
ARRANGEMENT

Fylkessider for 
Nord-Trøndelag

Kjære leser i  
Nord-Trøndelag! Her  
er fylkeslagets egne 

sider. Les om aktiviteter og 
mennesker i ditt eget fylke. 

Forbundet trenger flere frivil-
lige som Trond Olav Skevik  

i Steinkjer lokallag. 
Bli du me’?



Nord-Trøndelag
FYLKESLEDER

Nord-Trøndelag
KURSLEDERE

Så sitter jeg plutselig her igjen, som fylkesleder i 
Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag. Til de 
av dere som ikke kjenner meg, kan jeg fortelle 
kort at jeg er fra Levanger, er gift og har to barn. 
Til daglig underviser jeg i lærerutdanningen på 
Nord universitet. Mye har skjedd i forbundet, 
spesielt med tanke på at man siden årsskiftet nå 
jobber mer regionalt. Dette er en god utvikling.

Vårens høydepunkt var 9. april, da Human-
Etisk Forbund feiret sitt 6o års-jubileum. Det 
var stor stas og regionalt markert i Trondheim. 
Lokalt var det åpent møte i Innherred lokallag 
på Fenka i Levanger. Tenk det, 60 år, over 80 
ansatte og mer enn 85.000 medlemmer! Ikke 
dårlig! Feiringa fortsetter til høsten, når det blir 
humanistisk uke. Det er en lang uke som faktisk 
varer i to uker, fra 16. september til 2. oktober. I 
denne perioden blir det ulike arrangement over 
hele landet. Nærmere informasjon blir å finne 
på www.human.no i løpet av sommeren.

MEDLEMSBLADET «NORDTRØNDERHUMANISTAN» 
har lenge vært vår kontakt med fylkets 
medlemmer. Nytt av året er at bladet kommer 
som innstikk i Fri tanke. Dette gir organisasjo-
nen en tydeligere og mer helhetlig profil. Et 
annet pluss er at man sparer både økonomisk 
og miljømessig ved å ha en felles publikasjon.
I disse tider er det heftig diskusjon om situa-
sjonen i Midtøsten, og mange mennesker er på 
flukt. Politikerne diskuterer høyt om penger, 
opphold og sikkerhet ved grenseoverganger. Vi 
som følger med på avstand er bekymret etter 
bombeattentater, og noen kan bli skeptisk mot 

muslimer generelt. Vi må unngå generalise-
ring og se at det er mennesker det handler om. 
Mennesker som trenger vår hjelp og omsorg. 
Vi skal også huske at det ikke er lenge siden det 
var vi som trengte hjelp. Hadde det ikke vært for 
blant annet Danskehjelpen og støtte fra andre 
land, er det mange som ikke ville berget gjennom 
krigen og de første etterkrigsårene her til lands. 
Fylkes- og lokallag vil, i samarbeid med flere 
aktører, gjennomføre et arrangement vi kaller 
«Mangfoldsdagen». Det går av stabelen 4.juni 
og handler om integrering ved at innvandrere 
inviteres inn i norske hjem og får mulighet til å 
bli kjent. Dette er en tematikk som Human-Etisk 
Forbund også fremover bør engasjere seg i.

Nå er det lett å være optimistisk når sola 
begynner å komme frem og hvitveisen spretter 
opp like fort som fregnene på nesa, men jeg ser 
frem til det kommende året i fylkeslaget. 

Replikken falt i en samtale med Merethe 
Varslot Boneng og Kristine Kjesbu. De er 
kursledere for Humanistisk konfirma-
sjon 2016 i Levanger – og nye av året.

Begge jobber i ungdomsskolen til 
daglig. Utsagnet er typisk for disse to. 
De var ikke tungbedte da de ble spurt 
om å ta på seg oppgaven, og denne posi-
tive holdningen til utfordringer preger 
dem begge i den jobben de gjør.

Det er spennende og utfordrende 
å finne gode kursledere! Jeg kjente 
Kristine og Merethe etter å ha jobbet 
sammen med dem i mange år, og hadde 
tro på dette var en jobb som kunne 
passe dem, og de verdiene de står for 
i hverdagen. Jeg ble svært glad da de 
svarte ja. De er voksne damer, som 
kjenner aldersgruppen de skal jobbe 
med godt, og som også kjenner til de 
utfordringene ungdommene kan stå 
overfor i hverdagen.

I år er det 42 konfirmanter i Levanger 
fordelt på to seremonier i Levanger vide-
regående skole 7. mai. Vi treffer Kristine 
og Merethe en kurskveld i april, hvor de 
skal forberede ungdommene på delta-
kelsen i rollespillet «På flukt».

Vi stilte dem følgende spørsmål:
1. Hvorfor ble du kursleder?
2. Hva gir det deg å være kursleder?
3. «På flukt» – hvorfor mener du det er 

viktig?

KRISTINE:
1. – Jeg ble kursleder fordi du spurte, 
og fordi jeg syntes det hørtes gøy ut. 
Jeg trives veldig godt med å jobbe med 
ungdom og det å bidra til å gi dem noe 
de forhåpentligvis tar med seg videre, 
er verdifullt for meg.
2. – Det gir meg masse energi og inspi-
rasjon å være sammen med ungdom. 
Det å se dem ta inn ting når vi snakker 
om diverse tema; å få tilbakemeldinger 
fra dem; å bidra til at de lærer, oppdager 
ting og vokser som mennesker. Relasjo-
nene vi bygger mens vi har kurs gir meg 
«indre påfyll».
3. – «På flukt» blir vel noe av det de 
kommer til å huske best fra hele kurset. 
Det å spille roller og sette seg inn i 
hvordan ting er, vil nok sette tanker, 
holdninger og følelser inn i en helt 
annen kontekst. De må samarbeide og 
hjelpe hverandre. De vil sikkert også 

kjenne på egoismen når det røyner på, 
antar jeg. 

MERETHE:
1. – Jeg ble kursleder fordi jeg syntes det 
hørtes spennende ut. Jeg liker å jobbe 
med og diskutere med ungdom. Og jeg 
pleier å innbille meg at jeg kan påvirke 
dem i positiv retning slik at de blir litt 
mer styrket for fremtiden. At dette var 
noe jeg aldri hadde vært med på før var 
et pluss, det er alltid gøy å gjøre noe nytt 
og treffe nye mennesker.
2. – Det er lærerikt og spennende å være 
kursleder. Det er utrolig gøy å høre hva 
ungdommene mener om ulike temaer. 
Jeg føler at det er en viktig jobb, med 
tanke på kursets ulike tema i forhold 
til ungdom i akkurat denne alderen.
3. – Norske barn, som er så heldige å 
vokse opp i velferd, har godt av å få 
en liten smak av hva flyktninger kan 
oppleve. Det kan gi dem ny forståelse, 
og kanskje også prege deres valg på 
veien videre.

TEKST: AUD SEGTNAN, LEDER FOR INNHERRED 
LOKALLAG

T  Kristine Rostad Dahl,  
fylkesleder i Nord-Trøndelag 
Human-Etisk Forbund

KLAR TIL DYST!
01 Fylkesstyret i Nord-Trøndelag: fra venstre Morten 
Moa, Line Forkner, Stein Gunnar Espe, Kristine 
Rostad Dahl, Torunn Pedersen og Ingvild Larssen.

 

01 Ungdomsskolelærerne Merethe Varslot 
Boneng og Kristine Kjesbu har nettopp 
gjennomført sin første vår som konfirma-
sjonskursledere

Fylkeskontoret
Organisasjonssekretærer

Tove Tangerud
Klas Sundelin (Humanistisk 

konfirmasjon)

Fylkesleder
Kristine Rostad Dahl

kristine.r.dahl@nord.no 

Lokallagsledere
Stjørdal

Roger Pettersen
roger.pettersen@ntebb.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

– DET ER MYE MORSOMMERE Å SI JA!
Er det det som gjør at noen sier ja til å bli konfirmasjonskursledere? 
Vi spurte to ferskinger.
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Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
NAVNEFESTARRANGEMENT

• Namdal lokallag arrangerte 2. april vårens 
navnefest for 3 barn og deres familier i kultur-
huset i Namsos. Liv Aalberg ønsket velkom-
men til seremonien og dagens taler var 
Oddbjørn Johansen. Musikken ble besørget av 
Bård Ole Thorsen som med gitar og sang frem-
førte egenproduserte melodier. Liv og Kristina 
B. Ingebrigtsen foresto opplesing av dikt, utde-
ling av navnetavler og roser. Undertegnede 
stod for det praktiske ved navnefesten.

Namdal lokallag har arrangert navnefest i 
mer enn 20 år og vi holder seremoni 2 ganger 
pr. år. Torbjørg Vestgøte var den som startet 
dette og jeg kom med midt på 90-tallet. I løpet 
av de årene vi har holdt på har vi hatt noen få 
utskiftinger. Nå består navnefestutvalget av 
Liv Aalberg, Oddbjørn Johansen, Torunn Peder-
sen og Kristina Braateng Ingebrigtsen – som 
nå var med for første gang.

Vi holder på med dette fordi det gir oss mye 
positivt. Deltagerne gjør at hver navnefest blir 
spesiell og det er like spennende hver gang 
å se hvordan seremonien blir. Tilbakemeldin-
ger fra deltagerne og pårørende etter seremo-
nier er viktig for oss. Selv om vi bruker en fast 
mal har det stor betydning for hvordan vi kan 
forbedre og endre på ting. Vi ser ofte at beste-
foreldre og oldeforeldre som var skeptiske til 
seremonien, i etterkant er overrasket og posi-
tive til det de har vært med på og at de mener 
at det var en fin og verdig seremoni.

Vi mener at seremonien er HEF verdig og vi 
er stolte over det vi får til. Det er viktig for oss 
at HEF kan gi dette tilbudet til de som ønsker 
en alternativ seremoni. I Namsos bruker vi 
Kulturhuset og det kan virke «tomt» i den 
store salen når det er få barn med. Vi har nå 
et stort håp om å kunne få et annet lokale 

som kam benyttes til seremonier, nemlig den 
gamle kinosalen på samfunnshuset. Når dette 
kommer i orden vet vi ikke ennå så frem til da 
blir navnefestene holdt i kulturhuset.
 
TEKST: Leder for navnefestutvalget i  
Namdal lokallag, Torunn Pedersen

• Stinn brakke med aperitiff på gammeltrik-
ken opp til kulturperlen Lian restaurant i 
Trondheim; med kortreist lam på tallerke-
nen, tale ved pioner Fredrik Wolff, sang ved 
humanistkoret UnikHum og direktestrømmet 
tale av Hovedstyrets leder Tom Hedalen. Og 
til slutt: allsang av «Din tanke er fri» som et 
høytidelig punktum. En bedre jubileumsfei-
ring kan man vel knapt få? 

Æresmedlemmer og andre aktive fra 
Nord-Trøndelag var samlet til felles feiring 
av Human-Etisk Forbunds første 60 år. Til 
sammen 50 humanetikere som på ulikt vis 
har vært aktive i region Midt-Norge tok del i 
feiringen, ti av dem fra Nord-Trøndelag. 

Tom Hedalen benyttet anledningen til å 
berømme alle aktive og tillitsvalgte i hele lan-
det. Uten deres utrettelige og store innsats 
hadde ikke Human-Etisk Forbund vært den 
store og slagkraftige organisasjonen vi er i 
dag, sa Hedalen. 

Nestor i Trondheim og pioner på nasjonalt 
plan, Fredrik Wolff, fortalte om 60-åringens 
første spede skritt, til den voldsomme 
veksten forbundet fikk med Levi Fragell 
ved roret. Wulff viste at han heller ikke i 
dag mangler «fighting spirit» da han bad 
forsamlingen være oppmerksomme på en 
utvikling mot at organisasjon- og seremoni-
administrering blir det eneste viktige. «Hvor 
blir det da av etikken?», spurte den gamle 
ringreven retorisk.  

Æresmedlemmene i Nord-Trøndelag, Gun-
nar Vestvik, Marit Øien og Robert Skrede var 
alle tilstede og ble spesielt nevnt, da økono-
mileder Morten Moa i fylkesstyret hilste fra 
fylkeslaget. Det faktum at namdalingene var 
så tidlig ute som i 1974 med å danne lokallag 
ble også behørig nevnt. Etter opprettelsen 
av dette laget, gikk det slag i slag med flere 
lokallag, og fylkeslaget ble opprettet i mars 
1984.  

Deltakere på jubileet fra Nord-Trøndelag for 
øvrig var; Bjørg Tingstad, Line Forkner, Ola 
Torgersen (alle tre fra Namdal lokallag), Stein 
Gunnar Espe, Eli Pettersen (begge fra Stjørdal) 
og organisasjonssekretær Tove Tangerud.

TEKST OG FOTO: Tove Tangerud

HIPP HIPP! NAVNEFEST I NAMSOS
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01 God stemning på trikken: Line Forkner 
og Marit Øien fra Namdal lokallag. Bakerst 
skimtes Gunnar Vestvik (Verdal, Innherred 
lokallag).

02 Veteraner og ildsjeler på jubileum: Robert 
Skrede og Eli Pettersen fra Stjørdal. 

 

01 Deltakere på navnefest i Namsos: f.v.: 
Marita Freland og Odd Rune Ingebrigtsen 
med sønnen Oliver, Gökce Tekin med 
datteren Ada og Mads Harald Myrvold med 
deres navnebarn Emre Haavard, og Morten 
Enoksen med sønnen Bendik og Synnøve 
Kroglund Rian med deres navnebarn Aksel.

 

Forbundets 60-årsjubileum ble markert regionalt med 
arrangement i Trondheim 8. april.

Navnefestutvalget i Namdal lokallag:  
Deltakernes tilbakemeldinger er viktige for oss.

01 0102
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Nord-Trøndelag
INTERVJU

Men få har holdt det gående så lenge 
som Marit Øien fra Otterøya i Namsos. 
Jeg tar turen dit en solskinnsdag i april, 
til Fosslandsosen på den vakre øya rett 
utenfor Namdalens «hovedstad». Marit 
bor her sammen med sin mann, og det 
har de gjort siden 1973. 

I starten jobbet hun som lærer på 
Otterøy barne- og ungdomsskole. I 
løpet av 1970-tallet meldte hun seg ut 
av statskirka og engasjementet mot 
kristedomsdominans og for et livssyns-
fag i skolen var vekket. Marit gikk til 
verks på sin egen arbeidsplass, og helt i 
begynnelsen av 1980-tallet underviste 
hun i livssyn på lille Otterøy skole.   

DA MARIT MELDTE SEG UT av kirka ble hun 
innkalt på teppet til den lokale presten 
og måtte igjennom en lang samtale for 
å bli strøket i kirkeboka. 

– Jeg var veldig på jakt etter noe 
som samsvarte med mitt eget ikke-
religiøse ståsted og fant via journalist 

Kåre A. Thorsvik i Trondheim (som 
også var sekretær i det første lokallags-
styret i Trondheim, red.anm.) frem til 
Johan Terje Sitter og Namdal lokal-
lag. Du vet, det var ikke bare å google 
seg frem til ting den gangen, forteller  
hun smilende. 

Marit ble kjempeglad da hun fant 
frem til meningsfeller og oppdaget at 
det faktisk fantes en organisasjon rundt 
det – i Namdalen! 

– Det ble holdt åpne møter med Levi 
Fragell, og vi fikk diskutert livssynssaker 
og fikk en kanal for å uttrykke vår frustra-
sjon over kirkas dominans. Det var helt 
fantastisk, uttrykker Marit begeistret. Og 
begeistringen har holdt seg. 

Fra å være ivrig medlem og med 
på aktivitetene, ble hun etter hvert 
valgt inn i styre og stell. Marit var på 
hele 1990- og 2000-tallet med som 
representant for fylket på landsmøter 
og regionale treff, satt i fylkesstyret, 
engasjerte seg i både seremoniarbeid og 

etter hvert solsnu-arrangement i lokal-
laget og ble også etter hvert fylkesin-
struktør for de første estetikk-kursene 
i Nord-Trøndelag. I 2007 ble hun som 
eneste kvinne blant fire, utnevnt som 
æresmedlem av fylkeslaget. 

I SITT YRKESAKTIVE LIV gikk Marit etter 
hvert over til å jobbe med norskopplæ-
ring av innvandrere på Namsos Opplæ-
ringssenter. Hun ble dermed satt inn i 
og opptatt av flyktningenes situasjon, 
spesielt kvinners. I 2004 laget Marit 
en sak for medlemsbladet, hvor hun 
fokuserte på bruk av hijab. Dette er en 
tematikk som denne engasjerte dama 
fortsatt er opptatt av. 

– Her må vi trå forsiktig og vise 
respekt, men er det ikke verdt å merke 
seg når egne landsmenn av innvan-
drerne synes det er problematisk at 
norsk politi skal kunne bære hijab? Det 
er et religiøst plagg, som «forstyrrer» 
den rollen denne offentlige ansatte skal 

ha, uttrykker Marit og refererer til en 
sak hun nylig har lest i Klassekampen 
(på trykk 23. april, red.anm.).  

HELSEPROBLEMER HAR FØRT TIL at Marit 
de siste årene har måttet trappe ned 
på aktiviteter, også i Human-Etisk 
Forbund. Og for omkring tre år siden 
måtte hun også si fra seg arbeidet med 
solsnufestene i lokallaget, som da var 
den eneste aktiviteten hun fortsatt 
holdt på med i forbundet. 

– Jeg slutta også i jobben i denne 
tida, så det opplevdes som ei tung tid, 
sier Marit. 

Hun har forresten hørt om den aktive 
seniorgruppa i Trondheim og synes det 
er flott. Hvis helsa bedrer seg er dette noe 
Marit kunne tenke seg å engasjere seg i 
for Namdal lokallag. 

Når det gjelder denne dama skorter 
det nemlig ikke på engasjement og 
nysgjerrighet. På spørsmål om hva som 
har vært drivkraften og motivasjonen i 

alt det hun har gjort for Human-Etisk 
Forbund svarer hun raskt: 

– Jeg synes det var så innmari viktig at 
ikke-troende fikk et skikkelig alternativ 
og ikke ble diskriminert. Å treffe mange 
trivelige likesinnede var også positivt. Og 
så var det jo så meningsfullt det vi holdt 
på med! 

Hun legger også inn en oppfordring 
for fremtida: 

– Det må ikke bli bare seremonier og 
organisasjon; arenaene for gode livssyns-
samtaler og debatter må fortsatt holdes 
høyt i Human-Etisk Forbund. 

TEKST OG FOTO: Tove Tangerud

Engasjert for livet

Det er dette Human-Etisk Forbunds 60-årige  
suksesshistorie handler om: Enkeltmennesker som  

brenner for livssynsfrihet og humanisme og står på lokalt.

01 Marit Øien har et dypt engasjement 
for humanismen og har brukt mye tid på 
Human-Etisk Forbund.
 

Marit Øien

68 år, lærerutdannet, har arbeidet 
i grunnskolen og med norskopp-
læring for innvandrere. Engasjert 
for livssynsfaget fra 1980-tallet. 

Meget aktiv for Human-Etisk 
Forbund, både Namdal lokallag og 
Nord-Trøndelag fylkeslag, på hele 

1990- og 2000-tallet. Æres-
medlem i fylkeslaget fra 2007. 

Human-Etisk Forbund 
Namdal lokallag

Stiftet i 1974, første Borgerlige 
konfirmasjon (i dag: Humanistisk 

konfirmasjon): 9. mai 1976. 
Første Navnefest 22. september 

1990. Har siden oppstarten 
arrangert utallige temamøter 
og medlemsmøter. Solsnufest 

hvert vintersolverv, siden 2001.
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Nord-Trøndelag
OPPSLAGSTAVLA

KALENDER

ARRANGEMENTER
16. september – 2. oktober

Humanistisk uke
Mer informasjon kommer

16. – 18. september
Midtnorsk Humanetikerkonferanse i 

Mo i Rana

NAVNEFESTER

3. september
Kolvereid

24. september
Steinkjer

1. oktober
Namsos

22. oktober
Stjørdal

5. november
Verdal

KURS OG SAMLINGER
4. – 6. november
Kurs for kursledere  

Humanistisk konfirmasjon

25. – 27. november
Samling for vigslere og  

gravferdstalere og vigslere
og Estetikk-kurs

FYLKESSTYREMØTER
6. september

Styremøte

21. – 22. oktober
Styremøte med lokallagsledere

Har du lyst til å bidra?
Våre lokallag ønsker seg 
flere frivillige 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 lokallag eller 
fylkeskontoret. Vi ser fram til å høre fra deg!

F 
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Vi søker etter ny regional koordinator 
for Humanistisk konfirmasjon (HK) i  
Innherred og Stjørdal lokallag
Fylkeslaget har to koordinatorer, en i sørdelen og en i norddelen 
av fylket. Personen vi nå søker skal bistå lokallagene med å 
planlegge og organisere HK-kursene i Stjørdal, Frosta, Levanger, 
Verdal og Inderøy (koordinator i norddelen gjør det samme for HK i 
Steinkjer, Namsos og Kolvereid/Rørvik).  
Opplæring vil bli gitt. Oppgaven er honorert.
NB! Oppgaven er ikke ordinært arbeid, men en honorert  
medlemsoppgave. 

Du som søker må være over 20 år og du må  
være medlem av forbundet.

Vi trenger i tillegg at du har evne til å arbeide selvstendig, er  
strukturert og ryddig og har gode samarbeidsevner. 

Ta kontakt for mer info: org.sekr. Tove Tangerud, tlf. 486 06 228
Søknad sendes til fylkeslaget, e-post: nord-trondelag@human.no 
eller i posten til: 
HEF Nord-Trøndelag Pb 395, 7601 Levanger. 
Søknadsfrist: 1. juli

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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