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Lokalföreningen Humanisterna Värmland har under året fortsatt sin verksamhet med onsdagspubar 

samt föreläsningar enligt plan. 

Vid årsmötet den 25 mars fick vi en intressant redogörelse över den värmländska nazism, både 

avseende historiken och nuläget. Peter Sundin, en fd medlem i nazistisk organisation och fn 

handläggare våldsbejakande extremism på Agera Värmland gav oss en bild både inifrån och 

utifrån. 

Den 28 maj berättade vår styrelsemedlem Jörgen Larsson under temat: ”Debunking Genesis eller 

den vetenskapliga skapelseberättelsen” om hur man kan/bör förhålla sig till den 

skapelseberättelsen som vi kan läsa om i bibeln. 

Den 8 oktober, med rubriken ”Vad kan humanismen spela för roll i världen idag” föreläste och 

samtalade förbundets nya ordförande Anna Bergström, som bland annat jobbar som forskare med 

fokus på införandet av evidens-baserade metoder inom hälso- och sjukvården, med de närvarande i 

en intressant och tankeväckande diskussion. 

Vi medverkade återigen vid Prideparaden och vi hade ett bokbord vid Värmlandsbokfestival som 

bemannades av några debattsugna medlemmar där det blev många trevliga och intressanta samtal. 

Under sommaren blev några styrelsemedlemmar intervjuade i radio Värmland angående debatten 

om askspridning och de restriktioner som finns. 

 

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

några tillfällen hade vi tema: ”Religionsfrihet, vad betyder det? Behövs det?” samt ”Vilka krav kan 

och bör kommunen ställa på föreningar samfund etc. som vill ha förmåner från kommunen, från det 

offentliga”, övriga tillfällen har det varit öppna diskussioner kring varierande ämnen. 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. Efterfrågan har dock varit 

vikande men vi har inte heller varit aktivt uppsökande. Under året genomfördes bland annat två 

namngivningar och en begravning. 

Under året har vi haft fyra dokumenterade styrelsemöten. 

Antalet medlemmar vid årets slut var 91 st. 

För styrelsen 

Hans Kleine 

ordförande 


