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Lokalföreningen Humanisterna Värmland har under det senaste året haft en fortsatt 

verksamhet med onsdagspubar och föreläsningar. 
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Samtalspuben på den första onsdagen i månaden har varit ett tillfälle för intressanta 

diskussioner. Vid några tillfällen har vi haft ett tema, vid de festa tillfällen  har det varit en 

öppen diskussion utifrån aktuella frågor. 

Styrelsen har haft fem fysiska möten samt i övrigt avhandlat en del vis mejlkontakt. 

I samband med årsmötet 2017 hade vi ett besök av Anders Hesselbom, ordförande 

Humanisterna Örebro som hade ett välbesökt föredrag på temat: Religionen och 

samhället. 

I september kom Anette Nyman, journalist och författare för att berätta om sin nya bok: 
Den dolda psykmarknaden, om hur det kan vara att lockas in i en manipulativ rörelse och 
hur samhället saknar kontrollmekanismer för att förhindra att människor blir utnyttjade av 
olika andliga entreprenörer. Mycket intressant och många frågor i diskussionen. 
 
I oktober fick vi besök av Linda Strand-Lundberg tidigare ordförande i VoF, föreningen för 

Vetenskap och Folkbildning som utifrån aktuella händelser med Fake news och alternativa 

sanningar, hade ett givande föredrag med rubriken: ”Vad är sanning? Vem bestämmer? 

Fake eller Fakta?” 

Vid ett tillfälle prövade vi en modell med att ha en samtalslunch på en söndag. Vi hade 

som tema ”Gudstroende, Humanist, eller både och?” En intressant modell där flera av oss 

närvarande hade en kort inledning med sen en allmän diskussion. 

I september deltog vi återigen med en mindre skara i Pridefestivalens parad.  

Som traditionen nu inbjuder till så var vi på nytt representerade med ett bokbord på 

Värmlands bokfestival den 16-17 november. Vi sålde några böcker med humanistiskt fokus 

och kunde berätta för en del intresserade om vad Humanisterna står för. 

 

Vårt medlemsantal ligger nu mera stabilt på drygt 120 medlemmar.  

Våra offentliga föredrag har haft upp till ett trettiotal besökare, samtalspuben brukar dra 

en trogen skara på upp till ett tiotal. 
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