - offentlig-
gøres på generalforsamlingen 25. maj.

Humanistisk Filmklub
Blandt de aktiviteter, bestyrelsen i HS 
Aalborg overvejer at sætte gang i, er 
en filmklub, hvor hver film følges af 
introduktion, reflektioner og debat. 
Det er tanken at oprette filmklubben i 
samarbejde med en lokal biograf, som 
der allerede har været drøftelser med.

Har du mere end én tone i livet og er 
du glad for at synge?

Så er det måske noget for dig at 
være med til at danne et humanistisk 
sangkor i Aalborg.

Eller måske kender du én, der gerne 
vil synge, men er lidt hjemløs i sin sø-
gen efter et kor med sange, der priser 
menneskelivet - og ikke guddommelig 
herlighed - på repertoiret?

Bestyrelsen i HS Aalborg under-
søger i øjeblikket muligheden for at 

danne et sådant sangkor og har i den 
forbindelse kontakt til »Den Rytmi-
ske i Nordkraft.« Det betyder, at et 
kommende huma nistisk kor vil kunne 
dannes under loven om folkeoplys ning 
og dermed få tilknyttet en professionel 
korleder. Derfor vil der også blive tale 
om et deltagergebyr.

Er du interesseret, så kontakt Kjeld 
Lanng, kla@hs.dk, telf. 2479 4696 og 
hør mere.

Er du kandidat til bestyrelsen?
Har du lyst til at være med til at fremme sekulær humanisme i det nordjyske og til-
rettelægge arbejdet i HS Aalborg, så skulle du overveje at kandidere til lokalfore-
ningens bestyrelse.

På generalforsamlingen 25. maj skal vi vælge fire bestyrelsesmedlemmer, heraf 
ønsker to nuværende genvalg. Lokalforeningens kasserer ønsker at fratræde, så 
denne post er ledig - og måske noget for dig? 

Desuden skal generalforsamlingen vælge to suppleanter, der også kan deltage i 
bestyrelsens arbejde (den nuværende suppleant ønsker genvalg).

Kontakt forperson Jørn Rosborg hvis du vil vide mere om bestyrelsens 
ar  bej de: jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Bliv humanistisk korsanger

Tirsdag 25. maj holder HS Aalborg sin årlige gene ralforsamling. 

Egentlig skulle generalforsamlingen have været holdt i februar, men på grund af 
corona-restriktioner og forsamlingsloft valgte bestyrelsen at udskyde i håb om, at 
vi i slutningen af maj igen kan mødes fysisk. Skulle det imidlertid ikke være muligt 
at mødes, bliver generalforsamlingen istedet holdt virtuelt på platformen Zoom.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes i første halvår.
Se indkaldelse på  næste side t



Kom med til generalforsamling

AALBORG

Ordinær generalforsamling
Tirsdag 25. maj 2021 kl. 19.00 
Kulturhuset »Kulturbroen,« Strandgade 3, Nørresundby
(OBS: I tilfælde af fortsat forsamlingsloft som følge af coronarestriktioner bliver 
generalforsamlingen holdt virtuelt på platformen Zoom)

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning 
 om foreningens virksomhed i det forløbne år til debat og afstemning. 

3.  Regnskab
 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.  Indkomne forslag
 Debat og afstemning. 

5.  Valg 
 a)  Bestyrelse 
  l  Tre medlemmer vælges for 2 år:
   (På valg er Jørn Rosborg (ønsker genvalg), Tage Pedersen (udtræder) 
   og John Skinnebach-Larsen (ønsker genvalg).
  l  Ét medlem vælges for 1 år:
   (Birgitte Rasmussen udtræder).
 b)  Suppleanter 
  l  Der vælges max to suppleanter for 1 år
   (Kim Topholm Andersen ønsker genvalg).
 c)  Revisor og revisorsuppleant
   På valg er revisor Niels Sjørvad og revisorsuppleant Jørgen Kristiansen.

6.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 
til forpersonen - på mail til jr@hs.dk eller som brevpost til 'Jørn Rosborg, 
Straussvej 57, 9200 Aalborg SV' - så det er modtaget senest 5. maj 2021. 
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne 14 dage inden generalfor-
samlingen. 
 På bestyrelsens vegne 
 Jørn Rosborg, forperson


