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Lokalföreningen Humanisterna Värmland har under året fortsatt sin verksamhet med onsdagspubar 

samt föreläsningar, enligt plan. 

Vid årsmötet den 1 mars berättade Anosh Ghasri, som arbetar som frilansskribent, och som tidigare 

arbetat med ensamkommande i 7 år, bl. a. som kommunal enhetschef på boenden för 

ensamkommande, om sina erfarenheter med temat Integration. 

 

Under april kom Stig Andersson, författare, disputerad numera pensionerad allmänläkare och 

pratade om Rashygien, preventivmedel och aborter. Detta utifrån att han arbetar på en skrift om 

sjukvården ur primärvårdens perspektiv. 

 

I slutet av maj föreläste Nurten Ozkoray, sociolog, författare och journalist om den aktuella 

situationen i Turkiet och hur man kan se på Turkiet som framtida EU-medlem eller ett hot mot 

demokratin i Europa. 

 

Efter sommaren startade vi upp med ett föredrag med rubrik ”Gentester, fosterdiagnostik och 

dödshjälp, var står den medicinska etiken”. Föredragshållaren Rolf Ahlzén är läkare, docent i 

medicinsk humaniora vid Karlstads universitet och arbetar inom psykiatrin samt undervisar i främst 

etik på läkarutbildningen. 

 

I samband med Nobelprisens utdelning hade vi ett samarrangemang med Karlstads bokkafé där 

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, Preses av Kungl. 

Vetenskapsakademien, pratade om Nobelpriset och Vetenskapen.  

 

Vi medverkade återigen både vid Prideparaden och vid Värmlandsbokfestival. 

Under året har vi varje första onsdagen i månaden haft vår samtalspub på Scandic City. Vid två 

tillfällen hade vi ett tema (Nationalism samt Kränkthet) övriga tillfällen har det varit öppna 

diskussioner kring varierande tema. Antalet närvarande har varierat mellan några få till ett tiotal. 

I lokalföreningen har vi nu tre st. officianter som kan hjälpa till med sekulära humanistiska 

ceremonier i form av barnvälkomnande, bröllop samt begravning. Under året genomfördes bland 

annat begravning samt vigsel. 

På våra föredrag har antalet närvarande varierat, en viss konkurrens avseende föreläsnings-

verksamhet kan noteras då det finns andra föreningar med liknande tema på föredrag. Diskussion 

har uppkommit om mera samarbete och samarrangemang med andra. I år blev det ett sådant 

tillfälle (Dan Larhammars föreläsning).  

Antalet medlemmar i lokalföreningen var drygt 100 st. En viss minskning tyvärr jämfört med 

föregående år, som även följer förbundets medlemsutveckling. 
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