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INNLEDNING

INNLEDNING
2020: pandemiens år

2020 ble et annerledes år. I mars stengte Norge ned for å hindre store smitteutbrudd
av korona. Følgene for vår virksomhet ble momentan og svært synlig: alt av
arrangementer ble lagt ned eller flyttet. Det har blitt gjort forsøk gjennom året på å
avholde arrangementer og møter, men vi kan nå se tilbake på et år der vi mest av alt
har jobbet med seremoni.
Dette gjenspeiler seg i denne årsmeldingen. Du vil se at det er konfirmasjon som
dominerer, og det gjelder både aktiviteter blant de frivillige og i administrasjonen.

Fylkesstyret 2020
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig

Linda Andal
Berit Smedsrud
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Sigurd Braathen

Valgkomité:

Ole Peder Kjeldstadli
Sigurd Braathen

Revisor:
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SEREMONI

Medlemsutvikling
Lokallag
Moss
Fredrikstad
Sarpsborg
Halden
Smaalenene
Østfold totalt

01.01.2020
1234
1646
591
495
762
4728

31.12.2020
1303
1729
640
521
797
4990

Endring i 2020
5,6%
5%
8,3%
5,3%
4,6%
5,5%

Ved årsskiftet hadde Human-Etisk Forbund 100 136 medlemmer nasjonalt, en netto
økning på 4904 medlemmer. Medlemsveksten i forbundet har vært god i 2020, både
nasjonalt og i Østfold.

SEREMONI
Humanistisk navnefest
Gruppeseremonien Humanistisk navnefest er en glad og høytidelig feiring av at barn
er født og har fått navn, og bygger på humanistiske verdier

År
2018
2019
2020

Fredrikstad
35
33
17

Halden
6
12
5

Moss
25
18
6

Sarpsborg
8
6
0

Smaalenene
18
25
9

Totalt
92
84
37

Antallet navnefester gikk i 2020 kraftig ned som en følge av at en rekke seremonier
ble avlyst av smittevernhensyn som en følge av Covid-19-pandemien.

Humanistisk konfirmasjon
Humanistisk konfirmasjon er regionlagets største oppgave. I 2020 hadde Østfold 661
konfirmanter, en økning fra året før. Totalt var det 45 kursgrupper fordelt på alle
lokallagene. Vi fortsetter tilbudet med fylkesleir i Østfold 2021.
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SEREMONI

År
2017
2018
2019
2020

Fredrikstad
141
195
192
192

Halden
67
74
74
72

Moss
142
133
158
174

Sarpsborg
103
94
73
76

Smaalenene
103
123
116
101

Fylkeskurs
46

Totalt
556
622
613
661

Alle kveldskurs ble avlyst fra og med 12. mars grunnet covid-19. Konfirmantene har
blitt tilbudt alternativt kursopplegg, i Østfold var dette brevkurs.
Fylkeskurs på Bøkevangen ble flyttet til Utøya i høstferien. Alle seremoniene ble
flyttet til høst/vinter.
Tilleggsaktiviteter i Østfold ble avlyst. Dette gjelder Moss, Halden og Sarpsborg sin tur
til Oksenøen, og Smaalenenes tur til Utøya. Fredrikstad har ikke hatt betalt
tilleggsaktivitet
Totalt ble det holdt 16 seremonier i fylket. 7 seremonier vil bli gjennomført i januar.
Østfold har hatt 47 aktive kursledere gjennom perioden. Som tidligere år ble det
gjennomført kurslederkurs for alle kursledere i Østfold på Brygga hotell i Halden.
Tilbakemeldingene på opplæringen er generelt veldig god.
Konfirmasjonsutvalget
Konfirmasjonsutvalget er saksforberedende organ for regionlagsstyret. Utvalget
hadde 1 møte i 2020, da sesongen ble betydelig redusert på grunn av covid-19.
Utvalget bestod av følgende medlemmer: Ida Katinka Ruud, Christina Meyer,
Madelen Huse Piperud, Eva Lindbeck og Anne Støldal. Alle utvalgsmedlemmer er
konfirmasjonsansvarlige i de forskjellige lokallagene i fylket.

Humanistisk vigsel og gravferd
Felles utvalg for gravferd og vigsel
Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles
vigsels- og gravferdsutvalg. Fra 2020 ble også Østfold regionlag med i dette utvalget,
med Tone Eidsvold og Bjørn Gudevold. Dette fellesutvalget består nå av 3
gravferdstalere og 3 vigslere, jevnt fordelt fra de tre fylkene. Dorothy Ann Bøhler,
gravferdstaler fra Akershus, er leder for utvalget. Baard Thalberg, Kjersti Simonsen og
Elisabeth Vatne Lund fra Oslo sitter også i utvalget.
Grunnet korona-pandemien har de fleste aktiviteter blitt utsatt. Årets talerseminar
var opprinnelig planlagt 15. mars på Clarion hotell i Oslo, med 65 påmeldte deltakere.
Det har blitt utsatt 3 ganger i løpet av 2020. Utvalget hadde to fysiske møter før
samfunnet ble nedstengt 12. mars, og ett i juni. Resten av året har det vært jevnlige
møter på Teams. Prøveprosjektet for å øke antall vigsler, som ble igangsatt av
Oslostyret i 2019, er satt på vent.
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KOMMUNIKASJON

På slutten av året gjennomførte utvalget en ringerunde til alle vigslere og
gravferdstalere i avdeling Øst. Dette ble veldig godt mottatt, og vil bli videreført i
normalår. Det er tydelig at mange ønsker mer kontakt. Utvalget vil også starte
gruppesamtaler på Teams for de som ønsker det.
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. Det var
stor interesse for å bli vigsler, og utvalget og administrasjonen intervjuet 7 kandidater
(5 fra Oslo, 1 fra Akershus og 1 fra Østfold), og alle ble anbefalt, men kandidaten fra
Østfold samt 1 fra Oslo trakk seg på grunn av koronasituasjonen. På høstens
grunnkurs for vigslere og gravferdstalere deltok 6 kandidater fra Oslo og 1 fra
Akershus (som trakk seg etterpå); 5 vigslere og 2 gravferdstalere. Alle ble sertifisert
(bortsett fra 1 som eventuelt sertifiseres i februar), og er klare for oppdrag i 2021.
7 vigslere i Østfold var aktive i 2020. Det ble avholdt 16 Humanistiske vigsler i Østfold,
mens 22 ble utsatt (18 til 2021 og 4 til 2022) på grunn av korona. Sammenlagt er det
en oppgang på 8 fra i fjor.
8 gravferdstalere var aktive i 2020, og det ble avholdt 36 gravferder i Østfold i 2020.

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er en støttefunksjon på kontoret, med ett fast årsverk fordelt på
Akershus, Oslo og Østfold, som bidrar på de fleste felt. En stor del av arbeidet
består til vanlig i å spre informasjon om og invitasjoner til våre mange gode
arrangementer og seremonier, samt å rekruttere medlemmer og vise frem vårt
livssyn og verdigrunnlag. I 2020 har det blitt avhold betraktelig færre arrangementer,
og ressursene har i perioder vært flyttet til seremonifeltet.
De mest brukte kanalene var i 2020 nyhetsbrev på e-post, Facebook, og vår nettside
human.no/ostfold. Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med vedlikehold av
nettsider og Facebook, utformet materiell som avisannonser, plakater og
påmeldingsskjemaer, i tillegg til å fungere som rådgiver overfor regionstyrer, utvalg
og utvalgssekretærer. Av særlig betydning er bidraget på konfirmasjonsfeltet, slik
som å klargjøre for påmelding, spre info om kurstilbudet, samt rekruttering av
kursledere.

Fagnettverk kommunikasjon
Fagnettverket for kommunikasjon ble opprettet i slutten av 2019. I nettverket sitter
representanter for hovedkontoret og UT-avdelingene. Målet med fagnettverket er
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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. I løpet av året har flere avisinnlegg blitt sendt ut lokalt via koordinering i
fagnettverket.

Kommunikasjon i tall
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev er fortsatt en effektiv måte å nå ut til våre medlemmer. I 2020 ble det
sendt ut 12 nyhetsbrev til medlemmene i Østfold (mot 18 i 2019), alle via
nyhetsbrevtjenesten Apsis. Bakgrunnen for nedgangen i antall utsendte brev er at
nyhetsbrev i stor grad har blitt brukt til å informere om og promotere aktiviteter, og
av smittevernhensyn har de fleste slike aktiviteter vært avlyst i 2020. Nyhetsbrev har i
2020 mest blitt brukt som en kanal for å rekruttere frivillige og kursledere.
Facebook
Østfold sin facebookside har i løpet av 2020 økt fra 500 følgere til 515 følgere per 31.
desember 2020, en økning på 15 følgere. Den svake utviklingen
på facebooksiden kommer av at denne kanalen har blitt nedprioritert i perioden da
hele administrasjonen måtte inn på seremonifeltet, samt at det har vært lite lokal
aktivitet å vise frem i løpet av året.
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