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Nå er det lenge siden sist.
Den observante leser vil kun-
ne bemerke at det ikke ble
noe julenummer forrige
gang, og det stemmer. På
grunn av undertegnedes fød-
selspermisjon og organisa-
sjonssekretærens ryggopera-
sjon, lot det seg ikke
gjennomføre. Vi er ikke stør-
re enn at vi er helt avhengig
av de ressursene vi har, så da
ble det slik. Nå er vi imidler-
tid tilbake i gjenge og et
rykende ferskt blad er på
plass. 
I skrivende stund er årets
konfirmasjoner nettopp
gjennomført og mange frivil-
lige kan ta en pust i bakken

frem til neste års kull skal
begynne med kurskvelder.
Navnefestgruppene er også
stort sett ferdige med vårens
seremoni og kan ta pause
frem til høsten. Jeg vil benyt-
te sjansen til å takke alle for
den fremragende innsatsen
dere gjør for å få våre sere-
monier til å gå rundt. Dette
gjelder også vigslere og
gravferdstalere som har
sesong året rundt. Tusen takk
til dere alle sammen!
Det er mange spennende
saker i denne utgaven, så
uten flere kruseduller fra
meg: god lesning og ikke
minst god sommer!

Kristine Rostad Dahl
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På fylkesårsmøtet 2010 ble det
ytret at kontakten mellom lokal-
lagene og fylkesstyret bør bli
bedre i HEF Nord-Trøndelag.
For å påvirke dette i riktig ret-
ning har fylkesstyret invitert alle
lokallagslederne til samling fre-
dag 11. – lørdag 12. juni. 

Samlingen er tenkt å bli en årlig
foreteelse, hvor ulike tema tas
opp etter behov. Årets hovedte-
ma blir drøftinger om hvordan
man løser utfordringene med å få
tak i folk til å drive gruppesere-
moniene navnefest og konfirma-
sjon.

NORD-TRØNDELAG
FYLKESLAG

Styret 2010:

Leder
Kristine Rostad
Koja, Halsan 
7600 Levanger
Tlf.: 930 60 007 (m.)
E-post:
kristine.rostad@gmail.com 

Nestleder
Ingvild Larssen
Øvre Heggesåsen 1,
7715 Steinkjer
Tlf.: 971 46 007/ 74 16 58 58
E-post: ingvildla@gmail.com  

Kasserer:
Dag Ingebrigtsen
Granittvn. 47, 7500 Stjørdal
Tlf.: 924 28 898
E-post: indag@online.no 

Styremedlem:
Else Sirum
Markvn. 24, 7600 Levanger
Tlf.: 482 34 446
E-post: else.sirum@hnt.no 

Torbjørn Nordal
Skrenten 6, 7800 Namsos
Tlf.: 959 88 100
E-post: torbjorn.nordal@
namsos.kommune.no 

Varamedlem:
Svein Holthe, Levanger
Torunn Pedersen, Namsos
Per Steinar Gravås, Steinkjer

Valgkomité:
Morten Aasheim, Steinkjer
Tlf.: 907 52 395
Liv Hægstad, Inderøy
Anne Cecilie Holm, Namsos

Revisorer:
Roy Pedersen, Namsos
Tlf.: 971 82 506  
E-post: roy.pedersen@ntebb.no 
Geir Finstad, Steinkjer
Tlf.: 911 56 592

Samling for lokallagsledere

Human-Etisk Forbund gjennom-
fører denne forsommeren dataen-
dringer for hele organisasjonen.
Dokumenthåndteringssystemet
3600 og e-postsystemet Outlook
2007 tas i bruk. Windows 7 og
Word 2007 blir alle ansattes ope-
rativsystem og programvare.

Ny e-postadresse til org.sekr.
Tove Tangerud er:
tove.tangerud@human.no

Fylkeslagets adresse:
nord-trondelag@human.no
er som før.

Dataendring

Fordi fylkesblad nr 2 2009 ikke kom ut fikk vi ikke orientert om de
kurs som ble arrangert i Nord-Trøndelag fylke på høsten. 33 deltagere
fra Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag deltok på Grunnkurs 2.-4. okto-
ber og fikk grunnopplæring i organisasjon og ideologi. De nordtrøn-
derske deltagere avbildet:

På grunnkurs: Bak f.v.: Gunnar Bengtsson (Rørvik), Morten Aasheim
(Steinkjer), Anita Østerås, Terje Veimo (begge Levanger). Foran f.v.:
Kristine Rostad Dahl (Levanger), Anne Marit Kjelbergnes (Stjørdal),
Anne Ulvin (Inderøy), Anton Bævre (Rørvik), Roy Pedersen (Namsos).

I november var det Kurslederkurs - Humanistisk konfirmasjon (13.-
14.11) og Gravferdstalersamling (21. 11.) 8 kursledere fikk opplæring
i å holde konfirmasjonskurs og 10 gravferdstalere var samlet til tale-
skrivekurs og erfaringsutveksling.

Kurs
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Prosjektgruppen ønsker at
konferansen skal munne ut i
”Levangermanisfestet”, som
skal si noe om hvordan vi bør
opptre overfor hverandre i et
livssynspluralistisk samfunn.
Vi skal ha respekt og forstå-

else for hverandre, på tross av
at vi har vidt forskjellig stå-
sted mht tro og livssyn. – Vi
skal ikke bare tolerere hver-
andre, men vi skal helst like
at vi er ulike, sier Idar
Kjølsvik, opphavsmannen til

ideen om
”Levangermanifestet”. For å
få til det må vi ha noen drøm-
mer og visjoner og vi må for-
mulere hvordan vi vil ha det.
Og vi må bli mer kjent med
hverandres ideer, tanker og

Nasjonal livssynskonferanse i Levanger med tydelig mål;

Like at vi er ulike!

Mangfoldig gruppe; Rune Thodesen (Elihu), Nils Åge Aune (DnK), Tove Tangerud (HEF), Tone Volden
Rostad (Levanger kommune) og Idar Kjølsvik (HiNT) planlegger livssynskonferanse i 2011 (Grete Ludvigsen
var ikke tilstede da bildet ble tatt).

I forbindelse med Levanger kommunes 1000års-jubileum neste år arrangeres en nasjonal
livssynskonferanse, 10.-11. oktober 2011. Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag er med
i prosjektgruppen, sammen med Den norske kirke, Elihu-menigheten i Levanger og
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Ei prosjektgruppe satt sammen i dialogens og toleransens
ånd. Og målet for konferansen er nettopp det; økt toleranse og respekt religioner og livs-
syn imellom. 
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følelser. ”Identitet i mang-
fold” og ”like at vi er ulike”,
er uttrykk som går igjen i pro-
sjektgruppas arbeid så langt.

Åse kommer!
Human-Etisk Forbunds
hovedstyreleder Åse
Kleveland har takket ja til å
delta på konferansen, som
foredragsholder og debattant.
Kleveland sier i sitt svar at
hun ser på dette som et veldig
flott prosjekt og hun ser frem
til å delta. Filosof Henrik
Syse og tidl. biskop Finn
Wagle har også takket ja til å
delta. 
Deltagerne kan med andre ord
se frem til interessante fore-
drag og spennende diskusjo-
ner med disse profilerte aktø-
rene. Prosjektgruppen ønsker
også å trekke inn Det muslim-
ske samfunn i Trondheim og
Den katolske kirke i konfe-
ransen.

dialog og debatt
Prosjektgruppen ser for seg et
myldrende liv på konferan-
sen; paneldebatter, intervju
med hovedforeleserne, disku-
sjonsgrupper som publikum
kan delta i, ”runde-bords-
møter” og mer faglige fore-
drag. Og det skal krydres med
kulturinnslag. – Vi kan ikke
ha en slik mangfoldskonfe-
ranse uten sang, dans og
musikk fra ulike kulturer, sier
en engasjert prosjektsekretær
Tone Volden Rostad. 

kontroversielle spørsmål
opp?
Det legges opp til historiske

tilbakeblikk 1000 år bakover i
tid, men like viktig er det å se
på oss selv i dag og skue
fremover. Hvem er vi og hvil-
ke utfordringer står vi over-
for? Og hvordan ønsker vi at
det skal se ut i fremtiden?
Med alle disse grupperingene
sammen, ser vi for oss spen-
nende og utfordrende disku-
sjoner. Skal man komme inn
på tema som trosfrihet, kvin-
nesyn, homofili, omskjæring,
menneskerettigheter, misjone-
ring eller ikke, forestillinger
om himmel og helvete og
hvem som skal dit?
Kontroversielle spørsmål,
som kan sette toleranseevnen

på prøve. Og tydeliggjøre
spørsmål om toleransen har
en yttergrense og hvor den i
så fall går. 
Prosjektgruppen har i skri-
vende stund ikke gått inn i
diskusjoner om disse spørs-
målene skal løftes frem under
konferansen. Men dersom
man lykkes i å skape god dia-
log, er ingen spørsmål for
vanskelige å ta opp, og god
dialog er det nå i Levanger!

Tekst: Tove Tangerud
i prosjektgruppen for
Human-Etisk Forbund

prosjektgruppen:

Høgskolen i Nord-Trøndelag v/førsteamanuensis dr. theol. 
Idar Kjølsvik

Den Norske Kirke v/prost i Sør-Innherad prosti, 
Nils Åge Aune

Elihu-menigheten i Levanger v/medlem i lederskapet og
rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter,
Rune Thodesen

Levanger kommune v/ prosjektleder for Levanger 1000 år,
næringssjef 
Grethe Ludvigsen
og
prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab,
Tone Volden Rostad

Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag v/organisasjonsse-
kretær 
Tove Tangerud



Human-Etisk Forbund
Nord-Trøndelags pris 
”Nordtrønderhumanisten”
går i år til Norsk
Fosterhjemsforening
(NFF) i Nord-Trøndelag.
Dette ble formidlet på fyl-
keslagets årsmøte 5.-6.
mars i Levanger. 

Prisen deles ut annethvert år
og tildeles ifølge statuttene en
person eller gruppe/organisa-
sjon i Nord-Trøndelag som
bidrar til fremme av de huma-
nistiske idealer og prinsipper i
FNs
Menneskerettighetserklæring. 

tilbyr trygghet
Fra tildelingsbegrunnelsen
heter det: ”NFF er en privat
interesseorganisasjon som er
uavhengig av politiske partier
og trossamfunn.
Fosterforeldrene tilbyr trygge
omgivelser hvor barn og unge
kan utvikle seg. Dessverre
blir behovet for fosterhjem
bare større. Det at disse fami-
liene stiller sitt hjem og sine
liv åpne for å ta imot unger og
ungdommer som virkelig
trenger det, utgjør en sam-
funnsinnsats vel verdt både
oppmerksomhet og pris!

raushet og omsorg
Det krever raushet, omsorg-
sevne og -vilje, engasjement
og interesse for barna.

Egenskaper som HEF Nord-
Trøndelag ønsker å bidra til å
fremheve og sette søkelys på.
Egenskaper som det kanskje
er litt for lite av ellers i sam-
funnet i dag. Barn og unge
har mange ressurser, bare de
får anledning til å bruke dem.
Fosterforeldre er med på å gi
barn og unge muligheter til å
utvikle seg. I et fosterhjem

kan et fosterbarn finne den
alminnelige, trygge hverda-
gen det trenger.”

overrekkes i sommer
Prisen, som består av et glass-
fat signert glasskunstner
Oddveig Stenvig
(Inderøy/Trondheim) og et
diplom, overrekkes på NFFs
sommersamling i august. 

6

Nordtrønderhumanisten 2010 
til Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag

Utsnitt av glassfatet som mottakere av Nordtrønderhumanisten får.
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Styreleder i NFF Nord-
Trøndelag, Torbjørn
Slungaard fra Stjørdal, er
glad og stolt over prisen.
Han er opptatt av at
”Nordtrønderhumanisten
2010” deles av mange;
fosterforeldre, fostersøs-
ken, fosterbesteforeldre, -
tanter og onkler. Og det
trengs flere familier.

Hvert fosterbarn involverer
mange mennesker. Hele fami-
lien, venner og bekjente må
forholde seg til at det for en
kortere eller lengre periode
kommer et nytt familiemed-
lem. – Jeg synes det er artig at
det vi gjør blir lagt merke til
av en annen organisasjon,
men denne prisen går vel
egentlig til alle involverte i
fosterhjemssaker i hele lan-
det, sier Slungaard.

ikke rosenrødt
Barnevernet får ofte negativ
omtale gjennom vanskelige
saker, i media. Det blir ikke
laget sak om at unger er tryg-
ge og har det bra. Slungaard
mener imidlertid at det i den
senere tiden har vært en del
balansert oppmerksomhet, via
enkelte politikere og journa-
lister, både positive og negati-
ve saker. - Og sånn er det, sier
Slungaard. – Virkeligheten
må ikke males rosenrød hel-
ler, men det må gis et nyan-
sert bilde. Det å være foster-
familie byr på mange pro-
blemstillinger og det kan
være tøft. Spesielt hvis det er

snakk om en ungdom som har
opplevd mye trasig og foster-
familien samtidig ikke er godt
nok forberedt. Derfor er det
viktig at man forsøker å finne
en god ”match”, mellom bar-
net og familien de skal kom-
me til. Alle familier som
ønsker å bli fosterfamilie får
en innføring i forkant,
gjennom noe som kalles 
PRIDE-kurs.

berikende
Antall barnevernssaker ser
bare ut til å øke videre. - Det
er bra at vi har forsterhjems-
ordningen, slik at mange hel-
ler kommer i en familie enn
på institusjon. Som oftest fun-

gerer det å bo i en fosterfami-
le bedre, sier Slungaard.
Mange barn venter på å kom-
me i forsterhjem. Pr. i dag er
det ca 280 barn som bor i ca.
220 fosterheimer i Nord-
Trøndelag. NFF vil gjerne
hjelpe BUF-etat med å rekrut-
tere familier og gir balansert
informasjon til familier som
er nysgjerrige og tar kontakt.
– Det å være fosterfamilie gir
utfordringer, men er også
berikende og kan gi mye gle-
de, avslutter Torbjørn
Slungaard.

– mange deler denne prisen

Torbjørn Slungaard, styreleder i Norsk Fosterhjemsforening i Nord-
Trøndelag.

Tekst: Tove Tangerud
Foto: Privat



8

Hilde Grøtting er fersk kursle-
der for humanistiske konfir-
manter i Levanger. Hun bren-
ner for miljøsaken og driver
sitt firma ”DrømmeSøm
Design”, hvor hun redesigner
klær av gammelt avlagt mate-
riale. Den idérike damen sprer
gjerne det glade miljøbudskap
og satte konfirmantene til å
lage pengepunger av melke-
kartong! 

- Ingen av konfirmantene latter-
liggjorde det eller gjorde sure
miner - de var rett og slett ivri-
ge, sier Hilde smilende. Når
hun fortalte ungdommene at
slike punger selges på nettet for
200 kroner steg iveren ytterli-
gere… Miljøengasjementet har
Hilde fått inn med morsmelka
– eller skal vi heller si ”fars-
melka”, med en far som driver
salg av økologisk mat og har et
brennende engasjement for

saken. En god dose kreativitet
og idéskaping ligger også godt
plantet i familiegenene. 

ubevisste ungdommer 
– foreldre bak
Ideen om å ha miljø og rede-
sign på timeplanen for årets

konfirmanter var også Hildes. –
Den aldersgruppa er slappest i
f.t. miljøsaken, så jeg ville ha
det med. Det er jo det viktigste
spørsmålet for fremtida og de
ER fremtida, fortsetter Hilde
ivrig. Hun mener at bildet er
komplekst, men at det nok
lurer en del ubevisste foreldre i
bakgrunnen. Vi har det litt for
godt i dag, absolutt alt er til-
gjengelig og produktene er bil-
lige. Forbrukerkulturen ligger i
oss. En fremtid med ødelagt
natur og horder av miljøflykt-
ninger er uvirkelig og fjernt.
Det er for mye egoisme, for
høye krav til levestandard og
mye feil fokus i dag. – Når ett-
åringer i barnehagen kommer i
dyre utedresser av “upperste”
merke, som de vokser ut av
etter et halvt år, sier det mye
om at klær er formidling av
status og ikke bare plagg for å
holde seg varm, hevder Hilde.
Men mange formidler også
miljøengasjement når de kom-
mer med avlagte klær og stof-

Miljøengasjert gründer 

lp-skål; Inn med den gamle lp-plata i varm ovn – og vips, du har en kul
skål. Noe for lp-entusiaster?

Nytt av gammelt; Hilde ved symaskina.
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fer; materialer til
”DrømmeSøm Design”. De er
glade for å kunne bidra og slip-
pe å kaste det. – så det er da
mange miljøbevisste blant oss
også, sier Hilde. 

i redesignet stue
Vi drikker kaffe latte fra rosap-
rikkede krus, hjemmelaget eng-
elsk Earl Grey-kake står som
en saftig fristelse på det opp-
malte bruktbordet.
Temperaturen i huset er ikke
kjempehøy og her fyres med
ved! Stua yrer av egenprodu-
sert redesign-liv, i et hjem som
preges av miljøengasjementet.
Da datteren Luna (5) var helt
liten gikk det kun i økologiske
matvarer. – Matbudsjettet ble
høyere, men vi hadde lyst til å
gi henne en veldig god start
med bare ren mat, sier Hilde.
Og samtalen løper videre; om
myndigheter som ikke støtter
nok opp om småbedrifter og
spesielt ikke de som satser på
alternative produkter. Om spri-
kende forskning omkring mat-
varer, om RLE-faget i skolen
og om redesign i stort og smått.  

oppstart og etablering
Hun fikk sin utdannelse som
faglærer i kunst og håndverk
ved lærerskolen på Notodden.
Der fikk hun sin første syma-
skin – og var hektet! Da hun
senere fikk barn ville hun lage
noe til henne og ”Kosefanten”
(en tøyelefant) ble til – et pro-
dukt som er å få kjøpt hos
DrømmeSøm Design i dag. Så
begynte Hilde å lage klær til
datteren, sydd om av gamle
klær. Og ideen til DrømmeSøm
Design ble til i disse årene.
Hun ble etter hvert med på
”Alkymisten”, et gründerkurs i
regi av Innovasjon Norge og

fikk hjelp til å få en ramme
rundt ideene. – Æ e itj så øko-
nomisk anlagt sjø og e vel hel-
ler et kreativt skippertaksmen-
neske!, humrer Hilde. Som via
gründerkurset fikk den hjelpen
hun trengte til å komme i gang.
– Skjønt behovet for sjøldisi-
plin gjennom den prosessen –
ikke alltid like lett, men det går
bra, smiler Hilde lurt.

læring som kursleder
Å drive med konfirmasjonskurs
har vært lærerikt og givende
for den nybakte kurslederen.

Balansegangen mellom å være
voksenperson og autoritet og å
spille på lag med ungdommene
er noe hun har lært en del om
med dette første kullet konfir-
manter. Og Hilde gir seg ikke
etter første runde, men blir kur-
sleder for en ny gruppe konfir-
manter i 2011. Og det ligger
vel an til at miljøsak blir et av
temaene neste år også…

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Drømmekåpe; Nordtrønderhumanistens utsendte ble modell for en dag
hos ”Drømmesøm”. Her i en flott redesignet kåpe.



Med andre ord; etter en lang og
resultatløs irrgang av saksbe-
handling ser det nå ut til å bli
bevegelse om spørsmålet igjen.
Siden saken ble tatt opp i 2008
har som nevnt Midtre Namdal
Samkommune (MNS) blitt stif-
tet. Deltagende kommuner i
samkommunen er Fosnes,
Namdalseid, Namsos og
Overhalla.
”Nordtrønderhumanistan” får
svar fra Namsos-ordfører
Morten Stene, som også er
leder for MNS: 

Stene tar opp saken
- Saken ble som du selv refere-
rer til oversendt til MNR våren
2008 og de "returnerte" saken
da ikke alle mulighetene var
sett på og MNR var den gang-
en entydig på at saken måtte
utredes bedre. I mellomtiden
har vi stiftet Midtre Namdal
Samkommune og saken er ikke
blitt tatt opp der igjen, sier

Stene. Før nå. Stene sier
at han skal ta opp saken
med ordførerne i de fire
deltagerkommunene,
slik at de får en bedre
gjennomgang av hele
saken på nytt. Det vil
bli i forkant av
Samkommunemøtet i
slutten av august. 

SV etterlyste
SV-representant i
Namsos kommunesty-
re og aktivt HEF-
medlem Roy
Pedersen, sier at han
er fornøyd med
Stenes beslutning om
å gjenoppta saken.
Pedersen, sammen
med daværende
lokallagsleder i HEF
Namdal Margreet
Sloot, argumenterte for
bygging av seremoni-
rom som kan benyttes

10

Langvarig arbeid i Namdal for

Livssynsnøytralt
seremonirom

Lenge siden: Faksimile fra Namdalsavisa
i februar 2008

Saken om livssynsnøytralt seremonirom i Namdal ble første
gang fremmet av SV i Namsos kommune i mars 2006. Etter
et lengre utvalgsarbeid og ny behandling i kommunestyret i
2008, ble saken avslått av kommunen og de sendte den til
Midtre Namdal Regionråd (MNR). Det ble anmodet om at
de kunne se på mulighetene for et samarbeid om felles
seremonirom og krematorium. MNR returnerte saken til
Namsos kommune og der ble den liggende. Frem til
Midtre Namdal Samkommune ble stiftet og SV forsøkte å
få saken opp igjen der, uten å lykkes. Nå sier Namsos-ord-
fører Morten Stene at han vil ta opp saken med ordfører-
ne i samkommunen. 



av Human-Etisk Forbund og
andre tros- og livssynssam-
funn, den gangen saken først
var oppe i Namsos kommune.
– SV i Namsos har etterlyst
saken flere ganger og forsøkt å
få den opp til behandling i
MNS uten å lykkes, sier
Pedersen. Siden det er de sam-
me ordførerne som skal
behandle saken på nytt, uten å
ha fått noe utredning av kost-
nadsspørsmål eller annen ny
informasjon, ser han ikke lyst
på utsiktene til et positivt svar
om bygging av seremonirom. 

Sammen med kirkeutbygging?
- Men saken blir jo bare mer og
mer aktuell, påpeker Pedersen.
Det er i Namsos nå snakk om å
bygge om samfunnshuset til
kontorarealer og da mister de et
av lokalene som i dag brukes
til Humanistiske gravferder.
Det har ellers også vært snakk
om å bygge ut Namsos kirke
og Pedersen kan se muligheter
for å virkeliggjøre et livssyn-
snøytralt seremonirom i til-
knytning til denne utbygging-
en. 

Gravferd ved siden av Rock
City?
Han håper nå først at saken
kommer raskt opp i MNS og at
det der kan være vilje til å gå
inn i spørsmålene og få en ana-
lyse av kostnader og konkrete
muligheter. – Vi må se mulig-
heter og ikke begrense oss.
Selv har jeg sett meg ut en av
industrihallene ved Rock City.
Der tror jeg det kunne blitt vel-
dig flott og et perfekt sted for et
livssynsnøytralt seremonirom,
sier Roy Pedersen med glimt i
øyet. 

Kombinert krematorium og
seremonirom
Et annet poeng i denne saken er
behovet for krematorium i regi-
onen. Nærmeste krematorium
er i Steinkjer (som for tiden er
stengt, så nå er det Trondheim)
og behovet øker. Ca. 30 % vel-
ger kremasjon i dag, på midten
av 90-tallet var prosenttallet
åtte. Behovet for et kremato-
rium i Namdal kan sees i
sammenheng med ønsket om et
livssynsnøytralt seremonirom.
Og det er det som blir foreslått
i saksfremlegget for MNS; et
krematorium med seremonirom
i samme bygg. 

Fremtidig kommunalt ansvar
Stortingsforliket i 2008 (stat-
kirke-forliket) uttaler at det
skal igangsettes en utredning
med sikte på lovfesting av
kommunalt ansvar for at livs-
synsnøytrale seremonirom skal
finnes. Dette ser også ut til å ta
tid, men det er et viktig bidrag i
retning av at HEF Namdal
lokallag og SV i Namsos forhå-
pentligvis tilslutt skal lykkes i
sitt lange arbeid for saken.
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Arbeider jevnt og trutt; Roy Pedersen i Namsos håper på utredning i
saken om livssynsnøytralt seremonirom i Namdal.

Tekst: Tove Tangerud
Foto: Privat
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HHvvaa eerr mmeennnneesskkeerreettttiigghheetteennee,, eeggeennttlliigg?? HHvvoorrddaann vviirrkkeerr ddee?? HHvvoorrddaann llyyddeerr ddee,, nnåårr oogg
hhvvoorrffoorr bbllee ddee oopppprreetttteett oogg hhvvoorrddaann kkaann ddee hhaa bbeettyyddnniinngg ii vvåårrtt ddaagglliigglliivv?? AAlltt ddeettttee oogg
mmeerree ttiill fifikkkk ddeellttaaggeerrnnee ppåå MMiiddttnnoorrsskk HHuummaanneettiikkeerrkkoonnffeerraannssee oorriieenntteerriinngg oomm oogg aannlleedd--
nniinngg ttiill åå ddeebbaatttteerree.. AArrrraannggeemmeenntteett ggiikkkk aavv ssttaabbeelleenn ppåå FFaallssttaaddsseenntteerreett ii LLeevvaannggeerr ii ookkttoo--
bbeerr ssiisstt hhøøsstt..

Lillian Hjorth, som er daglig
leder for
Menneskerettighetsakademiet i
Oslo, ledet temaet for de delta-
gende humanister fra region
Midt-Norge. Falstadsenteret
fungerte utmerket som ramme
for tematikken og det første
som stod på programmet etter
åpningen var en orientering om
senteret og dets historie, ved
direktør Tone Jørstad. Hun vis-
te også rundt i senterets fastut-
stilling, som viser krigens gru,
nazismens sanne ansikt og de
utallige brudd på menneskeret-
tighetene som foregikk i denne
tida. Etter denne sterke opp-
starten gjøv deltagerne løs på
menneskerettighetene. Det var
dialog og gruppearbeid
omkring tematikken. Dog etter
en innledende runde med opp-
læring i de viktigste menneske-
rettighetene – historien om
hvordan de kom til og i hvilket
internasjonalt klima de ble for-
mulert. 

FN-dagen markert
Midtnorsk foregikk på selveste
FN-dagen, hvilket ble markert.
Etter å ha sett kortfilmen ”I
frykt for skogen”, som forteller
historien til en jugoslavisk
krigsfange som greide å rømme
fra Falstad, gikk deltagerne i

fakkeltog opp til bautaen ved
skogen. Lillian Hjort sa noen
ord om FN og FN’s viktige
arbeid og organisasjonssekre-
tær Tove Tangerud fremførte
Tove Ditlevsens dikt ”De tyske
soldater”. 

Midtnorsk Humanetikerkonferanse 2009 - og 2010:

Årets konferanse arrangeres av Nordland fylkeslag og blir i Mo i Rana 2.-3. oktober. Tema blir ”Våre
humanistiske bokskatter”, forteller org.sekr. Svein Roald Kristiansen. Han lover et spennende inn-
hold og ønsker HEF’ere fra Trøndelag velkommen til ei trivelig helg i Nordland til høsten.
Interesserte medlemmer kan ta kontakt med fylkeskontoret.

Midtnorsk 2010 – i Mo i Rana

Stemningsfullt i mørket; i fakkeltog til Falstadskogen og bautaen. F.v:
Jostein Toftebakk, Henny Klevsand, Marit Øien, Roy Pedersen, Jørn
Brente, Gunnar Vestvik, Dagfinn Torgersen, Hilde Nordløkken, Torunn
Pedersen, Astri Nordløkken, Lillian Hjorth, Kine Barbala, Sissel M.
Busch og Ingvild Larssen.

”Midtnorsk” 2009:

Menneskerettigheter i fokus
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“Hjertesukket”

Agnostiker er ok
Er du også en av dem som gjerne bruker ordet agnostiker som nyanserende betegnelse på eget livssyn? Hold
hodet høyt hevet og fortsett med det. For vi er like gode humanetikere vi! Man kan kanskje få et inntrykk av at
ateismens fane holdes høyt i forbundet – og at denne agnostiske tilnærmingen bare er for ”sveklinger” som ikke
har bestemt seg enda. Hørte sågar noe lignende uttalt av en av våre tidligere ”høvdinger”, som mente at alle
humanetikere egentlig er ateister – i hvert fall i praksis. Hva er det for slags utsagn da! Jeg er hardcore agnosti-
ker (for å sitere Vera Micaelsen, Fri Tanke nr 4/08) og vil gjerne fortsette å være det. Og bli respektert for det.

For å tydeliggjøre og ufarliggjøre for de som evt. nå er ”skræmt” – tror at jeg kommer til å si noe ”galt”: Jeg har
ikke noen forestilling om noen styrende gudeskikkelse. Og jeg mener at det er det mellommenneskelige og det
menneskelige som er hovedfokus. Ikke minst når det gjelder etikken; den baseres på rent mellommenneskelig
grunnlag for meg. Men når det gjelder andre såkalt mystiske fenomener; som gjenferd, ”liv” etter døden, alterna-
tiv medisin og for all del; Snåsakaill’n (les Joralf Gjerstad;-), stiller jeg meg åpen og spørrende. 

Jeg har nære venner som ser ting jeg ikke ser (skikkelser, ånder, spøkelser - kall det hva du vil) og opplever for-
varsel på ting som kommer til å skje. Skulle jeg da sette meg som dommer over deres opplevelser og si at det er
bare sprøyt? Det faller meg veldig unaturlig og ville være respektløst. Jeg velger heller å forholde meg åpen og
undre meg over det som skjer. Kanskje er det bare en del av naturen – noe som vi enda ikke har funnet ut av,
eller kanskje aldri kommer til å få eksakt viten om. Og det å leve med den usikkerheten plager meg overhodet
ikke.

Tilsvarende også med fenomenet ”Snåsakaill’n”: det ville være utrolig respektløst av meg å hevde at alle de
tusener som har fått hjelp av Gjerstad snakker usant. De HAR fått hjelp, men hva som gjør at det virker – se det
vet vi ikke. Og kanskje er det ikke så farlig å ikke vite heller. 
Hva skjer etter at vi dør? Samme sak der også; veldig vanskelig å innta en bastant holdning om at ”intet hender
etter du dør” – for det VET vi ikke. Og dette mener jeg ikke er en slags gardering fordi jeg er redd for opphøret
av liv, men jeg vet det rett og slett ikke. Og OM det skulle være noe etterpådimensjon, så er ikke det for meg
knyttet til noen gud – men bare en del av naturen, noe naturlig. Men jeg vet ikke.

Og hva gjelder alternativ medisin, så har jeg samme åpne tilnærming. Mye av det virker jo – det er bare ikke
godkjent av tradisjonell medisin og de styrende helseorganer i samfunnet. Flere metoder, som for eksempel aku-
punktur og kiropraktikk, ble i Norge tidligere uglesett og avvist, men er nå akseptert som brukbare helsebring-
ende metoder. Dette er vel ”å banne i kjerka”, men jeg har selv vært både til kvantemedisiner og kraniosakral
terapi og hatt positive opplevelser og kjent at det er noe som virker. Men vi skal være veldig obs på dette feltet,
for det er mange useriøse aktører som utnytter folks fortvilelse og sykdom. Så et kritisk blikk trengs nok her ja.

Til alle beleste/intellektuelle som nå gremmer seg; tilgi meg min enkle, alminnelige tilnærming! Men dette er
MITT agnostiske humanistiske livssyn. Kanskje litt på kanten for enkelte HEF’ere, men jeg har en følelse av at
vi er flere i samme agnostikerbåt…

Tilslutt – et trefoldig leve for Den Frie Tanke: Hurra, hurra - hurraaaaaaaa! 

Tove Tangerud

Du gis hermed anledning til å skriftlig komme med et stort og langtrukket
suuuuuuuuhhkk! Spalten er til for deg som har opplevd noe som humanist-
noe som frustrerer, irriterer, gir små utslett på halsen, eller får deg på gråten.
Send dine tanker til: nord-trondelag@human.no
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Leder:
Lokallaget er p.t. uten leder. 
Se øvrige styremedlemmer.

Kasserer:
Terje Veimo
Balders vei 5, 7600 Levanger
Tlf.: 977 07 460
E-post: terje.veimo@hint.no 

Sekretær:
Olga Silseth
Langnesset, 7600 Levanger
Tlf.: 924 98 010
E-post: olga.silseth@gmail.com

Styremedlem:
Anita Nordis Østerås
Tlf.: 958 77 440 

Randi Berget
Tlf.: 456 30 356

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Grethe Friedrich
Sjeflovn. 3, 7600 Levanger
Tlf.: 934 40 078
E-post: grethe.friedrich@hint.no 

Utvalg for
Humanistisk konfirmasjon:
Kristin Lien
Tlf.: 402 45 830
e-post: kristinlien@bluezone.no 

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon, Frosta:
Anne Fugleberg
7633 Frosta
Tlf.: 908 17 258
E-post: a-fu@frisurf.no 

Utvalg for
Humanistisk gravferd:
Ola Ingul
Borgly, 7600 Levanger
Tlf.: 977 17 727
E-post: olaingul@yahoo.com 

LEVANGER
LOKALLAG

Leder:
Bård Braateng
Mørkvedtunet 16, 7800 Namsos
Tlf.: 991 59 125
E-post: baarb2@online.no 

Kasserer:
Terje Indgjerd
Skogmo, 7863 Overhalla
Tlf.: 900 76 243
E-post: terje.indgjerd@
overhalla.kommune.no 

Sekretær:
Astrid Marsfjell Smevik
Emil Astrups v. 2, 7800 Namsos
Tlf.: 905 16 859
E-post: astrid.smevik@
namsos.kommune.no 

Styremedlem:
Rigmor Andersen
Se utvalg for konfirmasjon

Kari N. Thorsen, 7856 Jøa
Tlf.: 975 13 919
E-post: kari_n_thorsen@
hotmail.com 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Torunn Pedersen
Niels Bjørums gt. 12,
7800 Namsos
Tlf.: 477 56 477
E-post:
torunn.pedersen@ntebb.no 

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon i Namsos:
Rigmor Andersen
Nordahl Griegsv. 13B
7800 Namsos
Tlf.: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.com 

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon i Indre Namdal:
Margit B. Himo
Sklinnteigen 7870 Grong
Tlf:: 982 46 061
e-post: margit.himo@frisknett.no 

Humanistisk gravferd:
Margit B. Himo, Grong
Se over.

NAMDAL
LOKALLAG

Adr. Postboks 3027,
7709 Steinkjer

Leder:
Trond Olav Skevik
Heggesåsen 2, 7715 Steinkjer
Tlf.: 480 41 200 (m.)
e-post: 
trond.olav@prikkogstrek.no 

Nestleder:
Morten Aasheim
Røysing, 7718 Steinkjer
Tlf.: 907 52 395
E-post: moash@online.no 

Kasserer:
Terje Stene
Korsen, 7750 Namdalseid
Tlf.: 926 45 596
E-post: testene@online.no 

Styremedlem:
Tore Råen
Tlf.: 915 88 844
E-post: 
tore.raen@kriminalomsorgen.no 

Nijaza Lasic
Tlf.: 472 35 141
E-post: nla@fmnt.no 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik
Se styreleder

Utvalg for 
Humanistisk konfirmasjon:
Morten Aasheim
Se nestleder

Utvalg for
Humanistisk gravferd:
Kari Helene Alstad  
Øvre Kvam, 7732 Steinkjer
Tlf.: 74 14 94 56/ 
482 33 614 (m.)
E-post: kari-helene.alstad@
steinkjer.kommune.no 

STEINKJER
LOKALLAG
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Postboks 177
7501 Stjørdal

Leder: 
Robert Skrede
Halsenvn. 5 D, 7500 Stjørdal
Tlf: 74 82 71 52/ 481 12 069
e-post:
robertskrede@hotmail.com 

Sekretær:
Roger Pettersen
Stokmovn. 39A, 7500 Stjørdal
Tlf.: 456 78 448
E-post:
roger.pettersen@ntebb.no 

Kasserer:
Dag Ingebrigtsen
Granittvn. 47, 7500 Stjørdal
Tlf.: 924 28 898
E-post: indag@online.no 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Anne Marit Kjelbergnes
Soleivangen 20, 7500 Stjørdal
Tlf.: 994 10 173
E-post:
anne-marit.kjelbergnes@ktv.no   

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon:
Kari Vikan Welde
Helleberget 7, 7500 Stjørdal
Tlf.: 922 54 046
E-post: kari.vikan.welde@ktv.no

Utvalg for
Humanistisk gravferd:
Robert Skrede
Se styreleder

STJØRDAL
LOKALLAG

Leder:
Anne Ulvin
Vennesborgvn. 7,
7670 Inderøy
Tlf.: 934 95 191
E-post: anne.ulvin@redcross.no

Nestleder:
Rune Hedegart
Kvamsholmen 65, 7670 Inderøy
Tlf.: 412 00 290
E-post: rune.hedegart@ntfk.no 

Kasserer:
Arvid Pleym Husan
Setervn. 43, 7650 verdal
Tlf.: 907 69 644
E-post:
arvid.pleym.husan@c2i.net 

Styremedlem:
Kari Øye
Tlf.: 993 76 279
E-post: karioye@online.no 

Aksel Hembre
Tlf.: 995 00 786
E-post:
aksel_hembre@hotmail.com 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Har ikke utvalg - se 
Levanger lokallag

Humanistisk konfirmasjon
i Verdal:
Kontakt styreleder 

Humanistisk konfirmasjon
i Inderøy:
Dorthe Lønvik
Tlf.: 938 74 330
E-post: d-lon@online.no 

Utvalg for
Humanistisk gravferd:
Gunnar Vestvik
Fætten, 7650 Verdal
Tlf.: 951 30 744
E-post: firmapost@gv.no

VERDAL/INDERØY
LOKALLAG

Leder:
Anton Bævre
Dalsethsgt. 4A, 
7900 Rørvik
Tlf.: 950 23 338
E-post: inganton@online.no 

Nestleder:
Rita Tangen-Hansen
Smiavn. 6A, 7970 Kolvereid
Tlf.: 990 14 806
E-post: ritathansen@yahoo.no 

Kasserer:
Gunnar Bengtsson
Svinøya, 7900 Rørvik
Tlf.: 970 63 925
E-post: gu-beng@frisurf.no 

Sekretær:
Sissel M. Busch
Ragna jentoftsv. 12, 7900 Rørvik
Tlf.: 997 36 146
E-post: svk-joha@online.no 

Styremedlem:
Ragnhild Fiskum
Myrvn. 21, 7900 Rørvik
Tlf.: 976 38 503
E-post: ragnhild.fiskum@hnt.no 

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Tone M. Holsbøe
Jektløpet 35, 7900 Rørvik
Tlf.: 74 39 22 54
E-post: ton-hols@online.no  

Utvalg for
Humanistisk Konfirmasjon:
Merethe Lervåg
Kvernhusgata 4, 7900 Rørvik
Tlf.: 74 39 08 77
E-post: merethe.lervag@ntfk.no 

Kontaktperson for
Humanistisk Gravferd:
Trine M. Paulsen
Hauglandsvn. 9, 7900 Rørvik
Tlf.: 958 50 709
E-post: trinep@online.no 

YTRE NAMDAL
LOKALLAG



Returadresse:
Human-Etisk Forbund
Nord-Trøndelag fylkeslag
Postboks 395, 7601 Levanger

B

Jeg ville tørre å gjøre flere feil neste gang. 
Jeg ville slappe av og ta det mer med ro. 
Jeg ville være litt galere enn jeg har vært i dette livet. 
Jeg ville ta færre ting på alvor. 
Jeg ville ta flere sjanser. 
Jeg ville bestige flere fjell og svømt i flere elver. 
Jeg ville spise mer is og mindre poteter. 
Jeg ville kanskje ha flere virkelige problemer, 
men færre innbilte.
For jeg er en av dem som lever fornuftig og klokt, 
time etter time, dag etter dag. 
Selvsagt har jeg hatt mine øyeblikk, 
men hvis jeg fikk leve om igjen, ville jeg ha flere. 
Jeg ville faktisk prøve å ha ikke annet enn øyeblikk, 
det ene etter det andre, 
i stedet for å planlegge så mange år i forveien, hver
dag. 

Jeg er et av de menneskene som aldri reiser noe sted 
uten å ta med meg termometer, varmeflaske, regn-
frakk og fallskjerm.
Hvis jeg fikk leve mitt liv om igjen, ville jeg reist
med mindre bagasje. 
Jeg ville gå barfot tidligere om våren og fortsette til
senere på høsten. 
Jeg ville danse mer. 
Jeg ville kjøre flere karuseller. 
Jeg ville plukke mere tusenfryd.

av Nadine Stair, 85 år gammel, fra Louiseville,
Kentucky, USA

- fremført på konfirmasjonsseremonien i Levanger 
8. mai, av hovedtaler Marte Taylor Bye 

Hvis jeg fikk leve mitt liv om igjen


