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LEDERENS INNLEDNING 

Kjære medlem i Human-Etisk forbund, Oslo fylkeslag – nå: Oslo regionlag. 

Styret vil benytte anledningen til takke alle våre medlemmer for deltakelse i våre seremonier og 
våre arrangementer.  

Vi vil takke alle våre frivillig for alt arbeidet de legger ned for å skape gode seremonier og gode 
møteplasser i byen vår. Vi vil især takke alle som sitter i våre utvalg for det ansvaret de tar i å 
planlegge, gjennomføre og evaluere alle våre aktiviteter. 

Oslo regionstyre kan se tilbake på et svært aktivt år.  

Vi har satt i gang et vigselsprosjekt som skal gå over fire år. Prosjektet skal blant annet utvikle 
konkrete forslag til nye måter å gjennomføre vigsler på og utvikle forslag til ny markedsføring 
samt se på rekrutteringen av unge vigslere. 

Vi tok en aktiv rolle i Humanistisk uke 2019. Vi arrangerte stand i Birkelunden der vi blant annet 
serverte forbipasserende vafler og kaffe/saft. Frivillige fra seniorutvalget og HUM-koret stilte opp 
sammen med styremedlemmene. Vi arrangerte også to debattmøter: ett om bioteknologi og ett 
om dødshjelp. Disse to arrangementene var en del av et storbysamarbeid mellom de største 
byene i Norge. Foredraget om bioteknologi ble strømmet til de andre byene. Innleder på 
dødshjelp-debatten, HEFs styreleder Tom Hedalen, reiste rundt i de samme byene. Styret vil 
takke Lispet Kristiansen og Marit Fougner for god innsats i planleggingen og gjennomføringen 
av arrangementene. 

Etter invitasjon fra Ingrid Nyhus, prest i Gamle Oslo, er vi nå representert i dialognettverket Min 
nabo. Nettverket favner de vel 60 ulike aktørene - livssynssamfunn og organisasjoner - som 
finnes i bydel Gamle Oslo. Hensikten er å bygge et innenforskap i stedet for utenforskap, og mer 
dialog, og som en motvekt mot en «vi» og «dem» tankegang. Emil Faugli er styrets representant 
inn i Min nabo. 

Nytt av året er at vi samles til styreseminar over to dager, sammen med Akershus og Østfold. 
Seminarene er lagt opp med egne styremøter samt felles bolker med de andre styrene. 
Erfaringen så langt viser at samlinger er bra, men vi ser at vi også trenger å møtes mellom 
samlingene. 

I året som har gått har vi i styret knyttet nærmere kontakt med våre utvalg. Hvert enkelt utvalg 
har nå fått en kontaktperson i styret. Vi er i kontakt med utvalgsledere før hvert styremøte, 
nettopp for å føle utvalgene på pulsen. Disse samtalen gir oss en unik innsikt i hvordan 
utvalgene jobber og hva som står på agendaen. Vi håper også at vi på denne måten kan vise 
utvalgene at vi er her for dem. 

Vi er med i det nyopprettede Nettverk for store lag. Nettverket består av de største lagene i 
Human-Etisk forbund. Første samling var i Oslo i oktober, neste samling gjennomføres i Tromsø 
i april. Hensikten med nettverket er å være en pådriver inne i organisasjonen; være en 
samarbeidsarena for store lag og, ikke minst, lære av hverandre. 

I august arrangeres World humanist congress 2020 I Miami USA. Styret har satt av midler for å 
bidra til at styremedlemmer og utvalgsmedlemmer- spesielt unge - kan delta på kongressen.  

I 2020 vil en av Human-Etisk forbunds store satsninger være på feltet livsveiledning. Her vil 
opprettelse av ulike piloter igangsettes over hele landet. Oslo regionstyre ønsker å være en del 
av dette, og har derfor sendt inn prosjektsøknad om en pilot – en livsveileder - på en av våre 
store institusjoner (sykehus / utdanningsinstitusjon).  
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Som styreleder vil jeg gjerne få takke styret for et godt samarbeid gjennom året. Jeg vil takke 
Baard Thalberg og Monica Hall især for svært godt samarbeid i styrets arbeidsutvalg dette året. 
Takk for entusiasmen dere viser, og takk for ansvaret dere tar.  

Hilsen Anne Drag, 
styreleder i Oslo regionlag 
 

Revisor 
Statsautorisert revisor Rita Torsvik, Davita AS. 

Valgkomité 
Einar Morten Lassesen 
Elisabeth Vatne-Lund 
Anette Honnstad 
Anders Garbom Backe 

Styrets arbeid 
Styret i Oslo fylkeslag har hatt 2 styremøter og 2 styresamlinger i 2019. Overgangen til 
styresamlinger er gjort så styret skal ha bedre tid til større prosjekter, fordype seg i saker, løfte 
hodet fra drift, og se de lange linjene. Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag 
ved styret har vært behandlet som sak i styret og/eller styrets arbeidsutvalg.  

Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: 
Gravferd og vigsel, etikkseminar og internasjonalt arbeid. Oslo har tatt over det løpende 
ansvaret med å følge opp fellesutvalgene 

Medlemstall 
Antall medlemmer per 31.12.2019 var 17 445. Dette gir en økning fra forrige år på 3,9%. Økning 
i HEF sett under ett var 5,1%. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 16% av forbundets totale 
medlemsmasse på 95253 per 31.12.2019.  

Innmeldinger 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Oslo 1341 762 811 959 757 742 637 656 751 
Hele landet 7464 4653 5077 5258 4355 4125 3410 3462 3703 
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LIVSSYNSSAMFUNN 

HUM-koret 
Medlemmer 
Koret har pr. desember i alt 58 betalende medlemmer og en dirigent. Stemmefordeling: 18 
sopraner, 17 alter, 9 tenorer og 15 basser. 6 medlemmer er for tiden i søkt permisjon. 

Dirigent 
Per Arne Olsen er korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig. 

Korøvelser 
Koret har hatt øvelser i undervisningsrom tilhørende OsloMet, Pilestredet 35, på tirsdager 
klokken 19-21.30. Det har vært 33 ordinære øvelser; 18 i vårsemesteret og 15 i høstsemesteret. 
Et medlem i sangkoret Stilett har hatt kurs for damestemmene, i alt 3 kvelder i løpet av året. 

Sosialt 
Det er sosialt samvær etter hver øvelse, sommer- og jule-avslutning, og tirsdagstreff om 
sommeren. 

Rekruttering 
Koret har trofaste medlemmer og en stigende gjennomsnittsalder. Fire langvarige medlemmer 
har sluttet i løpet av dette året. I underkant av 10 personer har meldt sin interesse og møtt opp 
på øvelser, av disse har 3 blitt værende. De fleste angir en hektisk livssituasjon som årsak til at 
de ikke kan fortsette. 

Deltakelse i seremonier for HEF 
Koret har i vårsemesteret sunget i 11 navnefest-seremonier fordelt på to helger, og 10 
konfirmasjons-seremonier fordelt på to helger. I høstsemesteret har vi deltatt i 12 
navnefestseremonier fordelt på to helger. Per Arne Olsen har vært dirigent for alle seremoniene 
unntatt navnefestene i februar, som ble dirigert av Marit Sehl. 

Utvalgsmøter 
Korutvalget (KU) har hatt 7 møter, og behandlet 42 saker. Musikkutvalget (MU) har hatt 9 (10) 
møter. Det har vært ett felles møte, hvor 7 saker ble behandlet. 

Seminar 
Korets årlige høstseminar fant som vanlig sted på Gurvika ved Nevlunghavn, med 33 deltakere. 
Det var korets hoveddirigent som sto for det faglige opplegget. På programmet sto innstudering 
av sanger til korets 30-års jubileumsfest samme høst, og foreslått repertoir til kor-konkurransen 
neste høst. 

Øvrige arrangementer og oppdrag 
• Bryllupsoppdrag i Ekebergrestauranten 1. juni. 
• Koret sang under åpningen av HEFs landsmøte 14. juni i Lillestrøm. 
• Tur til Dublin i Irland for mange eksisterende og tidligere kormedlemmer med reisefølge 

i forbindelse med bryllup for tenor Bo Johansons datter 24. august. Morten Bolstad var 
dirigent. 

• 30 års jubileumsfest for koret og inviterte gjester i Sjømannsforeningens festlokaler i 
Oslo 9. november. Underholdning av koret, Lars Klevstrand, Trond Lindheim og Marit 
Sehl.  
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• Vi stilte som vanlig opp på vintersolverv i Oslo sentrum. Dagen ble denne gang markert 
21. desember, en dag før egentlig solverv. 

Endring av lagerløsning 
I august ble et privat fjernlager, som ble opprettet i forbindelse med flyttingen av HEFs 
hovedkvarter rundt 2013, avviklet. Innholdet ble gjennomgått og sortert, og arkivmateriale og 
utstyr som ble igjen etter sorteringen ble flyttet til HEF Oslos fjernlager på Tøyen i Oslo. Det 
pågår digitalisering av arkivmaterialet med tanke på å lage en historisk presentasjon over korets 
aktivitet. 

Planer for 2020 
2020 blir et hektisk år for koret. Det legges opp til samme antall seremonier som i år. Det er 
besluttet å delta i kor-konkurranse i Italia i oktober 2020, en egen konkurranse-komité er nedsatt 
for å organisere dette. Vi skal også delta på neste års Humanistkor-samling i Trondheim i 
september 2020. 

9. desember 2019 

KORUTVALGET 

Jon Rogne 
Cathrine Michelle Hansen Lindgård 
Mai Randi Havnø 
Olav Ødegård 
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Foto: Irene K. Skagestad 
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Oslo Pride 

Vi har bidratt på Oslo Pride i flere år, og i 2019 bestemte vi oss, i samarbeid med Humanistisk 
ungdom (HU), for å gjøre mer ut av deltakelsen vår. Vi fordelte arbeidet slik at HEF Oslo 
fylkeslag hadde hovedansvar for stand i Pride Park, HU hadde hovedansvar for innslaget i 
Prideparaden.  

I Pride Park hadde vi booket dobbel standplass og brukte profesjonell dekoratør som er godt 
kjent med HEF og vår estetikk fra arbeid med å dekorere seremoni. På standen ble det delt ut 
drops i regnbueesker designet for anledningen. Standen var bemannet med representanter, 
hovedsakelig frivillige og tillitsvalgte, fra HEF og HU i T-skjorter med happy human i 
regnbuefarger med påskrift «Kjærleik for alle!». Standen var godt synlig og ble godt besøkt. 

I paraden deltok vi for første gang med en flåte/lastebil. Dekorert med bannere og ballonger, og 
fylt opp med glade folk hovedsakelig fra HU, ble flåten svært synlig. Vi ble møtt med jubel i 
Oslos gater. Vi hadde også en god gjeng med HEF-folk gående sammen med flåten, men av 
tekniske årsaker ble flåte og gående splittet ved Grønland torg slik at vi i realiteten ble to 
grupper som deltok i paraden.  

 

 

 

 

 

HU og HEFs Pride-flåte ble møtt av en vegg med jubel ved Kirkeristen. Foto: Irene K. Skagestad 
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Aktivitetsutvalget 
Aktivitetsutvalget i Oslo har stått bak flertallet av lagets aktiviteter i 2019. Fjorårets suksess, 
boksirkelen Shared reading, ble videreført i år. Ny aktivitet av året er Backgammon, hvor 
medlemmene får tilbud om å møtes på kafé for å spille backgammon sammen. 

 

 

Ved utgangen av 2019 bestod Aktivitetsutvalget av Knut Sandvik, Anne Bugge, Heidi Gretland,  
Christian Saude og Bjørn Torjus Hanssen. Utvalgssekretær: Christoffer Bekeng Larsen. 

Dato Aktivitet 
26. januar Spillkveld og den gode samtalen 

7. februar Shared reading om klima/natur 

10. februar Darwindagen: foredrag og kafébesøk med andre humanister 

23. februar Spillkveld og den gode samtalen 

7. mars Filosofikveld om frihet 

20. mars Røverdatter - gjensyn på kino m/regibesøk 

30. mars Spillkveld og den gode samtalen 

4. april Shared reading om kommunikasjon 

27. april Spillkveld og den gode samtalen 

7. mai Filosofikveld om ulikhet 

11. mai HEF Oslo på Holmenkollstafetten 2019! 

19. juni Oslo Pride 

24. august Spillkveld og den gode samtalen 

29. august HEF på DHL-Stafetten 

14. september  Stand i Birkelunden 

18. september Filmkveld med samtale og mat: BARN 

26. september Åpent møte om dødshjelp 

28. september Spillkveld og den gode samtalen 

1. oktober Shared reading om «ondskapens vesen» 

4. oktober Norgespremiere på DISCO 

7. oktober Backgammon på kafé 

17. oktober Filosofikveld om miljøfilosofi 

26. oktober Spillkveld og den gode samtalen 

4. november Backgammon på kafé 

16. november HEF på Film fra Sør 

30. november Spillkveld og den gode samtalen 

2. desember Backgammon på kafé 

5. desember Førjulstreff med film og grøt 

21. desember Vintersolvervstand 
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Internasjonalt arbeid 
Fellesutvalg for Oslo og Akershus 
Siden 2015 har Oslo og Akershus hatt et fellesutvalg for vårt internasjonale engasjement i våre 
to fylker. Dette arbeidet har i hovedsak dreid seg om samarbeid med humanistorganisasjoner i 
andre land. Etter hvert har oppgavene blitt utvidet til å gjelde flerkulturelle prosjekter i vår region 
i Norge. Utvalget har 4 medlemmer; 2 fra hvert fylke, og har hatt 4 møter i 2019. Ett av 
medlemmene trakk seg i 2019, og utvalget søker nå etter et nytt medlem. Arve Ofstad er leder 
for utvalget. 

Aktiviteter 2019 
Samarbeid med humanistorganisasjoner i Romania, Polen og Nepal 

Utvalget har samarbeidet med RHA og ASUR, to humanistorganisasjoner i Romania, siden 
2015, og ønsket å utvide dette samarbeidet med en annen østeuropeisk humanistorganisasjon i 
2019. Valget falt på PRA, Polish Rationalist Association. Selve samarbeidet startet med 
samarbeidsmøter i Oslo i september. Fylkeslagene i Oslo og Akershus bevilger tilskudd til disse 
organisasjonenes egne aktiviteter, som bl.a. omfatter debattmøter, sommerskole for yngre barn i 
realfag, humanistisk e-tidsskrift, opplæring i humanistiske seremonier og TV-programmer for 
egen TV-kanal. 

Oppstartsmøtene i september omfattet bl.a. en presentasjon for ansatte og tillitsvalgte i HEF og 
et eksternt debattmøte i Kulturhuset der hovedtemaet var om ytringsfriheten og religionsfriheten 
nå innskrenkes i flere land i Europa. Den polske representanten deltok også på en navnefest i 
Drøbak, og laget et intervju med HEF-representanter for sine TV-programmer i Polen. 

Det tas sikte på at samarbeidet skal gi gjensidig nytte for alle parter, også for HEF ved at vi 
lærer om forholdene humanister arbeider under, og kanskje inspireres av deres prosjekter og 
arbeidsmåter. Selv om erfaringene er ulike, arbeider alle med å redusere kirkens makt over 
samfunnet og undervisningen, mot den ortodokse, den katolske og den norske lutherske kirken. 
Det tas spesielt sikte på samarbeid og gjensidige besøk til ungdomsleirer, og forhåpentlig en 
felles ungdomsleir i 2021.  

Utvalget har fortsatt kontakten med humanistorganisasjonen SOCH i Nepal, som i 2018 fikk en 
bevilgning på 30 000 kr fra hver av fylkeslagene i Oslo og Akershus. SOCH ville drive en  

kampanje mot skadelig religiøs praksis, spesielt innen hinduismen. De ble oppfordret til å 
benytte dette til å styrke egen organisasjon og fremme humanistiske verdier. 

Samarbeid med relevante sekulære organisasjoner om tilbud til minoritetsungdom 

Utvalget prøvde å skape et humanistisk tilbud til ungdom med minoritetsbakgrunn i 2018 uten å 
lykkes. Utvalget ville derfor prøve å finne en samarbeidspartner til et slikt prosjekt og valget falt 
på stiftelsen Født fri. Vi har hatt et par møter med Født fri i løpet av året, som har munnet ut i 
planer om en kampanje på sosiale medier. Foreløpig navn på kampanjen er «Du kan tro hva du 
vil», hvor vi ønsker å lage små videosnutts med unge som har forlatt sin barnetro med det 
formål å vise at dette er trygt i Norge, selv om mange også kan møte negative reaksjoner. 

Ny internasjonal strategi for Human-Etisk Forbund 

Både utvalget og sekretær for utvalget har brukt mye tid på å gå grundig igjennom forslaget til 
ny internasjonal strategi for HEF. Utvalget er selvfølgelig veldig positiv til at HEF nå skal satse 
mer på vårt internasjonale engasjement, og utvalget slutter seg til storparten av strategien. 
Utvalget har to hoved kommentarer som er spilt inn til regionstyrene i deres videre behandling 
av strategien før den endelig vedtas på landsstyremøte i februar 2020. Vi mener at HEFs 
internasjonale engasjement må spisses mer for å fremme rettighetene til ikke-troende rundt 
omkring i verden, samt bruke de mulighetene vi har til å samarbeide med 
humanistorganisasjoner også utenfor Norden og Europa. 
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EHP-kongress i Brügge 

Som den største yrkesspesifikke sammenslutningen for humanister i Europa er European 
Humanist Professionals (EHP) et fagnettverk med stor kompetanse innen alt fra seremoni, 
livsveiledning, humanistisk utdanning og skolering for frivillige. Ved å styrke samarbeidet med 
organisasjoner som har mer erfaring enn oss kan vi både bygge kompetanse og bidra til å 
styrke mindre humanistorganisasjoner i Europa. Helgen 4.-6. oktober deltok HEF med en 
delegasjon på 10 til EHPs årlige kongress som fant sted i Brugge, Belgia. Fra Region øst deltok 
Kitty Larsgaard, Inger Marie Helle og Anne Brinch Skaara. Der møtte de 80 humanister fra 
hovedsakelig nordeuropeiske land til et lærerikt fellesskap (se rapport vedlegg x) 

 

 

 

 

Noen glade deltakere på kongressen. Til høyre HEFs generalsekretær Trond Enger med de to arrangørene fra Belgia: Freddy og 
Martine. Fra venstre Anne Brinch Skaara og Kitty Larsgaard fra Region Øst 



LIVSSYNSSAMFUNN 
 

13 
 

 

Etikkseminaret på Sørmarka 2.-3. november 
Fylkeslagene i Akershus, Oslo og Østfold har nok en gang samarbeidet godt i planlegging og 
gjennomføring av det årlige Etikkseminaret. Arbeidsgruppa har bestått av en frivillig fra hvert 
fylkeslag: Trond Melen (Oslo), Tor Olav Nygjelten (Akershus), Berit Smedsrud (Østfold), samt 
ansatt utvalgssekretær Inger Marie Helle. 

Helgen 2.-3. november fant 60 humanister veien til Sørmarka. 19 kom fra Akershus, 33 fra Oslo 
og 8 fra Østfold. Årets tema var Kunstig intelligens – Drapsroboter til glede eller besvær? 

Dag Hareide, kjent blant annet fra Nansenskolen og Regnskogfondet, holdt 
innledningsforedraget Overvåkningsøkonomi, Tingenes Internett og algoritmer.  

Morten Irgens fra OsloMet innledet under tittelen Teknologiens dynamikk, vårt dolkestikk? Om 
Thomas Slensvik fra Forsvarets høgskole, holdt foredrag om Kunstig intelligens og våpen, og 
Lene Grimstad fra Norges Fredslag innledet under overskriften Mitt lille land? Norges rolle i 
nedrustningsarbeid.  

Foredragene, panelsamtalen og gruppearbeidet vekket stort engasjement blant deltakere og 
innledere. Det var mye å snakke om da forsamlingen møttes til aperitiff, middag og sosialt 
samvær.  

Tilbakemeldingene under seminaret, og fra evalueringen i etterkant, var stort sett veldig positive.  

 

 

«Kunstig intelligens – 
Drapsroboter til glede 
eller besvær?» 

Logo for årets seminar 
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Åpne temamøter 
De åpne temamøtene er en av pilarene i Oslo fylkeslags aktiviteter og har vært arrangert siden 
1993. Arrangementene finner hovedsakelig sted på Litteraturhuset i Oslo, omtrent annenhver 
onsdag i vår- og høstsemesteret 

Saler: Wergeland (200 personer), Amalie Skram (120 plasser), Nedjma (90 plasser), 
Kverneland (40 plasser).  

6. februar på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Jakten på den grønne lykken 
Innleder: Bjørn Stærk 
Deltakere: ca. 35 personer 

20. februar på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Når livet kan redigeres, om CRISPR 
Innledere: Sigrid Bratlie, Bente Sandvig 
Deltakere: ca. 45 personer 

7. mars på Litteraturhuset, Amalie Skram 

Tema/tittel: Det ande kjønn - i medisinen  
Innledere: Anne Winsnes Rødland, Andrea Solnes Miltenburg og Maja-Lisa Løchen 
Deltakere: ca. 25 personer 

3. april på Litteraturhuset, Nedjma 

 

Foto: Colourbox 
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Tema/tittel: Evolusjonskveld 
Innledere: Kjetil Lysne Voje, Dag O. Hessen 
Deltakere: ca. 70 deltakere 

10. april på Litteraturhuset, Nedjma  

Tema/tittel: Månelandingen 50 år etter – Hvor går veien videre? 
Innledere: Marianne Vinje Tantillo, Eirik Newth 
Deltakere: ca. 38 personer 

4. september på Litteraturhuset, Amalie Skram 

Tema/tittel: Presten og ateister – og presten som ble ateist 
Innledere: Stian Kilde Aarebrot, Didrik Søderlind, Eskild Skjeldal 
Deltakere: Fullt hus, ca. 120 personer 

11. september på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Er statskirken avviklet i Norge? 
Innledere: Harald Hegstad, Lars-Petter Helgestad 
Deltakere: ca. 15 personer 

9. oktober på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Minner – Slik jeg husker dem 
Innledere: Ylva Østby 
Deltakere: ca. 65 personer 

23. oktober på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Om filosofen Hans Jonas og hans tenkning i lys av dagens klima- og miljøsak 
Innledere: Sigurd Hverven 
Deltakere: ca. ca. 40 personer 

6. november på Litteraturhuset, Nedjma 

Tema/tittel: Demokratiets utfordringer i vår tid 
Innledere: Dag Einar Thorsen 
Deltakere: ca. 30 personer 

 

Medlemmer i temamøtekomiteen høsten 2019: Morten Fastvold, Moa Myklebust, Inger- 
Johanne Slaatta (leder), Hanne Lauvik, Inger Marie Helle (utvalgets sekretær).  
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Seniorutvalget 
Seniorutvalget har hatt 5 møter i 2019. Gro Barreng er fortsatt leder. For øvrig består utvalget av 
Finn Holden, Kjersti Bakken og Wenche Jacobsen. Utvalgets sekretærer har vært Jørgen 
Hamre Sveen, Ragnhild Dahl Bjørklund, Inger Marie Helle. 

Arrangementer og aktivitet i 2019:  
Sammen i teater 

Seniorutvalget inviterte medlemmer til forestillingen «De urørlige» på Centralteatret, 14. mars. 
15 personer gledet seg over stykket.  

Sammen på konsert 

Seniorutvalget inviterte medlemmer til konsert med Stampestuen, onsdag 16.oktober, på 
Josefine Vertshus. Bord til 10 personer ble fullsatt. Visesangkvelden var meget vellykket.  

KulTur 

Årets tur til Den svenske vestkysten ble dessverre avlyst på grunn av liten interesse.  

Byvandring 

8. mai arrangerte utvalget byvandring langs Akerselva med Leif Gjerland. Dette var en meget 
populær tur som samlet flere hundre personer. 

Humanistisk uke 

Seniorutvalget deltok på stand og vaffelsteking i Birkelunden, 14. september.  

Byvandringen med Leif Gjerland langs Akerselva 8. mai trakk flere hundre deltakere. Foto: Kjersti Bakken 
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INTERESSEORGANISASJON 

Dialogpilotene 
Dialogpilotene er et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund Oslo, Tauheed Islamic Centre, 
Islamic Cultural Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Kirkelig dialogsenter Oslo. 
Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne og et holdningsprosjekt for ungdommer 
i Oslo og Østlandsområdet. Styret består av åtte medlemmer, inkludert sekretær. HEF Oslo er 
representert med Chimen Kaveh som styreleder og Einar Morten Lassesen som styremedlem. 

Aktiviteter 
• Dialogpilotene har gjennomført studieåret 2018/2019. Pr. 31.12.19 hadde vi totalt 30 

ferdigutdannede dialogpiloter som kan gjennomføre dialogverksteder i skolen. 
• Dialogpilotene har i 2018/2019 gjennomført dialogverksteder for nærmere 1500 

skoleelever i Oslo, Akershus og Østfold. 
• Dialogpilotene har videreført samarbeidet med Det teologiske fakultet (TF) ved 

Universitetet i Oslo (UiO), for studieåret 19/20, om et eget studieforløp med 20 
studiepoengs uttelling på UiO. 

• Dialogpilotene har gjennomført studieopptak for studieåret 2019/2020; Dialogpilotenes 
fjerde studiekull. Våren 2020 er det planlagt at 19 studenter skal avlegge eksamen, 
hvorav fem av studentene er fra tidligere år. Dette resulterer i at vi ved utgangen av 
studieåret totalt vi ha 49 ferdigutdannede dialogpiloter som kan gjennomføre 
dialogverksteder i skolen. 

• Dialogpilotene har i et utvidet samarbeid med TF, startet utviklingen av et nytt 
videreutdanningsløp rettet mot lærere. 

• Dialogpilotene har etablert en «FoU»-gruppe (forskning og utvikling). Formålet med 
gruppen er å utvikle ressursmateriell. 

• Dialogpilotene hadde høsten 2018 samtaler med nettsideutviklere om ny nettside og 
ny, oppdatert grafisk profil. Arbeidet startet våren 2019 og ny nettside og logo ble 
lansert 24.04.19: www.dialogpilotene.no. 

• Dialogpilotene har videreført samarbeidsmodellen etablert mellom Dialogpilotene og 
Kirkelig dialogsenter (KD) for studieåret 2019/2020, der KD leverer studieleder (Hanna 
Barth Hake) og praksisveileder (Tonje Kristoffersen). Dialogpilotene stiller med 
koordinator (Eliana Hercz). 

• Dialogpilotene har informert samarbeidspartnere om arbeidet og fremdriften. 

Dialogpilotstudiet  
Våren 2019 gjennomførte Dialogpilotenes tredje kull sine første obligatoriske praksisoppdrag ute 
i skolene. Praksis gjennomføres som et 90 minutters dialogverksted med elever i 10. trinn eller 
videregående skole.   

Dialogpilotene har i løpet av de tre siste studieårene startet opp og gjennomført tre studiekull. 
Hittil har totalt 30 studenter blitt uteksaminert med 20 studiepoeng fra Universitetet i Oslo. Disse 
studerer, jobber eller er aktive frivillige i ulike sektorer, som f.eks. politi, barnevernet, 
Osloskolen, Universitetet i Oslo, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), 
Minoritetspolitisk tenketank (Minotenk) og lokale tros- og livssynssamfunn; moskéer, menigheter 
etc. Alle sertifiserte dialogpiloter har gjennomført to dialogverksteder underveis i studieløpet, i 
tillegg til å forplikte seg til å gjennomføre ytterligere tre dialogverksteder etter endt utdannelse. 
Dette er for å kvalitetssikre at alle dialogpiloter som holder dialogverksteder er egnet for 
arbeidet.   

http://www.dialogpilotene.no/
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Dialogverkstedene utføres hovedsakelig som obligatoriske oppdrag i forbindelse med studiet. 
De ferdigutdannede dialogpilotene oppfordres deretter til å iverksette og inspirere til dialogmøter 
i sine miljøer. Vi ønsker å legge til rette for at de i større grad skal kunne ta oppdrag i skolen 
etter endt studieløp for å imøtekomme etterspørselen fra skoler og øvrige oppdragsgivere. I den 
forbindelse har Dialogpilotene høsten 2018 utarbeidet en finansieringsmodell for å kunne lønne 
ferdigutdannede dialogpiloter for oppdrag, og samtidig holde tilbudet gratis for skoler og lokallag 
– noe Dialogpilotene anser som svært viktig.   

Dialogpilotene har i 2018/2019 gjennomført totalt 47 dialogverksteder, for nærmere 1500 
skoleelever i Oslo, Akershus og Østfold. Koordinator står som ansvarlig for å finne 
praksisplasser til dialogpilotene og for å kvalitetssikre praksisplassene i alle ledd, både for 
oppdragsgivere, foreningen Dialogpilotene og for dialogpilotstudentene.   

 

 

Omsorg 
Det eksisterer ikke et felles omsorgsutvalg for Oslo og Akershus lenger, men følgende tilbud har 
vært opprettholdt i 2019: 

Samtalepartnere på Oslo universitetssykehus (OUS) 

Vi hadde to aktive samtalepartnere i starten av året. Men da OUS endret ordningen til at 
prestene skulle videreformidle oppdrag, trakk den ene av samtalepartnerne seg av prinsipielle 
grunner. HEF ville vente med å klage på den nye ordningen til vi så effekten av det. Det viste 
seg på slutten av 2019 at antall oppdrag nå har stoppet helt opp.  

OUS lanserte høsten 2019 nye retningslinjer for «Åndelige og eksistensielle behov hos 
pasienter og pårørende». Det er mange gode intensjoner om likeverdig tilbud i disse nye 
retningslinjene. Men som Morten Fastvold, som nå er den eneste samtalepartneren fra HEF i 
OUS, påpekte under lanseringen, så fungerer ikke den nåværende ordningen. Både Morten og 
HEF mener at det ikke blir et likeverdig tilbud før også samtalepartnere fra andre livssyn får 
samme rettigheter som prestene har på sykehusene i dag. 

Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i årene framover, spesielt i lys av at HEF nå 
skal satse sterkere på livsveiledning. 

Fylkeskontoret har formidlet 3 oppdrag direkte til våre samtalepartnere i 2019. 
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SEREMONI 

Humanistisk navnefest 
Det ble avholdt 35 navnefestseremonier fordelt på 6 helger i 2019. 6 av seremoniene foregikk i 
Gamle Logen, 29 i Oslo rådhus. Det var totalt 631 navnebarn, som er en økning på 21 fra 2018.  

Av navnebarna var 335 av foreldrene medlemmer i HEF, 296 var ikke medlemmer. Disse tallene 
var henholdsvis 298 og 312 i 2018. Altså har veksten i 2019 skjedd blant medlemmer. 

Det har, som vanlig, vært et godt samarbeid med aktørene våre. Musikere vi har hatt med oss 
dette året er: Vegard Johnsen, Gonzalo Moreno, Johannes Sciacco Schantz, Steffen Kjetland 
Horn og Mathilde Dreier Johnsen. Solist: Eva Lunde. HUM-koret deltok på alle seremoniene 
bortsett fra i juni og august – hvor Eva Lunde var solist. Mathilde Dreier Johnsen leste dikt ved 
alle seremoniene i 2019.  

Det har vært avholdt 3 utvalgsmøter, hvor videreutvikling av program, seremoni, praktisk 
rettledning til frivillige og planlegging av seminar har hatt hovedfokus.  

Talere på navnefestseremoniene i 2019 
16. februar – Arne Skodvin 

17. februar – Yngvild Kvaale  

30. mars – Kjell Kristensen 

31. mars – Monica Hall 

1. juni – Petter Wallace 

2. juni – Tove Beate Pedersen 

24. august – Monica Hall 

25. august – Arne Skodvin 

12. oktober – Yngvild Kvaale 

13. oktober – Mona Annegretesdatter 

23. november – Tonje Hellstrøm 

24. november – Tale Pleym 

 

I 2019 besto navnefestutvalget av: Else Nylèn McLean (leder), Marian Svendsen og Marthe 
Tvethaug. Utvalgssekretærer har vært: Jørgen Hamre Sveen, Ragnhild Dahl Bjørklund, Inger 
Marie Helle. 
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 Fra konfirmasjonseremoni Oslo rådhus i 2018. Foto: Tom Henning Bratlie 
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Humanistisk konfirmasjon 
Vekst også i 2019  
Fra 1483 konfirmanter i 2018 vokste antallet for 2019 til 1549. Veksten på 66 konfirmanter utgjør 
omlag 4,5 % økning.  

I 2019 hadde vi en ekstra seremoni som ga en økning på 1085 flere tilgjengelige gjesteplasser. 

Uka før kursstart arrangerte vi et informasjonsmøte for foresatte. Dette var det tredje året vi 
tilbød et slikt møte. Antall deltagere på infomøtet gikk opp fra ca. 100 fra året før til ca. 220 
deltagere, altså mer enn en dobling. Både konfirmanter og foresatte var tilstede.  

Kursene 
Antall kurs økte i 2019 og totalt ble det åpnet 105 kurs hvor konfirmanter kunne melde seg på. 
Det har gjennom flere år vært et viktig prinsipp i Oslo å ha et tilbud hvor det er gode 
valgmuligheter for konfirmantene. Den mest vanlige formen for kurs er fortsatt kurskvelder ved 
en lokal skole i bydelene, gjennom februar, mars, og april. Men også i 2019 ble det gitt tilbud om 
temakurs, leirkurs og feriekurs. I tillegg til de allerede etablerte temakursene med filosofi som 
metode, med kultur som metode, med kreativ skriving som metode, og med film som metode, 
ble også ett nytt temakurs lansert for året: med miljø og bærekraft som innfallsvinkel. Dette 
videreføres og utvides for 2020.  

Tilbudet om tilleggsaktiviteten dags- eller overnattingstur til Utøya ble kraftig utvidet i 2019, og 
hele 698 valgte kurs med denne tilleggsaktiviteten. Erfaringene fra i år er i likhet med tidligere 
gode, og samarbeidet videreføres.  

Kurslederne 
Totalt ble det avviklet 145 kurs fordelt på 60 kursledere, som har hatt mellom ett og fire kurs 
hver. I tillegg har noen av kurslederne hatt oppdrag på leir. Alle de nye kurslederne deltok på 
grunnopplæringen høsten 2019. Grunnopplæringen gjennomføres av fylkets instruktører, som 
selv har fått påfyll på den nasjonale instruktøropplæringen. Temaseminaret i januar er 
obligatorisk for alle kursledere. Seminaret holdes for å øke kursledernes kompetanse i 
metodebruk og gruppeledelse, samt gi faglig påfyll innen de temaene som tas opp på kursene. I 
tillegg til plenumsbolker var det tre runder med verksteder holdt av erfarne kursledere og 
eksterne innledere. Vi videreførte modellen med å ha temaseminar sammen med Akershus 
fylkeslag. For alle kursledere var det oppfølgingsmøte. Dette møtet bidrar til en generell 
kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som det er en faglig-sosial møteplass. 
Etter seremoniene ble kurslederne invitert med på avslutningsmiddag. 

Seremoniene  
Det ble gjennomført 20 seremonier i Oslo Rådhus, fordelt på fire helger. Gjennomføringen av 
seremoniene var vellykket. Også i år gikk man ut og spurte medlemmer om å være frivillig under 
seremoniene. Responsen på dette var svært god. 

Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUMkoret. I år delte HUMkoret og The Real 
Choir på seremoniene slik at de sang på ti seremonier hver.  

De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne og NyNorsk Messingkvintett. 
Avgangselever ved Kunsthøyskolen stod for danseinnslagene. For femte gang hadde vi 
storskjermer under seremoniene.  

Hovedtalere ved seremoniene var Mathilde Tybring-Gjedde, Aksel Sinding, Lise Klaveness, 
Sunniva Rose, Peder Kjøs, Sofie Frøysaa, Trine Lise Olsen, Kaveh Rashidi, Raymond 
Johansen og Marta Breen.  

I forkant av seremoniene hadde vi en samling for alle konfirmanttalere og –diktlesere. Vi 
opplevde gjennomgående høy kvalitet på disse innslagene på seremoniene.  
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Evaluering fra konfirmanter og foresatte  
Som vanlig sendte Hovedkontoret ut evalueringsskjema til alle konfirmantfamiliene etter 
seremoniene. I Oslo kom det inn 595 svar, en svarprosent på ca. 38,5%. Som alltid gikk utvalget 
grundig gjennom evalueringene. Dette ga oss som vanlig nyttig innsikt i hvordan konfirmanten 
har opplevd kurslederen og kurset. Generelt var det gode tilbakemeldinger. Vi så på utviklingen 
for de store tallene de siste fire årene, det var ingen vesentlige endringer fra i fjor. 96% vil 
anbefale Humanistisk konfirmasjon til andre. Oslo ligger omtrent på landsgjennomsnittet eller litt 
over i de fleste kategorier. 69% synes kursavgiften i Oslo er passe, mens 27% synes det er dyrt. 
Tilsvarende tall som er snitt for hele landet, er henholdsvis 65% og 32%. 

Utvalget  
Konfirmasjonsutvalget har ved utgangen av 2019 bestått av: Anja Gil Spilling (Leder), Annette 
Holmedal, Julie Lyngstøl, Helge Langerud Heikkilä, Maria Jones, Sivert Almvik og Kristine 
Flatnes. Utvalget har avholdt 7 møter, og ett arbeidsseminar sammen med Akershus. Andreas 
Gruvstad Larsen har vært sekretær for utvalget. Konfirmasjonsarbeidet har også blitt støttet av 
øvrige medlemmer i Team konfirmasjon på kontoret: Daniel Haug Nystad, Kitty Larsgaard, 
Christina Meyer (vikar). Ragnhild Dahl Bjørklund og Jørgen Hamre Sveen har støttet 
konfirmasjonsarbeidet som Team førstelinje. 

Omorganisering av konfirmasjonsarbeidet i Oslo fylkeslag 
I løpet av året er det startet et prosjekt som har som mål å omorganisere deler av 
konfirmasjonsarbeidet. Dette ble igangsatt i 2019 med mål om å finne gode eksempler fra andre 
deler av landet på hvordan man kan gjøre det i et storbylag. Både i Bergen og Trondheim har 
man erfaringer som er nyttige å se til. Dette er arbeidet er ikke fullført, men vil videreføres i 
2020, med mål om å være klare med omorganiseringen til sommeren og starten på 2021 
sesongen.  
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Humanistisk vigsel og gravferd 
Felles utvalg for gravferd og vigsel 
Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles vigsel- og 
gravferdsutvalg. Dette fellesutvalget består nå av 3 gravferdstaler og 3 vigslere, jevnt fordelt fra 
de to fylkene. Dorothy Ann Bøhler, gravferdstaler fra Akershus, ble valgt til leder for utvalget. 
Tormod Eng, vigsler fra Oslo, er nestleder. I utvalget satt også Kjersti Simonsen, Baard 
Thalberg, Elisabeth Vatne-Lund og Karianne Skaare. 

Utvalget har hatt fire møter i løpet av året, hvor mye av arbeidet har gått med til å konkretisere 
et vedtak fra årsmøtet i Oslo fylkeslag 2018 om å jobbe for en dobling av antall gravferder og 
vigsler i vår region. Økende konkurranse fra andre aktører og nye forventinger fra brukerne gjør 
at HEF må tenke nytt i forhold til disse seremoniene. Fylkesstyret i Oslo har satt i gang et 
prøveprosjekt for å øke antall vigsler. Utvalget har vært aktivt med i planleggingen av dette 
prosjektet, som har en varighet på 4 år. 

Intervju av nye kandidater for grunnkurs vigsel 
Ved siden av å arrangere det årlige talerseminaret, har utvalget i oppgave å intervjue nye 
talerkandidater i vår region og vurdere dem for videre kursing. På høstens grunnkurs for vigslere 
og gravferdstalere deltok 4 kandidater fra Oslo og 1 fra Akershus. Alle ble sertifisert og er klare 
for oppdrag i 2020. 

Felles talerseminar 30. mars 2019 
For fjerde gang ble det avholdt fellesseminar for vigslere og gravferdstalere i vårt distrikt 
(Akershus, Oslo og Østfold). Etter ønske fra deltakerne, ble det i år avholdt kun ett dags-
seminar på Thon Hotel Opera i Oslo. Det var totalt 39 deltakere, 22 fra Oslo, 9 fra Akershus og 
8 fra Østfold. Mange av disse er både vigslere og gravferdstalere. Dette er en av grunnene til at 
vi har valgt å ha et fellesseminar. 

Utvalget ønsket at årets seminar skulle være et verksted med fokus på framtiden for HEFs 
seremoniarbeid generelt og humanistiske vigsel og gravferd spesielt. Det var derfor ingen 
eksterne innledere. Det var gledelig at styrelederne fra alle de tre fylkeslagene var tilstede. I 
programmet før lunsj fikk deltakerne en innføring i planer for seremoniarbeidet, som da ble 
diskutert i grupper etter lunsj, med en oppsummering til slutt. Det har kommet inn mange spreke 
innspill fra gruppearbeidet, som utvalget vil behandle i sitt videre arbeid. 

Program for talerseminaret 

10.00 Velkommen og gjennomgang av plan for seminaret. Praktisk 
informasjon 
 
10.15 Innledning om arbeidet i utvalget og bakgrunn for seminaret 

v/Dorothy Ann Bøhler 
 

10.30 Utviklingstrekk for seremonivirksomheten i HEF v/Tale Pleym 
 Hvordan er vigslere og gravferdstalere en ressurs i 

HEF og hvordan kan vi bidra til økt rekruttering? 
Summing og respons/spørsmål fra deltagerne 
 

11.15 Seremonivirksomhetens plass og betydning i HEF v/Kaja S. 
Lorentzen. Summing og respons fra deltagerne 
 

12.00 Forslag til endringer knyttet til vigsel og med mulige utviklingstrekk 
for gravferd v/styreleder i Oslo, Anne Drag og innspill fra andre 
styreledere. 
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Antall vigslere og oppdrag i 2019 
22 vigslere i Oslo var aktive i 2019. Det ble avholdt 97 Humanistiske vigsler i Oslo, en oppgang 
på 4 fra i fjor.  

Talernes oppdrag blir formidlet av regionkontoret i seremonifylket. 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Antall vigsler i Oslo 94 97 93 101 97 105 89 

 

Antall gravferdstalere og oppdrag i 2019  
17 gravferdstalere i Oslo var aktive i 2019. Det ble holdt 126 Humanistiske gravferder i Oslo. 
Dette er en nedgang på 1 oppdrag fra 2018.  

I tillegg til dette har talere fra Oslo og Akershus holdt gravferdstaler i flere andre fylker rundt om i 
landet. 

Talernes oppdrag blir formidlet av regionkontoret i seremonifylket. 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Gravferder i Oslo 126 127 107 132 132 111 121 
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ORGANISASJON 

Utvalg i Oslo per 31.12.2019 
Konfirmasjonsutvalg 

Navnefestutvalg 

Else Nylèn McLean (leder) 
Marian Svendsen 
Marthe Tvethaug 

Korutvalg 

Jon Rogne 
Cathrine Michelle Hansen Lindgård 
Mai Randi Havnø 
Olav Ødegård 

Seniorutvalg 

Gro Barreng (leder) 
Finn Holden 
Kjersti Bakken 
Wenche Jacobsen 

Etikkseminarutvalg** 

Trond Melen 
Tor Olav Nygjelten 
Berit Smedsrud (Østfold) 

Aktivitetsutvalg 

Knut Sandvik 
Anne Bugge 
Heidi Gretland 
Christian Saude 
Bjørn Torjus Hanssen 

Temamøtekomité 

Inger-Johanne Slaatta (leder) 
Morten Fastvold 
Moa Myklebust 
 Hanne Lauvik 

Vigsels- og gravferdsutvalg* 

Dorothy Ann Bøhler (leder) 
Kjersti Simonsen 
Baard Thalberg 
Tormod Eng 
Elisabeth Vatne Lund 
Karianne Skaare 
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Internasjonalt utvalg* 

Arve Ofstad, leder 
Maren Fallet 
Akin Duzakin 

 

*=fellesutvalg for Oslo og Akershus 
**=fellesutvalg for Oslo, Akershus og Østfold 

 

Fylkesstyret 
Styret i Oslo fylkeslag var ved utgangen av 2019:  

Anne Drag – styreleder 
Monica Hall – nestleder 
Baard Thalberg – økonomileder 
Atle Sivertsen – styremedlem 
Chimen Kaveh – styremedlem 
Harald Broder Knudtzon – styremedlem 
Victoria Galåen – ungdomsrepresentant 
Arve Ofstad - 1.vara 
Iselin Risahagen - 2.vara 
Emil Faugli - 3.vara 

 

Regionkontoret 
Administrasjonen er samlokalisert med Hovedkontoret, Humanistisk ungdom og Humanist forlag 
i forbundets lokaler på Grønland i Oslo.  

Administrasjonen for Akershus, Oslo og Østfold disponerer 10,6 årsverk fordelt på 12 fast 
ansatte.  

Ved utgangen av 2019 besto regionkontoret av følgende fast ansatte:  

Sigurd C. Lund 
Irene Kosberg Skagestad 
Kitty Larsgaard 
Eva Meyer 
Christoffer Bekeng K.-U. Larsen 
Anne Brinch Skaara 
Inger Marie Helle 
Jørgen Hamre Sveen 
Ragnhild Dahl Bjørklund 
Andreas Gruvstad Larsen 
Daniel Nystad 
Linda Kwakye 

  



KOMMUNIKASJON 
 

27 
 

KOMMUNIKASJON 

Kommunikasjon er en støttefunksjon på kontoret, med ett fast årsverk, som bidrar på de fleste 
felt. En stor del av arbeidet består i spre informasjon om og invitasjoner til våre mange gode 
arrangementer og seremonier, samt å rekruttere medlemmer og vise frem vårt livssyn og 
verdigrunnlag. De mest brukte kanalene var i 2019 Facebook, nyhetsbrev på e-post, og vår 
nettside human.no/oslo. Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med vedlikehold av nettsider og 
Facebook, utformet materiell som avisannonser, plakater, påmeldingsskjemaer og profilvarer, i 
tillegg til å fungere som rådgiver overfor fylkesstyrer, utvalg og utvalgssekretærer. Av særlig 
betydning er bidraget på konfirmasjonsfeltet, slik som å klargjøre for påmelding, spre info om 
kurstilbudet, samt rekruttering av kursledere. 

Ny visuell profil og markedsportalen 
HEF utviklet en helt ny og helhetlig visuell profil for hele forbundet, og kommunikasjonsansvarlig 
i Region øst var med i prosjektgruppen som utviklet bestillingen og fulgte opp byrået. I 
oppfølgingen av dette er representanten superbruker på den visuelle profilen, og dermed 
mellomledd og kontaktperson overfor lokallagene. Vi bruker nå Markedsportalen (Impleo) i 
stadig større grad. Markedsportalen er et online sett med malverk i ulike formater der man fyller 
inn info for sine arrangementer og får et produkt som alltid er i henhold til visuell profil. 
Markedsportalen kan nå brukes av de tillitsvalgte, eller de kan bestille produkter (avisannonser, 
plakater, SoMe-bilder etc.) av kontoret, som gjør jobben for dem. Det fylles på med relevante 
maler etterhvert som behov meldes inn. Markedsportalen ble demonstrert for tillitsvalgte på en 
styresamling i november.  

Fagnettverk kommunikasjon 
Fagnettverket for kommunikasjon hadde sitt første møte ved ansattsamlingen i november. I 
nettverket sitter representanter for hovedkontoret og uteavdelingene. Første fagnettverksmøte 
gikk med til å avklare forventninger og roller de ulike representantene har til fagnettverket, og i 
2020 kommer vil nettverket avholde månedlige møter samt hastemøter i tilfelle «kriser». 

Målet med fagnettverket er innsikt i hvordan kommunikasjon gjøres rundt om i landet, med 
deling av «best practice» og samarbeid på tvers. Det er kompetanseheving, med opplæring i 
tekniske verktøy. Det er koordinering, samkjøring og rollefordeling. Det er tydeliggjøring av 
verdier og hva vi står for, og det er for å sikre forankring i lokale ledd i HEF. 

Kommunikasjon i tall 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev er fortsatt en effektiv måte å nå ut til våre medlemmer. I 2019 ble det sendt ut 18 
nyhetsbrev til medlemmene i Oslo (mot 11 i 2018) og 2 nyhetsbrev felles til medlemmene i Oslo 
og Akershus (likt som i 2018), alle via nyhetsbrevtjenesten Apsis. I forbindelse med innføring av 
nytt medlemssystem og forsinkelser av kobling mellom dette systemet og Apsis, var det en 
periode på våren da vi ikke fikk sendt ut nyhetsbrev. Det forventes derfor at det blir flere 
utsendinger totalt i løpet av 2020. 

Facebook 
Oslo sin facebookside har i løpet av 2019 økt fra 3096 følgere i 2018 til 3291 følgere per 31. 
desember 2019, en økning på 196 følgere.  
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RAPPORT FRA EHP KONGRESS 
I BRÜGGE  

Et sterkere profesjonelt nettverk for 
humanister 
 

Som den største yrkes-spesifikke sammenslutningen for humanister i Europa er European 
Humanist Professionals (EHP) et fagnettverk med stor kompetanse innen alt fra seremoni, 
livsveiledning, humanistisk utdanning og skolering for frivillige. Ved å styrke samarbeidet med 
organisasjoner som har mer erfaring enn oss kan vi både bygge kompetanse og bidra til å 
styrke mindre humanist-organisasjoner i Europa. Helgen 4.-6. oktober deltok HEF med en 
delegasjon på 10 til EHPs årlige kongress som fant sted i Brugge, Belgia. Fra Region Øst deltok 
Kitty Larsgaard, Inger Marie Helle og Anne Brinch Skaara. Der møtte vi 80 humanister fra 
hovedsakelig nord-europeiske land til et lærerikt fellesskap. 

Årets konferanse hadde temaet «Expressing humanist values in education, chaplaincy and 
ceremonies”, og HEF stilte med flere faglige bidrag. Blant annet holdt seremoni-avdelingen en 
populær workshop om humanistisk vigsel, mens vår nyansatte studenthumanist Andreas Thorud 
holdt et glimrende foredrag om dialog som virkemiddel i humanistisk livsveiledning. Det er 
interessant å se hvor forskjellig humanistbevegelsen jobber i de ulike landene. I Belgia og 
Nederland er de fleste som jobber med forskjellige former for livsveiledning ansatt og lønnet av 
staten, mens i England er disse tjenestene stort sett utført av frivillige. Selv begrepene er veldig 
ulike. Det HEF nå kaller livsveiledning, eksistensielle samtaler, kaller engelskmennene for 
«chaplaincy» og belgierne for «moral councelling».  

I Norge er vi enda i startgropen med dette arbeidet, og har mye å lære. Andreas tiltrakk seg 
likevel manges interesse, nettopp ved å introdusere «dialogen» som helt sentral i utviklingen av 
livsveiledningsarbeidet her til lands.   

Livsveiledning er som kjent ett av HEFs to satsingsområder de neste to årene, og det blir derfor 
spennende å se om vi kan bruke det faglige nettverket i EHP for å styrke dette arbeidet. Særlig 
Nederland har kommet langt innen livsveilednings-feltet, men også andre land har gjort seg 
nyttige erfaringer som vi med stor fordel kan ta med oss på veien. HEF har nå ansatt to 
studenthumanister, som skal drive med livsveiledning for studenter. Forsvaret har også fått sin 
egen felthumanist, men innen helse og fengselsvesenet er det i dag få tilbud om humanistisk 
livsveiledning her i Norge. 

Kitty Larsgaard fra region Øst har lenge sittet som HEFs representant i EHPs styre og gjort en 
fantastisk jobb med å opprettholde norsk tilstedeværelse i nettverket over mange år. Hun blir nå 
supplert av seremonisjef Tale Pleym, og sammen vil disse tilrettelegge for HEFs faglige og 
formelle kontakt med nettverket fremover.  

Kongressen inneholdt et spennende program med en blanding av fellesforedrag og valgfrie 
verksteder i mindre grupper, som de kalte «inspirasjon festival». Og det var virkelig inspirerende 
å få et innblikk i hvordan våre kolleger jobber i andre land. 

 

Fellesforedragene hadde følgende tema: 

• Kunsten å leve sammen, et ønske om en pluralistisk humanisme 

Foredrag ved prof. dr. Hans Alma. Alma pekte på et paradigmeskifte hvor kontroll, dominans og 
manipulering nå erstattes av gjensidig avhengighet, samarbeid og omsorg/empati. Videre kan 
en pluralistisk humanisme med fordel legge mer vekt på kunst og kultur. Særlig kunsten kan 

Foto: [Fotokreditering] 

http://www.humanistprofessionals.eu/
http://www.humanistprofessionals.eu/
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hjelpe oss å få øye på sider ved livet som verbal kommunikasjon ikke så lett fanger opp i møte 
med andre kulturer.  

 

• Hvordan leve med kulturelt mangfold og forskjellig livssyn 

 

Dr. Christophe Busch, direktør for Holocaust-senteret i Belgia, holdt et meget godt foredrag om 
Oss og Dem: Polariseringens dynamikk. Han viste i tillegg filmen Aatos for å illustrere 
tematikken.   

 

• Humanistiske verdier i en verden i forandring 

 

 Foredrag ved Andrew Copson, president i Humanists International. Hans 
 hovedbudskap var kort og godt at når verden rundt oss er i endring må også 
 humanismen (e) med sine verdier, evne å endre seg. Fremtidens humanister  må 
tenke globalt og handle lokalt! 

 

 

Fra verkstedene vil vi trekke fram følgende 3 lærerike eksempler: 

 

Developing humanist pastoral support 

Leder for omsorgsavdelingen i Humanist UK, Simon O’Donogue, redegjorde for hvordan de 
bygget opp dette arbeidet i England. De gjorde en stor undersøkelse i 2012, som viste et stort 
behov for humanistisk livsveiledning. De starte med kursing av frivillige til dette arbeidet og har i 
dag ca 300 frivillige, som ikke får betalt. De har også startet en profesjonell utdannelse med et 
masterprogram. De har kommet forholdsvis langt innen helsesektoren, hvor de er representert 
ved flere sykehus. De fokuserer nå på å få veiledere inn i fengsler og militære. 

 

Commemorate ceremonies: 

Myrian Augustin, fra Humanist-bevegelsen i Antwerpen, fortalt om de årlige minneseremoniene 
de hadde arrangert siden 2014. Der inviterer de de pårørende fra de to siste års humanistiske 
gravferder til en seremoni for å minnes de døde. Seremoniene varer ca 1 time, med musikk, 
tekster og lystenning. Navnene på de døde blir lest høyt og de pårørende får en gave med den 
avdødes navn på (en stein skjell, etc..). Første året kom det 120 og i 2018 var det over 300, så 
de ser et økende behov. De vurderer å ha flere slike minneseremonier i året. 

 

For HEF som har så lang og god erfaring med store felles-seremonier, kunne dette absolutt 
være aktuelt for oss. 

 

 

Humanistisk navnefest 

I Norge praktiseres Humanistisk navnefest som en gruppeseremoni, noe som nok ikke er vanlig 
andre steder. Det ble knyttet kontakt med en representant fra Irland som var svært interessert i 
å lære mer om vårt arbeid. Hun vil bli fulgt opp fra HEF sin side.    
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Livsveiledning i fengsler i Nederland 

Hanz Scheper har utviklet et «Beta-kurs» for innsatte i nederlandske fengsler som et motsvar til 
kirkens «Alfa-kurs», som er ren misjonering. Betakursene er åpne for alle innsatte, og fokuserer 
på en dialog rundt filosofiske tekster og eksistensielle spørsmål. Tilbudet er basert på frivillighet, 
60 frivillige er blitt kurset av filosofer og får et ferdig kursopplegg til alle 7 ganger som Betakurset 
vare. Det er 2 kursledere på hver gruppe i fengslene. Deltakerne, som fullfører kurset, får en 
attest ved kursslutt, som betyr mye for mange som aldri har fått en attest. 

 

Dette hørtes ut som et veldig spennende opplegg, som er overkommelig å gjennomføre uten for 
mange ressurser. Oslo og Akershus fylkeslag har tidligere hatt samtaletilbud i noen fengsler i 
vår region. Med et slikt ferdiglagt kurs-opplegg, vil det være lettere å tilby humanistisk 
livsveiledning i norske fengsler også. 

 

Oppsummering: 

Dette var en meget lærerik kongress, hvor vi fikk oppleve humanisme i praksis på så mange 
forskjellige måter. Det har gitt nyttige innspill til HEFs videre arbeid innenfor både seremonier og 
livsveiledning. Region Øst, som den største regionen i HEF, vil nok spille en sentral rolle i den 
videre utviklingen av humanistisk livsveiledning. 

 

Oslo, 24.10.19 

Anne Brinch Skaara 

Inger-Marie Helle  
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