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Innmeldinger 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Oslo 959 757 742 637 656 751 620 861 745

Hele landet 5258 4355 4125 3410 3462 3703 3106 4258 3532

MEDLEMSTALL

Antall medlemmer per 31.12.16 var 16839. Dette gir en økning fra forrige år på ca. 2,35%.
Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 2,8%. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 19,2% av
forbundets totale medlemsmasse på 87658 per 31.12.16.

STYRETS ÅRSMELDING
Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2016 vært:

ATLE SIVERTSEN
STYRELEDER

ANJA GIL SPILLING
STYREMEDLEM

KARI MOBERG
NESTLEDER

BAARD THALBERG
STYREMEDLEM

ØYVIND ENGH
ØKONOMILEDER

CARSTEN HAGNESS
1.VARA

LISS SCHANKE
STYREMEDLEM

SIVERT SVERRE
ALMVIK  2.VARA

HARALD BRODER
KNUDTZON  3.VARA

TONJE HELLSTRØM
4.VARA

CHIMEN DARBANDI
STYREMEDLEM
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HUM-KORET
MEDLEMMER

Koret har per 01.01.17 46 aktive medlemmer, pluss dirigent. 
Stemmefordeling: 12 sopraner, 15 alter, 8 tenorer og 11 basser.

DIRIGENT

Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 
2016 vært Per Arne Olsen. Marit Sehl stilte opp som 
visedirigent på noen tirsdagsøvelser. I tillegg har hun hatt 
endel timer med HUMennene.

KORØVELSER

Koret har hatt regelmessige øvelser på tirsdager 
unntatt i skolens sommer- og juleferie, i alt 17 øvelser på 
våren og 17 øvelser på høsten.

DELTAKELSE PÅ SEREMONIER

HUM-koret har deltatt på fire helger med navnefester (22 
seremonier) og to helger med konfirmasjoner (10 seremonier). 
Til sammen har publikumsantallet på disse seremoniene 
vært ca. 18000 mennesker.

UTVALGSMØTER

Korutvalget har holdt 6 møter i 2016, og deltar med én 
representant på møtene i Musikkutvalget.

SEMINAR

Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble avholdt som 
vanlig. Vi var også i år i Gurvika ved Nevlunghavn.  I år hadde 
vi ingen eksterne med på seminaret, men hadde en del terping 
på Jazzrepertoaret, noe som var veldig nyttig.

HEF-KORSAMLING I KRISTIANSAND

På dette treffet 9. – 11. september deltok foruten vårt kor, 
korene fra Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Molde 
og Trondheim. Som vanlig under disse evenementene, 
opptrådte korene både samlet og enkeltvis. I tillegg var det 
stuntsynging i bygatene. 

Det ble besluttet at vi skal stå som arrangør av neste kortreff  
i september 2018, og det er i den forbindelse nedsatt en 
gruppe som har begynt planleggingen av arrangementet.  

JAZZKONSERT I TEATERKJELLEREN

Konserten 5. november ble holdt for utsolgt hus, det vil si 120 
betalende. Foruten de 7 numrene som ble fremført av koret i 
plenum, var det 2 numre med orkesteret, 2 med HUMennene, 
ett av en jentekvartett, samt 3 soli. Orkesteret bestod av 
kapellmester Trond Lindheim på piano, Jon Rørmark bass og 
fløyte og Jostein Røsok Rørmark på perkusjon. 

L I VSSYNSSAMFUNN
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Prosjektet gikk kr 10 390 i underskudd etter mottatt 
tilskudd kr 10 000 fra Korforbundet. Underskuddet er 
belastet korets prosjektmidler. 

VINTERSOLVERV

Tradisjonen tro stilte koret opp og sang ved HEF-stand på 
solsnudagen 21. desember.

HUMENNENE

HUMennene hadde øvelser omtrent hver tirsdag før 
den ordinære øvelsen 2016. HUMennene har ikke hatt 
noen betalte oppdrag i år. 

LYDPÅLEGGELSE

Også i år har vi blitt forespurt om å legge på lyd til film. Filmen i 
år var Løvekvinnen. Vi fikk totalt 5 000 kr for jobben. De som var 
med fikk navnet sitt på rulleteksten og invitasjon til premieren. 

ANNET

Koret underholdt under festmiddagen Oslo, Akershus 
og Østfold arrangerte i Gamle losjen 8. april i 
forbindelse med HEFs 60-årsjubileum.

Sommer og juleavslutning ble avholdt i lokaler i Ingeniørenes 
hus, som passet HUM-koret perfekt. Flott innsats av 
julebordskomiteen og alle korister, som bidro med masse 
deilig mat. Medlemmer fra koret stod for underholdning og 
aktiviteter til stor glede for alle de fremmøtte.

Kormedlem Eili Verpeide døde uventet i august. Til tross for 
at det fortsatt var skoleferie samlet HUM-koret seg med ca. 
30 aktive og tidligere aktive medlemmer. Dirigent Per Arne 
Olsen (som også spilte fløyte) deltok også. Koret bidro med 2 
sanger under bisettelsen.

St. Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag 
også i sommerferien 2016.
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JULETREFEST

Tradisjonen tro arrangerte vi juletrefest for våre medlemmer. 
Denne gangen var festen flyttet til Caféteatret på Grønland. 
De flotte lokalene ble godt mottatt av de ca. 50 deltakende 
store og små. Aktivitetsutvalget stilte med tre representanter, 
og det var tre nye frivillige som utførte registrering, ønsket 
velkommen og bidro med det praktiske, i tillegg til sekretæren. 
Vi gikk rundt juletreet mens pianisten spilte julesanger og 
fikk besøk av en underholder som laget ballongdyr (for 
ikke å glemme ballongsverd og ballonghatter!). Heldigvis 
hadde også nissen fått beskjed om festen, slik at han kunne 
komme med godteri til de små. 

SPILLKVELDER 

I 2016 arrangerte aktivitetsutvalget 9 spillkvelder i våre 
lokaler i Brugata. Kveldene samler medlemmer i alle aldre 
over brettspill, pizza og snacks. Det kommer rundt 20-25 
deltakere per arrangement.

AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER
Aktivitetsutvalget har i 2016 bestått av leder Espen Urkegjerde (vår)/Freja Norlén (høst), Sivert Almvik, Ida 
K. Olsen, Kjetil Hermansen, Knut Sandvik (ny høst 2016) og Bjørn Torjus Hanssen (ny høst 2016) med Ida 
Madeleen Moe som utvalgets sekretær. Utvalget hadde 5 utvalgsmøter i 2016, og har gjennomført alle sine 
aktivitetene bortsett fra juletrefesten uten ansattressurser.
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FILMKVELDER 

Aktivitetsutvalget arrangerte 4 filmkvelder i 2016. To av disse 
var i Brugata, og to var på kino i samarbeid med festivalen Film 
fra sør. Det ble vist forskjellige filmer, servert julegrøt før jul, 
og vi ble kjent med nye fjes. På begge de to kinovisningene 
ble det debatt i etterkant. Dette er en lavterskelaktivitet og en 
sosial møteplass for medlemmene.

DARWINDAGEN

12. februar samlet aktivitetsutvalget 14 medlemmer til Erik 
Tunstad sitt foredrag om evolusjonsteori, og det ble servert 
kake. Dagen markeres som en hyllest til Darwin og vitenskapen.

FILOSOFIKVELD UNDER HUMANISTISK UKE

Aktivitetsutvalget arrangerte en filosofikveld med Ingun Steen 

Andersen og tema «Hvor langt strekker vårt ansvar seg?». Det 
kom 8 deltagere på arrangementet. 

SOLVERVSTAND

Onsdag 21. desember gjorde vi årets mørkeste dag en 
anelse lysere, ved å dele ut gløgg, kaffe og pepperkaker 
til forbipasserende på Karl Johan fra kl. 17-19. Nysgjerrige 
forbipasserende ble informert om humanisme, aktiviteter og 
medlemskap i HEF. Enten man var i byen for å foreta den siste 
juleshoppinga, eller bare for å nyte en spasertur i vinterværet, 
kunne man slå seg ned ved bordet vårt for en trivelig prat og en 
varm kopp drikke. HUM-koret sang jula inn og hovedkontoret 
streamet dette over Facebook. Styreleder Tom Hedalen var 
tilstede sammen med flere av Oslo fylkeslag sine frivillige. En 
spesielt stor takk til aktivitetsutvalget som tok hele ansvaret for 
standen – uten dere ville det ikke blitt noen stand! 
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INTERNASJONALT ARBEID
FELLESUTVALG FOR OSLO OG AKERSHUS

Utvalget for internasjonale samarbeidsprosjekter 
skiller seg noe fra HEFs andre fellesutvalg. De avtalte 
arbeidsoppgavene ble fra starten begrenset til etablering og 
koordinering av de 2 internasjonale samarbeidsprosjektene 
mellom fylkesstyret i Oslo og utvalgte organisasjoner i India 
og Romania i den 2-årige prosjektperioden fram til 31.12.2017. 
I 2015 sluttet Akershus seg til disse prosjektene. Etter hvert 
har oppgavene blitt utvidet noe.

Arbeidet er et pilotprosjekt, og forankringen til de to 
fylkesstyrene er derfor viktig. Minst et av utvalgsmedlemmene 
fra både Oslo og Akershus må sitte i fylkesstyret eller være 
oppnevnt av fylkesstyret med ansvar for å holde kontakt 
med og informere sitt fylkesstyre. Utvalget har i 2016 hatt 5 
utvalgsmedlemmer; 3 fra Oslo og 2 fra Akershus

Samarbeidsprosjektene er foreløpig pilotprosjekter 
med forberedelse i 2015 og implementering i perioden 
01.01.16-31.12.2017. Oppsummering og ev. forlengelse av 
prosjektarbeidet og fellesutvalget diskuteres i 1. halvår og 
avsluttes i 2. halvår 2017. 

SAMARBEID MED HUMANIST-

ORGANISASJONER I ROMANIA OG INDIA

Kontakten med RHA og AZUR i Romania og Ateistsenteret i 
India kom formelt i gang i september 2015, da representanter 
for disse humanistorganisasjonene var tilstede under 
Humanistisk Uke. Samarbeidet med organisasjonene 
har fungert bra i 2016, og etter å ha fått tilfredsstillende 
rapporter både fra Romania og India, har de økonomiske 
overføringene gått som avtalt.

Nitika Dhall fra utvalget, var tilstede på Verdenskongressen til 
Ateistsenteret i India i januar 2016, og fikk innsikt i det arbeidet 
de gjør. Utfordringen blir å finne samarbeidsprosjekter som 
kan komme både HEF og Ateistsenteret til gode, og ikke bare 
fortsette med de tidligere HAMU-prosjektene.

Utvalget er meget imponert over arbeidet de gjør i 
Romania. To yngre medlemmer fra HEF; Thale Schaaning fra 

Akershus og Kristine Gulbrandsen fra Oslo, deltok på deres 
ungdomsleir i august i år.

SAMARBEID MED NORSK FOLKEHJELP OM 

AKTIVITETER FOR FLYKTNINGER

Ettersom flere hadde meldt sin interesse for HEFs 
internasjonale arbeid, ønsket utvalget å finne nye områder 
for frivillige. Høsten 2015 tok utvalget kontakt med Norsk 
Folkehjelps Osloavdeling, for å se på muligheten av et slikt 
samarbeid. Etter flere planleggingsmøter våren 2016, var vi 
klare til å starte med språktrening og turgrupper på Torshov 
asylmottak i Oslo. Men så ble dette mottaket og de fleste 
andre mottak i vårt distrikt lagt ned grunnet en strengere 
innvandringspolitikk i Norge og EU, noe som har resultert i 
at svært få flyktninger kommer til landet vårt nå. Utvalget vil 
gjenoppta arbeidet hvis situasjonen endrer seg og håper at 
flest mulig av de frivillige som hadde meldt seg da vil delta. 

SEMINAR UNDER HUM-UKE

Under ledelse av Maren Fallet, gjennomførte utvalget et 
vellykket seminar på Litteraturhuset 22.09.16, med tittelen 
«Hvordan er det å være ikke-troende i verden i dag». Innled-
ere på seminaret var Elizabeth O’Casey fra IHEU, Zehra Pala 
fra en ateistorganisasjon i Tyrkia og Tutul, politisk fl yktning fra 
Bangladesh. Ca. 60 deltakere på selve seminaret, og gode 
kontakter ble skapt mellom innledere og HEF-medlemmer. 
Utvalget vil vurdere å ta kontakt med ikke troende innvan-
drere og fl yktninger fra ulike land som er bosatt i Norge, både 
for å lære mer om deres situasjon og muligens starte en egen 
gruppe.

MØTE MED IHEU-STYRET

Utvalget hadde et givende møte 20.10.16 med styret i IHEU, 
da de hadde sitt styremøte i Oslo. Ved siden av å gå igjen-
nom erfaringene fra vårt internasjonale arbeid i våre to 
fylkeslag, presenterte utvalget sitt forslag om å lage en 
workshop med våre samarbeidspartnere under IHEUs 
verdenskongress i Brasil i 2017. Forslaget ble godt mottatt, og 
utvalget jobber videre med disse planene. Styret i IHEU var 
også meget positive til utvalgets forslag om å søke midler fra 
UD til internasjonalt samarbeid med søsterorganisasjoner.
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Den siste helgen i oktober var 69 humanister samlet på 
Sørmarka konferansesenter til det regionale etikkseminaret 
i regi av Akershus, Oslo og Østfold fylkeslag. 29 deltakere 
fra Oslo, 18 fra Akershus, 19 fra Østfold og 3 fra andre fylker. 
Tilbakemeldingene på seminaret var stort sett positive.

Tema ble valgt ut fra tilbakemeldinger som kom fra deltakere 
på fjorårets seminar. Forslag til tema ble forelagt alle de tre 
fylkesstyrene, og styrene i Oslo og Akershus støttet dette 
tema, og valg av tid og sted for seminaret.

Sylo Taraku startet seminaret med en innledning rundt 
temaet: «Hvilke etiske utfordringer står vi overfor med den 
økende flyktningstrømmen til Norge og Europa». Det dystre 
bakteppet for dette tema er alle flyktningene som nå sitter 
fast i Tyrkia, Hellas og Italia og alle som dør underveis. Vi 
ønsket å se på HEFs rolle i disse spørsmålene, og fagsjef 
Bente Sandvik, fokuserte på viktigheten av å ikke undergrave 
menneskerettighetene og de konvensjonene Norge har 
undertegnet i vår flyktningpolitikk.

Etter lunsj holdt Mohammed Rah, styremedlem i lokallagsstyret 
i Nedre Romerike og kursleder for humanistiske konfirmanter 
gjennom en årrekke, et flammende innlegg om «Religionskritikk 
i vår tid». Som eksmuslim var han opptatt av at HEF burde drive 
med saklig kritikk av de inhumane tradisjonene og skriftene i 
Islam. Opponent, Linda Noor fra Minotenk, støtte delvis Rah i 
dette, men presiserte i sitt innlegge hvor viktig det var å skille 
mellom saklig islamkritikk og antimuslimske holdninger.

Etter middag var det quiz i baren, under kyndig 
ledelse av Moa Myklebust.

Lars Gule øste av sin kunnskap om «ytringsfrihetens grenser» 
på søndag formiddag, hvor han belyste alle dilemmaer denne 
friheten innebærer, ikke minst i møte med nye kulturer og 
religioner. Det var mange spørsmål og utfordringer som ble 
diskutert ivrig i gruppesamtaler begge dagene.

ETIKKSEMINARET
For 24. gang holdt fylkeslagene i Oslo, Akershus og Østfold felles etikkseminar. Årets seminar
ble holdt på Sørmarka konferansesenter i Ski i slutten av oktober 2016.
Årets tema var «Humanisme, innvandring og integrering»

Arbeidsgruppas medlemmer var:  
Frivillige: Berit Smedsrud (Østfold) Trond Melen (Oslo), Tor Olav Nygjelten (Akershus)
Ansatte: Anne Brinch Skaara (Oslo), Kajsa Liisa Høiland (Østfold)
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SENIORGRUPPEN
Seniorutvalget hadde 4 møter i 2016. Gro Barreng er fortsatt leder. For øvrig består utvalget av Finn Holden, 
Kjersti Bakken og Wenche Jacobsen. Utvalgets sekretær er Lisbeth Hvalby.
Utvalget har arrangert følgende i år:

SAMMEN I TEATER

Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året. 21. 
april så vi «Den glade enke» på Oslo Nye Teater. 
19. oktober var vi i nok en gang på Oslo Nye Teater og så 
forestillingen «Hvem er redd for Virginia Woolf». 

Ved begge forestillingene hadde vi 25 billetter.

KULTUR

Årets tur gikk til St. Petersburg 15. – 19. september med 
31 deltagere. Gro Barreng og Kjersti Bakken var med som 
reiseledere. Detaljert program stod i Humanus nr. 01-2016, og 
det ble lagt ut på nettsidene våre.

BYVANDRING

12. mai arrangerte Seniorgruppen vandring på Bygdøy. Guide 
var Seniorgruppens medlem Finn Holden som nettopp hadde 
utgitt sin siste bok: «Historien om Bygdøy». 10 personer møtte 
opp. Vandringen var gratis og det var ingen påmelding.

7. september var det omvisning på Grünerløkka med 
Leif Gjerland: «Med nogenlunde smukke Fasader» en 
vandring langs historien om Gründerløkka som arbeidernes 
boligområde der skjønnheten vendte mot gata og skjulte en 
systematisert trangboddhet.
Rundt 35 personer møtte opp i Birkelunden. Turen ble avsluttet 
ved Café Løkka med sosialt samvær for de som ønsket det.
for sosialt samvær og suppe.

ÅPNE TEMAMØTER
De åpne temamøtene er en av pilarene i Oslo fylkeslags aktiviteter, og har en lang tradisjon i fylkeslagene 
i Oslo og Akershus. Arrangementene finner sted på Litteraturhuset omtrent annenhver onsdag 
i vår- og høstsemesteret.

Møtene fungerer godt som medlemspleie, både i form av et faglig 
tilbud og en møteplass for likesinnede. Vi når nå også i større 
grad ut over egen medlemsmasse. Nye mennesker oppdager 
oss, og vi kommer lettere i kontakt med ulike fagmiljøer.

Arrangementene våre har vært annonsert i Humanus, Mor-

genbladet, Klassekampen, Facebook (organiske og betalte 
innlegg), human.no/oslo og Litteraturhuset.no. Vi har også 
distribuert plakater og løpesedler.

Det har vært mer enn full sal på 6 av arrangementene våre i 
2016.
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27. januar Flyktningkrise og humanisme Sylo Taraku, Pål Nesse, Morten Fastvold

10. februar Moderne skam? Tormod Huseby, Morten Fastvold

24. februar Kjøtt? Trenger vi kjøtt i livene våre? 
Dag Henning Reksnes, Marte Munkeli, Aksel 
Braanen Sterri, Marit Simonsen

8. mars Prostitusjon. Overgrep eller sexarbeid?
Daisy Sjursø, Andres Lekanger, Bjørg Norli, Kristian 
Tonning Riise, Hans Marius Graasvold  

6. april Havet og menneskene Mali Hole Skogen

20. april Hvordan er det å være ateist i USA? Even Gran, Jan Arild Snoen

7. september Å sette verden i brann. En ateist skriver om Jesus 
Bjørn Stærk, boklansering i 
samarbeid med Humanist forlag

14. september
HEF 60 år – tilbakeblikk og 
fremtidsblikk. Paneldebatt.

Kristoffer Stokkeland, 
Oddbjørn Leirvik, Yngvild Kvaale

12. oktober Ekstremisme Kristian A. Bjørkelo

19. oktober
Humanisme og miljø 1: Verden går visst til helvete, 
men vi fikk da skilt kirke og stat! Morten Fastvold, Dag O. Hessen                                                 

26. oktober Humanisme og miljø 2: Miljø og fakta Mali Hole Skogen, Anna Blix, Borgar Aamaas

2. november Humanisme og miljø 3: Hva kan vi gjøre? Andrea Varga Weme, Bård Lahn

16. november Fra holocen til antropocen? Henrik H. Svensen

DATO TEMA  INNLEDER

Medlemmer i temamøtekomitéen i 2016: Marit Simonsen, Morten Fastvold, Moa Myklebust og Inger-Johanne Slaatta. Inger-
Marie Helle har vært utvalgssekretær.
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OMSORG
Det eksisterer ikke et felles omsorgsutvalg for Oslo og Akershus
lenger, men følgende tilbud har vært opprettholdt i 2016:

SAMTALEPARTNERE PÅ OUS (OSLO UNIVERSITETS SYKEHUS)

Vi har hatt tre aktive samtalepartnere som har tatt oppdrag på OUS i perioden. Kjennskapen til tilbudet er fortsatt dårlig, og fylkeslaget 
har tatt initiativ overfor ledelsen i OUS til å gjøre tilbudet bedre kjent, både overfor ansatte, pasienter og pårørende på sykehusene. 

Både samtalepartnerne og ansatte i HEF deltok på en heldagsseminar 25.10.16 om religions- og livssynsbetjening i offentlige 
institusjoner, hvor HEF også var medarrangør. Et optimistisk seminar som konkluderte med at det bare er et tidsspørsmål før dette 
tilbudet inkluderer alle tros- og livssynssamfunn i Norge.

I N T ERESSEORGAN I SAS JON
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MOTOFFENSIV - ARBEID MED Å
IMØTEGÅ HATRETORIKK PÅ INTERNETT 
Bakgrunnen for Motoffensivgruppen er arbeidet med å imøtegå ekstremisme på internett.
Dette arbeidet startet i regi av Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag, høsten 2011.

Etter 22. juli 2011 ble det tatt initiativ til et åpent møte om 
terroren. Dette førte videre til et kursopplegg i hvordan man 
best kan imøtegå ekstremisme. Det ble holdt foredrag om 
hvordan man kan konfrontere, hvordan man kan argumentere 
og hvor man kan finne faktainformasjon om ekstreme ytringer. 
På samme tid ble det opprettet et nettverk – en Facebook-
gruppe – til erfaringsutveksling og støtte.

Vi hadde som mål for 2016 å ferdigstille en så vidt påbegynt 
faktabase, samt videreutvikle og ferdigstille Motoffensiv sin 
hovednettside. Denne målsettingen har vi, av ulike grunner 
– blant annet sykdom, ikke klart å oppnå. Det var også mye 
vanskeligere enn vi hadde trodd å engasjere fagpersoner til å 
skrive relevante artikler. 

Fungerende utvalgsleder har hatt begrenset kapasitet til å 
følge opp arbeidet.  Da utvalget også ble stående overfor 
en ny og muligens langvarig tilsettingsprosess av prosjekt-
koordinator, fant et enstemmig Motoffensiv-utvalg å måtte 
innstille på nedleggelse av utvalget i sitt møte 06.09.2016.  
Saken ble lagt frem for styret i Oslo fylkeslag 26.09.2016. 
Styret vedtok, med beklagelse, å nedlegge Motoffensiv-
utvalget etter 5 års viktig arbeid.

Overskytende økonomiske midler skal tilbakeføres Oslo 
kommune sammen med revidert regnskap og rapport. 

Motoffensivnettverket har imidlertid fungert godt og har i 
dag noe over 60 medlemmer. Facebook-gruppen er lukket 
for å kunne fungere som en støttegruppe for medlemmene. 
Her utveksles det informasjon og erfaring som er svært 
nyttig for nettdebattantene. Motoffensiv opprettholdes 
som lukket Facebook-gruppe, uavhengig av Human-Etisk 
Forbund, Oslo fylkeslag. 

Ikke-materielle ressurser, så som nettadresser, logo og skrevne 
artikler, beholdes av Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag. 
Disse ressursene kan brukes ved et eventuelt senere forsøk 
på å gjenoppta Motoffensiv-arbeidet. 

AKTIVITET I 2016

Prosjektkoordinator har gjennomført/deltatt på: Utvalgsmøter, 
møte med Wergeland-senteret, møte med Norsk Folkehjelp, 
presentasjon av Motoffensiv-prosjektet i Oslo Rådhus, møtt 
Stopp hatprat-kampanjen samt invitert Facebook-gruppen 
til erfaringsutveksling med innleder fra politiet i Oslo. 
Prosjektkoordinator har også bearbeidet tekster, kontaktet 
bidragsytere, jobbet med nettsidene og gjort research 
i ekstreme miljøer på internett. Prosjektkoordinator har 
nå avsluttet sitt arbeid. 
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TALERE PÅ NAVNEFESTENE I 2016:

22. AUGUST
23. AUGUST
8. OKTOBER
9. OKTOBER

19. NOVEMBER
20. NOVEMBER

INGER LEINER

ARNE SKODVIN

RUNE GERHARDSEN

TOVE BEATE PEDERSEN

MOA MYKLEBUST

MARIKA BURVALD

HUMANISTISK NAVNEFEST
Det ble avholdt 34 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på 6 helger i 2016. Det var totalt 611
navnebarn, som er en nedgang på 41 barn fra 2015. Av navnebarna var 316 av
foreldrene medlemmer i HEF, mens295 var ikke-medlemmer.

Oslo rådhus ble benyttet ved alle 6 helgene. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere; Vegard Johnsen 
og Helge Myhren har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret bidro på alle seremoniene bortsett fra i juni og august, da var 
Eva Lunde solist. Ved seremoniene i juni og august leste Mathilde Dreier Johnsen leste dikt.

I 2016 besto utvalget av Else McLean, Marian Svendsen og Marthe Tvethaug. 

Det har vært avholdt 2 utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. I tillegg ble honorering 
av medhjelpere tema på det siste utvalgsmøtet, på bakgrunn av Landsmøtets retningslinjer for honorering av frivillige medarbeidere. 
Utvalget forfattet en innstilling som ble sendt til styret i Oslo fylkeslag og som blir sendt videre til Landsmøtet i februar 2017.

SEREMON I L EVERANDØR

20. FEBRUAR
21. FEBRUAR

9. APRIL
10. APRIL

11. JUNI
12. JUNI

ELSE NYLEN MCLEAN

TONJE HELLSTRØM

MONICA HALL

ELLEN REINSKOU

MONICA HALL

YNGVILD KVAALE
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KURSENE

I 2016 var det 1178 ungdommer født i 2001 som gjennomførte 
humanistiske konfirmasjonskurs i Oslo, en beskjeden oppgang 
på 11 fra fjoråret. De fleste hadde kurs som gikk over ti kvelder 
i februar, mars og april, rundt omkring i bydelene. 28 grupper 
(400 konfirmanter) deltok på rollespillet Refugee. Dette er et 
24-timers flyktningrollespill i regi av Refugee Norge.

I tillegg til de tradisjonelle kveldskursene, videreførte vi samme 
tilbud om temakurs og leir som året før. Disse tilbudene er 
åpne for ungdom fra både Oslo og Akershus. Vi arrangerte 
kulturkurs (én gruppe), filmkurs (to grupper), kurs med fotball 
som innfallsvinkel (én gruppe), og filosofivariant (tre grupper). 
Vi fortsatte tilbudet med vinterferiekurs med seks grupper, 
i tillegg til å tilby påskeferiekurs for første gang, med fire 
grupper. Som vanlig hadde vi en gruppe for konfirmanter som 
trenger særskilt tilrettelegging, hvor to konfirmanter deltok. Vi 
arrangerte også leir med 55 konfirmanter. Noen konfirmanter 
fra Oslo deltok også på leirer i regi av Akershus fylkeslag.

KURSLEDERNE

Totalt ble det avviklet 84 kurs fordelt på 54 kursledere. Alle de 
nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, 
ledet av fylkets instruktører. 

Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes 
for å øke kursledernes kompetanse som gruppeledere, 
og gi faglig påfyll til de temaene som tas opp på kursene. 
Temaer som ble tatt opp var eksempelvis: «Hva er det 
humanistiske ved Humanistisk konfirmasjon?», «Miljøetikk», 
og «Verdier og verdivalg». Alle disse var plenumsopplegg. 
Det var i tillegg tre runder med verksteder holdt av erfarne 
kursledere og eksterne innledere.

De ble på våren holdt to oppfølgingsmøter for kurslederne. De 
besto av faglig innhold, og var i tillegg en mulighet til diskusjon 
og erfaringsutveksling. Disse møtene bidrar i en generell 
kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som 
det her tilbyd en faglig-sosial møteplass.

Det ble på våren holdt to oppfølgingsmøter for kurslederne. De 
besto av faglig innhold, og var i tillegg en mulighet til diskusjon 
og erfaringsutveksling. Disse møtene bidrar i en generell 
kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som 
det her tilbys en faglig-sosial møteplass.
I tillegg var det et evalueringsmøte, hvor det ble gitt mulighet 

til å komme med tilbakemeldinger.
Utvalget hadde også et frivillig tilbud til de nye kurslederne om 
deltakelse i en faddergruppe.

SEREMONIENE

I 2016 ble det avviklet 14 seremonier i Oslo rådhus, fordelt 
på tre helger. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, 
HUM-koret, som sang ved 8 av de 14 seremoniene. Rosenhof-
koret sang på de øvrige. De instrumentale innslagene ble 
ivaretatt av Vivaldiorkesteret og Christiania brassensemble. 
Bårdar stod for danseinnslagene. For å øke synligheten til 
scenen for alle gjestene ble det også i 2016 brukt storskjermer 
på seremoniene, som også i år førte til utelukkende 
positive tilbakemeldinger.

I forkant av seremoniene ble alle unge konfirmanttalere og 
-diktlesere tilbudt kursing og «generalprøve». Representanter 
fra utvalget deltok, motiverte og ga konstruktiv tilbakemelding 
på diktlesing og forslag til taler.

Hovedtalere ved seremoniene:
• Zelda Ekiz
• Jonas Kinge Bergland
• Khamshajiny Gunaratnam
• Hanne Bjurstrøm
• Guro Sibeko
• Inga Marte Thorkildsen

 

UTVALGET 

Konfirmasjonsutvalget har våren 2016 bestått av: Einar 
Morten Lassesen (leder), Jeannette Dahl, Anja Gil Spilling, 
Edle Daasvand, og Anette Honnstad. I juni gikk Jeannette 
Dahl av, og utvalget fikk tre nye medlemmer: Christian Saude, 
Anette Holmedal og Magnus Hoel.

Utvalget har avholdt åtte møter og ett arbeidsseminar (fredag 
til søndag). Jarle Sveen, Christoffer B. Larsen og Tonje J. 
Sandanger har arbeidet som utvalgets sekretærer.

HUMANISTISK KONFIRMASJON
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Det er blitt avholdt 101 humanistiske vielser i Oslo i år.

Vigselutvalget er et fellesutvalg for Oslo og Akershus, med to medlemmer fra hvert fylke. Utvalgets faste oppgaver er å møte og 
intervjue nye vigslerkandidater for ev. å anbefale dem til grunnkurs ved HEF sentralt, og intervjue fire- og åtteårs-vigslere for ev. å 
anbefale dem videre i prosessen med re-godkjenning. 

SAMLINGER OG TALEKURS 2016

For første gang ble det avholdt felles talersamling for vigslere og gravferdstalere i vårt distrikt (Akershus, Oslo og Østfold). Det ble 
holdt på Vettre hotell i Asker, 5. – 6. mars, og det var totalt 29 deltakere for Oslo og Akershus. Mange av disse er både vigslere 
og gravferdstalere. Dette er en av grunnene til at vi har valgt å ha et felles seminar, samt at det også har vært et klart ønske fra 
seremoniavdelingen sentralt.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett positive, men med et klart ønske om å ikke dele opp i egne økter for vigsel og gravferd. 
Det gjorde at hele seminaret ble unødvendig langt. Hovedpunktene for fellesprogrammet var «Kjøreplan med gruppearbeid» ved 
Knut Vogt Engeland, og «Veien fra muntlig samtale til skriftlig tale» ved Dorothy Ann Bøhler.

VIGSLERE

Oslo hadde 22 vigslere i 2016. Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen.

HUMANISTISK VIGSEL
Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler 
oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler.
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Dorothy Ann Bøhler fra Akershus overtok som leder for 
utvalget. Utvalget har hatt fire møter i løpet av året. Mye 
tid på disse møtene har gått med til å diskutere et nytt 
fellesutvalg for gravferd og vigsel, og nytt mandat for dette 
utvalget som starter i 2017.

Utvalget organiserer temamøte og seminar for gravferdstalere 
i Oslo og Akershus, samt intervjuer nye talerkandidater og 
vurderer dem for videre kursing. I år har det vært gledelig 
mange frå våre fylker som har ønsket å bli gravferdstalere. 
Utvalget har intervjuet 8 interesserte og anbefalt alle til  
grunnkurs hos HEF sentralt.

For første gang ble det avholdt fellesseminar for vigslere og 
gravferdstalere i vårt distrikt (Akershus, Oslo og Østfold). Det 
ble holdt på Vettre hotell i Asker, 5. – 6. mars, og det var totalt 
29 deltakere for Oslo og Akershus. Mange av disse er både 
vigslere og gravferdstalere. Dette er en av grunnene til at vi 
har valgt å ha et fellesseminar, samt at det også har vært et 
klart ønske fra seremoniavdelingen sentralt.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett positive, 

men med et klart ønske om å ikke dele opp i egne økter for 
vigsel og gravferd. Det gjorde at hele seminaret ble for langt. 
Hovedpunktene for fellesprogrammet var «Kjøreplan med 
gruppearbeid» ved Knut Vogt Engeland, og «Veien fra muntlig 
samtale til skriftlig tale» ved Dorothy Ann Bøhler.

13. oktober inviterte utvalget til et kveldsmøte for gravferdstalere 
i Brugata 19.  23 talere deltok, og programmet var en rede-
gjørelse om arbeidet våre samtalepartnere gjør på sykehusene 
i vårt distrikt, samt info fra utvalget og administrasjonen.

15 gravferdstalere i Oslo var aktive i 2016. Det ble holdt 
132 Humanistiske gravferder i Oslo, som er nøyaktig 
samme antall som i 2015. 

Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i 
seremonifylket.

HUMANISTISK GRAVFERD
Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles gravferdsutvalg.
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KONFIRMASJONSUTVALG

Einar Morten Lassesen
Anja Gil Spilling
Anette Honnstad
Jeannette Dahl *
Edle Daasvand
Christian Jarnæs Sande**
Anette Holmedal **
Magnus Hoel **

NAVNEFESTUTVALG

Else Nylen McLean
Marian Svendsen
Marthe Tvethaug

KORUTVALG

Grethe Økern
Kristin Lieungh
Thomas Calmeyer
Cornelis Horn Evensen

SENIORGRUPPE

Gro Barreng
Finn Holden
Kjersti Bakken
Wenche Jacobsen

AKTIVITETSUTVALG

Freja Norlén
Sivert Almvik
Ida Keihl Olsen 
Kjetil Hermansen
Knut Sandvik
Bjørn T. Hanssen

TEMAMØTEKOMITÉ

Moa Myklebust
Marit Simonsen
Morten Fastvold
Inger Johanne Slaatta

VIGSELSUTVALG

Tormod Eng
Baard B. Thalberg
Elisabeth Vatne-Lund
Tom Hetty Olsen

MOTOFFENSIVUTVALGET***

Lars Gule
Dan-Raoul Husebø Miranda
Anne Birgitta Nilsen
Shoaib Sultan 
Chimen Darbandi

GRAVFERDSUTVALG

Dorothy Ann Bøhler
Anne Drag Tidemand-Fossum
Ole Nielsen
Arnt Vidvei

ETIKKSEMINARUTVALG

Trond Melen
Tor Olav Nygjelten
Berit Smedsrud

INTERNASJONALT UTVALG

Liss Schanke
Nitika Dhall
Maren Fallet
Akin Duzakin
Thale Heiberg Schaaning

Styret ønsker å rette en takk til alle frivillige, medlemmer og andre som har hjulpet til i 2016
* Ikke lenger medlem av utvalget    |   ** Ny fra juni 2016 |   *** Utvalget er nedlagt per 26. september 2016 

ORGAN I SAS JON
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Ved årsskiftet 2016/17 besto fylkeskontoret av følgende ansatte:

HEF OPPLÆRING
I 2016 gjennomførte Oslo fylkeslag, i samarbeid med Akershus, tre HEF introduksjonsmøter. Møtene ble 
avholdt i januar, juni og august.

Det var godt oppmøte på to av disse møtene, og vi ser at det er en viktig møteplass for informasjon om forbundet og for 
rekruttering av frivillige. 

Våren 2016 gjennomførte forbundet instruktørkurs for frivillige som selv skal ut og holde kurs i det som nå heter HEF Opplæring 
«Introduksjonsmøte». Oslo stilte med tre engasjerte instruktører på dette kurset. En av instruktørene har deltatt på tilsvarende 
kurs to ganger tidligere.

Organisasjonsavdelingen gjennomførte også et nasjonalt helgekurs kalt «Grunnkurs organisasjon» samme helgen. Der deltok en 
ny representant fra aktivitetsutvalget i Oslo. Kurset er en innføring i organisasjonsarbeidet i HEF, og det er tenkt at dette på sikt 
skal gjennomføres av instruktørene fylkes-/regionsvis.

FYLKESKONTORET
Administrasjonen for Akershus fylkeslag og Oslo fylkeslag disponerer 8,75 årsverk fordelt på 10 fast ansatte.

KITTY
LARSGAARD

EVA
MEYER

CHRISTOFFER

BEKENG K.-U. LARSEN

IDA
MADELEEN MOE

ANNE BRINCH 
SKAARA

INGER
MARIE HELLE

IRENE KOSBERG 
SKAGESTAD

JARLE
SVEEN

SIGURD
C LUND

De ansatte er som hovedregel organisert i team rundt førstelinjetjeneste, seremoniarbeid, frivillighet og informasjon, 
samt andre driftsoppgaver.

Administrasjonen er samlokalisert med hovedkontoret i forbundets lokaler på Grønland i Oslo. 

LISBETH
HVALBY
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HUMANISTISK UKE
For fjerde år på rad deltok Oslo fylkeslag på denne nasjonale kampanjen som gikk over to uker, 16. september 
– 2. oktober, i 2016. Vi gjennomførte 3 arrangementer:

FILOSOFIKVELD I BRUGATA

Aktivitetsutvalget var ansvarlig for en filosofikveld med 
filosofisk praktiker, Ingun Steen Andersen. Tema var «Hvor 
langt strekker vårt ansvar seg?». 8 deltagere møtte opp.

ÅPENT TEMAMØTE PÅ LITTERATURHUSET

Internasjonalt utvalg i Oslo og Akershus arrangerte et 
debattmøte om «Hvordan er det å være ikke-troende i 
verden i dag?». Ahmedur Rashid Chowdhury (også kjent 
som Tutul), Zehra Pala og Elizabeth O’ Casey innledet. Rundt 
60 tilskuere kom på møtet.

60-ÅRS FEIRING I BIRKELUNDEN

I anledning Humanistisk uke og vårt 60-årsjubileum inviterte 
vi til feiring i Birkelunden, med flotte artister og kakefest. Det 
ble innslag av sang og slampoesi, ballongkunst til barna. Vi 
serverte jubileumskake med logo og ansatte og frivillige i HEF 
var tilstede for å kunne fortelle om hva vi har gjort de siste 60 
årene og hva vi gjør i dag.

ÅPENT MØTE OM INTERNASJONALT ARBEID

Totalt 27 var tilstede på dette møtet som ble ledet av Liss 
Schanke. Cristina fra RHA og Monica fra ASUR (begge fra 
Romania) og Vikas Gora fra Ateistsenteret i India var på besøk 
i Oslo, og presenterte sine organisasjoner. Av de 27 som kom, 
var det 7 helt nye fjes og flere andre veteraner fra HAMU-
arbeidet. Det er 20 personer som ønsker å arbeide videre med 
internasjonalt arbeid i fylkeslaget.
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FACEBOOK

Vi har brukt Facebook til å spre informasjon om våre 
arrangementer, for eksempel Humanistisk uke og Åpne 
temamøter. Utvalgte arrangementer og andre poster har 
vært promotert med penger. 

Facebooksiden har gått opp fra 2427 til 2878 likes i løpet av 
2016. Det er en økning på 451 likes (+16,33%). 

NYHETSBREV OG E-POSTADRESSER

Vi har e-postadresser til 8787 medlemmer i Oslo, noe som 
er en oppgang fra i fjor, da vi hadde vi 7829 adresser. Disse 
medlemmene fikk i 2016 3 nyhetsbrev som gikk ut eksklusivt 
til dem, og 4 nyhetsbrev som ble sendt ut felles til Oslo 
og Akershus. Vi mangler fortsatt mange e-postadresser. 
I mai sendte vi, i samarbeid med medlemsservice, ut en 
SMS til alle medlemmer som vi har mobilnummer til, men 
ikke registrert e-postadresse, med oppfordring om å 
sende inn e-postadressen. Resultatet av denne ene SMS-
utsendelsen var 780 nye e-postadresser, noe vi er svært 
fornøyd med. Vi har intensjon om å gjenta dette med jevne 
mellomrom, for eksempel årlig.

NETTSIDER

Nye nettsider ble lansert i april. Kommunikasjonsansvarlig 
i Oslo og Akershus bidro på redaksjonsmøter, med testing 
av sidene og opplæringsdag hos utvikleren i forkant av 
lanseringen, for å sikre at fylkesnivået blir godt ivaretatt 
på de nye nettsidene. Etter lansering har vi også vært 
representert i Human-Etisk Forbunds nettredaksjon, som har 
hatt møter ca. annenhver uke.

AVISANNONSER

Vi har annonsert i Morgenbladet og Klassekampen. Det 
er særlig «Åpne temamøter» som blir annonsert, med 
faste annonser i Morgenbladet og Klassekampen som 
har leserskarer som overlapper godt med vår målgruppe. 
Kommunikasjonsansvarlig utarbeider annonser i dialog med 
utvalgslederen og/eller en representant fra utvalget.

INFORMASJONS- OG MEDIEARBEID

KOMMUN IKAS JON
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HUMANUS, MEDLEMSBLAD
Fylkesbladet Humanus er felles med Akershus, og kom ut med tre nummer i 2016. Bladet er nå et innstikk i forbundets medlemsmagasin 
Fri Tanke. Utgave 4-2016 av Fri Tanke, og dermed også Humanus, ble kuttet som en del av forbundets sparetiltak høsten 2016. 
Opplaget på papir er drøyt 23 000, i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende 
aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å 
skrive en leder til hvert nummer. 

Bidragsytere til Humanus i 2016 har vært: 

Nitika Dhall, Robert Rustad, Bente Pihlstrøm, Ida Madeleen Moe, Jarle Sveen, Tom Henning Bratlie, Erik Fosheim Brandsborg, 
Christoffer B. Larsen, Moa Myklebust, Arne Bodin, Morten Fastvold, Mona Annegretesdatter og Marit Simonsen. Ronnie 
Johanson har vært fast spaltist, og Irene Kosberg Skagestad har vært redaksjonssekretær.
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VEDLEGG
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Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag

Brugata 19

0186 Oslo

Telefon: 23 15 60 60

Organisasjonsnummer: 971 522 305

oslo@human.no

human.no/oslo

ÅRSMELDING

2016
OSLO FYLKESLAG


