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Nord-Trøndelag
FYLKESLEDER

Nå skjer det mye i organisasjonen vår. Som 
alle vet, skal Nord- og Sør-Trøndelag bli ett 
fylke fra 1. januar 2018. Ifølge vedtektene for 
fylkeslag i Human-Etisk forbund, står det 
at det skal være et fylkeslag i hvert fylke. Så 
hvis vi ikke skulle slå oss sammen med Sør-
Trøndelag, ville dette kreve en vedtektsend-
ring på landsmøtet til våren. Vi har allerede 
hatt et fellesmøte med fylkeslaget i Sør-
Trøndelag og har satt ned en arbeidsgruppe 
som skal forberede sammenslåing. 

Når det gjelder organisasjonssekre-
tærene i region Midt-Norge er de blitt 
regionalisert med hensyn til fordeling av 
arbeidsoppgaver. Dette har ført til mer 
effektiv drift og bedre hjelp til lokallagene. 
Nå har vår organisasjonssekretær gjennom 
20 år, Tove Tangerud, sagt opp sin stilling, 
med siste arbeidsdag 28. februar. Om vi får 
opprettholdt kontoret i Nord-Trøndelag 
på sikt, er vel et stort spørsmål. Personlig 
mener jeg at vi må kjempe for det. 

Økonomien i forbundet som i mange år 
har vært ansett som god, er nå blitt et tema 
som går igjen i alle sammenhenger. Vi må 
spare! Inntektene har ikke gått ned, de har 
gått opp, men det er vel ting som tyder på at 
det har vært levd over evne ... Økt profesjo-
nalisering og honorering koster jo.  Vi har 
fått signaler om at sparingen ikke skal gå ut 
over den lokale frivillige aktiviteten. 

Når det gjelder seremoniavgiftene, har disse 
steget de siste par årene. Hovedstyret har også 

vedtatt at tilleggstjenester ved Humanistisk 
Konfirmasjon (som for eksempel rollespillet 
«På flukt»), skal betales særskilt i tillegg til 
den vedtatte avgiften. Til sammen begynner 
dette å bli dyrt for den enkelte som ønsker å 
bli konfirmert humanistisk. Det skal være et 
tilbud for alle, men det begynner å ligne et 
tilbud bare for de som har god råd. 

Også før sist jul var det store diskusjoner 
om julegudstjenester i skoletida. Det er 
forstemmende at selv ikke vår statsminister 
evner å tenke prinsipielt i den saken.

Jeg har vært tillitsvalgt i forbundet i 
mange år nå, først i Steinkjer lokallag, og de 
siste årene i fylkesstyret. Selv om Human-
Etisk Forbund fortsatt ligger mitt hjerte 
nær, vi jeg takke nei til eventuelt gjenvalg på 
årsmøtet i år. Jeg vil derfor benytte anled-
ningen til å takke for meg i fylkesstyret!

T  Ingvild Larssen,
nestleder i Nord-Trøndelag

2017 – ET ÅR MED MYE FORANDRING
01 Fylkesstyret: fra venstre Morten Moa, Line 
Forkner, Stein Gunnar Espe, Kristine Rostad Dahl, 
Torunn Pedersen og Ingvild Larssen.

 

Fylkeskontoret
Organisasjonssekretærer

Tove Tangerud
Klas Sundelin  
(konfirmasjon)

Fylkesleder
Kristine Rostad Dahl

kristine.r.dahl@nord.no 

Lokallagsledere
Stjørdal

Mari Øydvin Mæhre
mari-oydvin.mahre@ntfk.no 

Innherred
Aud Segtnan

aud.segtnan@gmail.com 

Steinkjer
Morten Aasheim

moaash@online.no 

Namdal
Bjørg Tingstad

bting@online.no 
 

Ytre Namdal
Guri M. Sagvik

g-minnie@online.no 

Redaksjon for 
fylkessidene

Nord-Trøndelag fylkeslag 
av Human-Etisk Forbund

ved Tove Tangerud

Bilde forrige side
Tove Tangerud

Besøksadresse
Kirkegata 14 D,
7600 Levanger

Telefon: 486 06 228
E-post: 

nord-trondelag@
human.no 

For mer informasjon:
human.no/nord-trondelag

facebook.com/ 
HEF.NordTrondelag

Nord-Trøndelag
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Nord-Trøndelag
SAMMENSLÅING

Fellesvedtektene til forbundet fast-
slår at medlemmene i et fylkeslag 
er de som er bosatt i fylket, samt at: 
«Fylkeslaget skal organisere og koor-
dinere arbeidet med Human-Etisk 
Forbunds oppgaver innen fylket». Så 
hvis vedtektene ikke endres, så sier 
det seg selv: Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeslag blir til ett. Og forberedende 
prosess er igangsatt. 

Lørdag 3. desember møttes styret 
fra begge fylkeslagene på Ole Vig 
videregående skole i Stjørdal, for å 
starte prosessen i forbindelse med 
sammenslåingen av de to fylkeskom-
munene. At de to fylkene blir ett er et 
faktum, men hvordan Human-Etisk 
Forbund i Trøndelag skal organi-
sere seg og legge opp arbeidet er nå 
i støpeskjeen. Og ulike muligheter 
skal drøftes, slik at medlemmene og 
lokallagene i det nye store trønde-
lagsfylket skal få best mulig vilkår. 
På dette første møtet var det i hvert 
fall tydelig at alle var svært opptatt av 

at distriktene, det nye fylkets ytter-
kanter, må bli godt ivaretatt etter 
sammenslåingen.   

PÅ FELLESMØTET med de to fylkessty-
rene ble det satt sammen et utvalg, 
med to representanter fra hvert fylke. 
Utvalget skal forberede et saksfrem-
legg for årsmøtet 2017 i begge fylkene. 
Årsmøtene i begge fylkene skal ta 
stilling til om sammenslåing skal 

gjennomføres, og hvis ja; nedsette et 
arbeidsutvalg og vedta mandatet for 
denne gruppa. Hvis årsmøtet skulle si 
nei til sammenslåing, må det komme 
et forslag til vedtektsendring. Slik sett 
er det enda åpent frem mot årsmøtet 
2017, da det er de som bestemmer 
videre prosess.

Morten Moa fra Stjørdal og Line 
Forkner fra Namsos er Nord-Trøn-
delags representanter i utvalget. 

01 Fellesmøte med Nord-Trøndelag (NT) og 
Sør-Trøndelags (ST) fylkesstyrer: f.v.: Tove 
Tangerud (org.sekr. NT), Ingvild Larssen 
(NT), Torun Hegre (ST), Torunn Pedersen 
(NT), Rune Lie (ST), Heidi Saur (ST), Morten 
Moa (NT), Hege Winje (org.sjef HEF), Line 
Forkner (NT), Marianne Bachen Ovesen 
(ST). Foto: Astrid Heian Carlsen (kontorle-
der region Midt-Norge).

 

NORD OG SØR BLIR TRØNDELAG
Det er et faktum: Fra 1. januar 2018 blir Sør- og Nord-Trøndelag ett 
fylke. Human-Etisk Forbund ser nå på hva dette betyr for organise-
ringen av fylkeslagene.
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GLAD FOR NYTT SEREMONIROM I NAMSOS
Namdal lokallag har i 
mange år arbeidet over-
for Namsos kommune 
for å få på plass et livs-
synsåpent seremonirom. 
Høsten 2016 kom løsnin-
gen: Den gamle kinosa-
len i samfunnshuset i 
sentrum ble omgjort og 

kan nå brukes som sere-
monirom. Det har vært 
én gravferd der (en livs-
synsåpen seremoni, ikke 
Humanistisk gravferd), 
og lokallaget arrangerte 
navnefest der for første 
gang 1. oktober i fjor.
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Nord-Trøndelag
INTERNASJONALT

INTERNASJONALT ENGASJEMENT  
I MIDT-NORGE
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Hvorfor internasjonalt arbeid? Og hva er gjort i regionen i 2016?

01

Høsten 2015 ble fylkeslag i Human-
Etisk Forbund oppfordret til å enga-
sjere seg i prosjekter internasjonalt. 
Bakgrunnen var at forbundet sentralt 
hadde inngått en samarbeidsavtale 
med Norsk Folkehjelp om bistands-
arbeid internasjonalt. Forbundet har 
siden 1992 gjennom egen organisa-
sjon HAMU (Humanistisk Aksjon for 
Menneskerettigheter i Utviklings-
land) involvert seg i bistandsarbeid 
i Uganda, India, Nepal og Nigeria. 
HAMU har arbeidet for å fremme 
menneskerettigheter, bekjempe 
heksetro, øke likestilling for kvinner 

og homofiles rettigheter. HAMU fases 
nå ut, og bistandsarbeid videreføres 
gjennom Norsk Folkehjelp. Mer infor-
masjon finner dere på www.human.no.    

Sør-Trøndelag Fylkeslag tok utfor-
dringen med å begynne internasjo-
nalt bistandsarbeid, og sammen med 
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal 
valgte vi å inngå et samarbeid med 
HALEA (The Humanists Association 
for Leadership, Equity and Accounta-
bility) i Uganda. Organisasjonen har 
samarbeidet tett med HAMU de siste 
årene, og er en godt etablert aktør 
som utrettelig jobber for at fattige i 

Kampala skal få en bedre framtid for 
seg og landet de bor i. 

PROSJEKTET VI VALGTE å støtte i 2016; 
«Empowering Teenagers», startet 
i Kampala i 2009 med midler fra 
HAMU, og er i dag blitt en integrert 
del av HALEA. Målgruppen er skole-
ungdommer i slumområdene rundt 
Kampala. Dette er fattige ungdom-
mer, i skvis mellom en verden i utvik-
ling og stammekulturen som råder 
i mange deler av landet. Ønsket er 
å bevisstgjøre ungdommen i saker 
som homofili, kulturen rundt bruk 
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av heksedoktorer, uønsket gravidi-
tet, viktigheten av skolegang, kritisk 
tenking og verdier som ytringsfrihet 
og menneskerettigheter. Temaene 
tas opp gjennom debattmøter på 
skoler som HALEA samarbeider med. 
Foreldre inviteres også til å delta. Vi 
støttet deres «Teen Project» med kr. 
50 000 høsten 2016. 

HALEA gir også ut et magasin, 
«Open Talk Magazine» som blant 
annet tar opp saker som voldtekt, 
misbruk av unge jenter, prostitusjon, 
uønsket graviditet og utdanning. De 
håper å få bukt med gammel overtro 
og religiøse dogmer som mange fort-
satt tror på og lever etter, og hekse-
doktorer er en av dem. Dette er en 
gammel tradisjon og fortsatt utbredt 
i Uganda, spesielt på landsbygda. 
Gjennom informasjon og økonomisk 
støtte til helsehjelp for ungdommer 
som trenger medisinsk behandling, 
håper HALEA at bruken av heksedok-
torer reduseres.  

En annen utfordring er ungdom-

mer som dropper ut av skolen, og 
spesielt unge jenter som er blitt 
uønsket gravid. Disse er ofte misbrukt 
av nære familiemedlemmer, naboen, 
men også av lokale predikanter som 
ikke betenker seg med å gjøre bruk av 
henvisninger til bibelen for å oppnå 
det de ønsker. 

SELV OM UGANDA ønsker å framstå som 
et sivilisert samfunn med en relativt 
fri presse, har de liten forsamlingsfri-

het og demokratisk spillerom når det 
gjelder saker som berører korrup-
sjon, menneskerettigheter, voldtekt 
og barneekteskap. Antihomofililoven 
som kom i 2014 har skapt ytterligere 
problemer for en fra før utsatt gruppe. 

Norge er del av en større verden, og 
internasjonalt engasjement blir stadig 
viktigere. Utdanning, ytringsfrihet og 
menneskerettigheter er grunnleg-
gende pilarer i et samfunn, og viktige 
verdier i arbeidet med å redusere 
konflikter og videre gi grobunn for et 
mer demokratisk styre i land som i dag 
lider under korrupt og enerådende 
maktelite. Utdanning gir ungdommen 
mulighet til å skape seg en framtid, 
endre holdninger og få kunnskap nok 
til å styre utviklingen mot et samfun-
net basert på demokratiske verdier.

Med ønske om et fredfullt nytt år!

TEKST: Marianne Bachen Ovesen, 
Sør-Trøndelag fylkesstyre
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bevisstgjøring av ungdommer i spørsmål 
som gjelder menneskerettigheter og frihet. 
Her fra et debattmøte på en skole.

02 Produksjon av halskjeder. 

 

02

«Frihet og men-
neskerettigheter 
skal komme alle 
til gode. Derfor 
engasjerer vi oss 
i internasjonalt 
arbeid»

Styreleder i Human-Etisk  
Forbund, Tom Hedalen
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Nord-Trøndelag
KURS

Lokallagenes arrangører av gruppe-
seremoniene Humanistisk navnefest 
(HN) og Humanistisk konfirmasjon 
(HK) hadde estetikk i seremoniene 
på agendaen, og årets hovedtema var 
«sted, sal, scene». Fanny Fahsing fra 
Namsos var kursinstruktør og ledet 
Estetikk-opplæringen sammen med 
Gunnhild Riiber fra Sør-Trøndelag. 
Deltakerne satte tydelig pris på å få 
påfyll og drøftinger om temaet. Til 
vanlig er seremoniarrangørene aktive 
i eget lokallag, så det å få treffe folk fra 
andre lag til felles læring og utveks-
ling er veldig verdifullt. 

VIGSLERNE OG GRAVFERDSTALERNE ved 
Humanistisk vigsel (HV) og Huma-
nistisk gravferd (HG) hadde hvert sitt 
opplegg. Gravferdstalerne fikk høre 
om «Personlige seremonier» fra Vigdal 
begravelsesbyrå og om «Verdig omsorg 
i livets sluttfase» ved Cathrine Bang 
Hellum ved St. Olavs hospital. Hellum 

er ansatt ved sykehusets prestetjeneste, 
men som ikke-troende samtalepartner. 
St. Olav er det første sykehuset i landet 
som har ansatt en person i en slik type 
stilling. Med også erfaringsutveksling 
og brukerevalueringer på programmet 
fikk de HG-frivillige mye påfyll i løpet 
av helga. Vigslerne var i motsetning til 
de andre samlet bare lørdagen og med 
erfaringsutveksling, brukerevaluerin-
ger, og håndboka i tillegg til fellespro-
grammet, gikk dagen fort. 

For alle kursdeltakerne var samlet 
til to felles opplevelser. Fra Opera 
Trøndelag fremførte baryton Lars 
Eggen og pianist Eva Holm Foosnæs 
fire nummer, som alle kunne egne seg 
i en av de fire seremoniformene; HN, 
HK, HV eller HG. Med topp kvalitet 
og sterk levering la de to musikerne 
lista høyt for hvordan musikalske 
innslag ved seremoniene i forbundet 
kan gjøres. Til stor glede og inspira-
sjon for kursdeltakerne i Stjørdal.

FELLES FOR ALLE var også programpos-
ten «Filosofisk samtale om skjønn-
het» ved Øyvind Olsholt fra Barne- og 
ungdomsfilosofene. Olsholt tvang 
deltakerne til å løfte nesa opp fra 
praktiske detaljer og en travel hver-
dag, for å studere begrepet skjønn-
het fra en filosofisk synsvinkel. En 
litt krevende, men veldig interessant 
øvelse. Å tenke på etikken innenfra, 
like mye som den ytre estetikk i sere-
moniarbeidet, var noe som i hvert fall 
ga undertegnede noe til ettertanke.       

Deltakere fra Nord-Trøndelag: vigs-
ler Fredrik Weisethaunet, gravferdsta-
lerne Gunnar Vestvik, Robert Skrede og 
Ola Ingul (Ingul er også vigsler), Elisa-
beth Meldal og Marthe Grøttvik (HK i 
Stjørdal), Liv Aalberg og Gro Olden 
Jørgensen ( hhv HN og HK i Namsos, 
Jørgensen er også vigsler). 

TEKST: Tove Tangerud

MED BLIKK FOR SEREMONI
Blikket var rettet mot kvalitetssikring av seremonitilbudet i Trøndelag, da 32 frivillige 
fra Nord og Sør var samlet til felles kurshelg i Stjørdal 25. og 26. november. 

01 Fanny Fahsing (Namsos) og Gunhild Riiber 
(Frøya) var instruktører for Estetikkurset og 
loset deltakerne igjennom viktige tema. 
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Humanistisk ungdom er en organi-
sasjon for humanister mellom 15 og 
25 år. Hos oss kan du være humanist 
på dine egne premisser i felles-
skap med andre. Vi jobber for saker 
som unge humanister er opptatt av. 
Saker vi jobber for er blant annet 
en skole uten forkynnelse, bedre 
seksualundervisning og å beskytte 
menneskerettighetene. 

DET Å ENGASJERE SEG i en organisasjon 
kan ha mange fordeler. Et engasje-
ment kan gi deg ny kunnskap, energi 
og venner for livet. Du møter jevn-
aldrende med samme interesser og 
som vil kjempe for samme saker som 
deg selv. Du vil lære mye om organi-
sasjonsarbeid, men også om hvordan 
samfunnet fungerer, demokrati og 
hvordan beslutninger tas. Du kan 

også lære mye om deg selv og vokse 
som menneske. Ved å engasjere deg 
og bidra får du være med på å påvirke 
samfunnet!

ØNSKER DU Å ENGASJERE DEG mer har 
Humanistisk Ungdom flere aktivi-
teter for deg. Du kan bli med på vårt 
vårseminar og du kan bli med på vårt 
største arrangement, sommerleiren. 
I 2017 er sommerleiren på Gulsrud 
leirsted og varer fra 24. - 28. juli. Her 
samles hundre ungdommer fra hele 
landet for å lære mer om og diskutere 
årets tema som er kritisk tenkning. 

Ønsker du mer lokal aktivitet kan 
du være med å starte et lokallag. Det 
eneste du trenger å gjøre er å sende 
en e-post til ungdom@human.no og 
fortell oss at du vil starte et lokallag. 
En av lokallagsfadderne våre vil ta 

kontakt og hjelpe deg med å starte opp 
lokallaget. Som medlem i et lokallag 
kan du jobbe med verdier og saker som 
er viktige for deg. Du vil bli kjent med 
nye mennesker som deler dine verdier 
og interesser. Jo flere medlemmer vi 
er, jo mer får vi gjort, og vi vil gjerne ha 
akkurat deg med på laget! 

VIL DU VITE MER? På våre nettsider 
humanistiskungdom.no kan du finne 
mer informasjon om organisasjonen, 
hvilke aktiviteter som arrangeres 
lokalt og nasjonalt, og hvordan du kan 
engasjere deg i et lokallag der du bor. 

Lurer du på noe, ikke nøl med å ta 
kontakt med oss! Vi gleder oss til å 
høre fra nettopp deg. 

TEKST: Ragnhild Dahl Bjørklund, Humanistisk 
ungdom (HU)

VIL DU ENGASJERE DEG I  
HUMANISTISK UNGDOM? 
Er du ung humanist som ønsker å engasjere seg mer? Ønsker du å møte andre unge humanister, 
og få nye venner fra hele landet? Da bør du bli med oss i Humanistisk Ungdom!

01 Å være med i Humanistisk Ungdom kan gi 
deg ny kunnskap og venner for livet.
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Nord-Trøndelag
OPPSLAGSTAVLA

KALENDER
VÅREN 2017

NAVNEFESTER
11. mars
Stjørdal

25. mars
Namsos

1. april
Verdal

x. mars/april
Steinkjer

KONFIRMASJONER
6. mai

Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy,
Steinkjer og Kolvereid

13. mai
Namsos

ÅRSMØTER I LOKALLAGENE
8. februar

Namdal lokallag (i Namsos)

27. februar
Innherred lokallag (i Levanger)

6. mars
Steinkjer lokallag

FYLKESÅRSMØTE
10.-11. mars

i Stjørdal

FYLKESSTYREMØTER
24. januar, x. februar, x. april, x. juni

For ytterligere/oppdatert informasjon; 
se i aktivitetskalenderen  

på human.no – under  
Nord-Trøndelag fylkeslag

Har du lyst til å bidra?
Våre lokallag ønsker seg flere frivil-
lige til et mangfold av oppgaver 
knyttet til planlegging og gjennom-
føring av våre arrangementer og 
aktiviteter:

• Humanistisk navnefest
• Humanistisk konfirmasjon
• Humanistisk uke
• Foredrag og møter

Det er ingen krav om å ha styreverv for å bidra frivillig. Er det 
noe du kan tenke deg å bidra med? Ta kontakt med ditt lokal-
lag eller fylkeskontoret. Vi ser fram til å høre fra deg!
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Er rollen som vigsler eller  
gravferdstaler noe for deg?
Vær med på den vakreste dagen i 
noens liv. 
Som vigsler får du sjansen til å 
være med å skape et vakkert 
minne for et par som varer livet 
ut. Du får kurs og sertifisering av 
Human-Etisk Forbund og godkjen-
ning av Fylkesmannen. Vigsleren 
har gjerne to møter med paret, 
skriver en personlig tale og gjennomfører selve vielsen. Du får 
et honorar for hvert oppdrag. Human-Etisk Forbunds seremonier 
har tusenvis av deltakere hvert år. Ved å gi folk et valg, bidrar de 
humanistiske seremoniene til reell livssynsfrihet i Norge.

Å være gravferdstaler passer særlig godt for deg som:
Har empatiske evner, er komfortabel med å holde taler, har sans 
for estetikk og høytidelige rammer, vil bidra til å gi et humanistisk 
alternativ til gravferd i ditt nærområde. 
Du identifiserer deg med våre verdier, og må ha vært medlem i 
Human-Etisk Forbund i minst to år. Human-Etisk Forbund tilbyr kurs og 
godkjenning som gravferdstaler. Du får et honorar for hvert oppdrag.

Kontakt fylkeslaget for å melde din interesse! 
E-post: nord-trondelag@human.no

Vi trenger din e-postadresse!
Vi ønsker å nå flest mulig medlemmer med invitasjoner til  
arrangementer og aktiviteter, men vi mangler e-postadresse til 
veldig mange av dere. Send gjerne din e-postadresse til  
nord-trondelag@human.no
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