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Da er det på han igjen! Etter 10 års fravær fra 
verv i HEF ble jeg hentet fram og børstet støv 
av i forkant av årets fylkesårsmøte.  Valgt for ett 
år for å løse et kortsiktig leder-problem.  Jeg 
må innrømme at det er artig å være tilbake! Det 
var trivelig å delta på årets fylkesårsmøte. Jeg 
hadde ventet å treffe mange av de «gamle» 
tillitsvalgte på møtet, men der var det få som 
jeg har vært i kontakt med tidligere. Gledelig 
er det at det har skjedd ei så stor utskifting av 
tillitsvalgte i løpet av disse ti årene. Ikke det at 
de «gamle» gjorde en dårlig jobb, men rekrutt-
ering av nye tillitsvalgte er det som gjør at en 
organisasjon klarer å overleve.

Vi trenger både nye og «gamle» tillitsvalgte og 

frivillige for å gjennomføre våre seremonier. Uten 
alle disse engasjerte HEF-erne hadde det ikke 
blitt Humanistisk Navnefest, Humanistisk Konfir-
masjon, Humanistisk Vigsel eller Humanistisk 
gravferd! En stor takk til alle dere som står på 
slik at HEF kan fortsette dette viktige arbeidet.
Medlemsmassen øker jevnt og trutt, men på 
samme måte som i de fleste andre organisa-
sjonene er det vanskelig å rekruttere nye tillits-
valgte og ikke minst frivillige til å gjennomføre 
de ulike aktivitetene våre. I perioden 18.9 til 4.10 
skal vi gjennomføre «Humanistisk uke». Vi håper 
på minst et arrangement i de fleste kommunene 
i Nord-Trøndelag. Til dette trenger vi også frivil-
lige, så kunne du tenke deg å gjøre en kortvarig 
innsats for HEF så ta kontakt med ditt lokallag.
Seremoniene er det viktigste arbeidet HEF 
utfører. For å gi den enkelte seremoni ei verdig 
ramme er vi avhengige av egnede lokaler. For 
HN, HK og HV er nok det meste greit, men for 
Humanistisk Gravferd står det mye igjen. 
Det er ikke ei verdig ramme å gjennomføre sere-
monien i et festlokale, i en kino, kanskje heller 
ikke i et flerbrukshus og etter mi mening er det 
heller ikke godt nok med et kapell hvor en har 
dekket til de religiøse symbolene! Kirka har sine 
lokaler - betalt og finansiert av det offentlige. 
Den enkelte kommune bør kunne stille til 
rådighet et egnet lokale som kan brukes av de 
som ikke tilhører den Norske kirke. Dette er en 
sak som det nye fylkesstyret vil jobbe videre 
med og som det fortsatt må jobbes med i den 
enkelte kommune.
I skrivende stund er Rotmos uttalelser om musli-
mer som lopper og lus heftig omtalt og diskutert 
i media. Overraskende og skremmende er det at 
det er så mange som støtter flere av synspunkt-
ene til Rotmo. Det er legalt å kritisere religioner, 
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det er legalt å angripe religioner, men det 
blir riv ruskende galt å bruke en slik usaklig 
argumentasjon som Rotmo gjør. 
Det er viktig at både dere som medlemmer 
og vi som organisasjon engasjerer oss i 
livssynsdebattene som foregår i media. Inn-
vandringa og integreringa har satt forholdet 
mellom islam og kristendommen på dags-
ordenen.  Det som skjer i Afghanistan og 
ikke minst IS herjinger i Irak og i Syria gjør 
at enkelte lett kan frykte islam, mens andre 
misbruker situasjonen i sin argumentasjon 
mot islam. Da er det viktig å se på muslimene 
som nå befinner seg i Norge - også i Nord-
Trøndelag, og se på den religionen de utøver. 
De aller fleste muslimene er helt vanlige 
mennesker som du og meg. De ønsker seg 
et godt og trygt liv for seg og sine nærmeste. 
De vil utøve sin religion på samme måte som 
kristne utøver sin. Det er forskjell på ekstrem 
islam som IS er eksponent for, og den islam 
de aller fleste muslimer utøver; slik det også 
er forskjell på ekstrem kristendom og den 
kristendommen som praktiseres i de fleste 
kristne hjem. Vår kamp skal være kampen 
mot bindingen mellom stat og religion, det 
være seg i like stor grad i kristne land som i 
muslimske land. Religion er en privat sak og 
ikke et statlig anliggende! 
Det er helt legalt å utøve religionskritikk, men 
da er det religionen som kritiseres og en 
hverken angriper eller karakteriserer menn-
eskene som praktiserer religionen.
God sommer!
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Styret i Human-Etisk Forbund Ytre 
Namdal har fremdeles «kirkesaken» 
i Vikna som en av de arbeidsop-
pgavene vi prioriterer å bruke tid og 
energi på. Vårt ønske og vårt mål er 
å få realisert et felles og inkluder-
ende bygg for alle tros- og livssyn, 
et livssynsåpent seremonihus i Ytre 
Namdal.

Frem til i dag har vi vært gjennom 
en lang og spennende prosess, 
som både har gitt oss opp- og 
nedturer. Vi forutså ikke da vi i mai 
2013 skrev det første brevet til Vikna 
kommune, at vi pr d.d. ennå er en 
viktig debattant i denne saken. Vi 
har fått oppleve mange reaksjoner 
fra folk i nærmiljøet, fra sinne, frus-
trasjon, diskriminerende kommen-
tarer til klapp på skulderen, respekt, 
nysgjerrighet osv. Mange har gitt 
uttrykk for at de er enig i det vi job-
ber med, mens mange synes det er 
en svært dårlig ide. 

Hadde kirken blitt restaurert etter 
brannen, ville vi ikke engasjert oss 
i denne saken. Men da planene for 
et monumentalt bygg, et «signal-
bygg», med en høy kostnadsramme 
ble lansert, foreslo vi et livssynsnøy-
tralt seremonirom i forbindelse med 
nybygget. 

Vinjar Tufte (seniorrådgiver i HEF) 
besøkte oss i Rørvik og informerte 

på det tidspunkt i saken Vikna 
kommunestyre om hva et livs-
synsnøytralt seremonibygg/rom 
er og hvordan det er tenkt brukt. 
Kommunestyret vedtok da at i 
romløsningen som valgte arkitekter 
skulle arbeide ut fra, skulle også et 
livssynsnøytralt seremonirom være 
en del av planen. Dette var på det 
tidspunktet en spennende, positiv 
utvikling for oss. Men da tegningene 

fra arkitektene ble presentert, var 
det kun kirkebygg som ble foreslått.

Et argument som har vært viktig for 
oss i denne debatten er å vise folk 
at vi ikke ønsker å «ta» kirken fra 
dem. Men med dagens 13 kirke-
bygg i Ytre Namdal så tilfredsstiller 
det etter vårt syn menighetenes 
behov til å holde sine gudstjenester 
og seremonier. Samtidig synes vi 

Støtte fra alle ledd i organisasjonen; fra kommunestyremøte da Vinjar Tufte 
fra hovedkontoret deltok. F.v.: Solveig Norgård, Merethe Lervåg (kommunesty-
remedlem), Gunnar Bengtsson, Vinjar Tufte og Tove Tangerud (org.sekr. Nord-
Trøndelag).

Kirkesaken i Vikna – lokallaget tegner nytt hus

www.human.no
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det har vært viktig å argumentere 
for at det også for oss er nødvendig 
med flotte og verdige rammer rundt 
våre seremonier. Et annet argument 
har vært at sammensetningen av 
ulike tros- og livssyn har forandret 
seg de siste årene, bla gjennom økt 
tilflytting og arbeidsinnvandring. I 
dag finnes det ca. 32 ulike tros- og 
livssyngrupper i vårt område.
 
Gjennom denne kirkedebatten har 
vi erfart at en etter hvert større del 
av befolkningen ser verdien i et 
livssynsåpent seremonihus. Også 

mange av Vikna Kommune sine 
politikere har vært og er positive til 
våre ønsker. Men vi i styret i HEF 
Ytre-Namdal har kommet fram til at 
et felles bygg ikke er det vi ønsker å 
være en del av, da det vil koste for 
mye for en liten kommune å real-
isere.

I stedet har vi startet arbeidet med 
å planlegge og tegne et eget livs-
synsåpent seremonihus, som vi 
ønsker skal bli tilgjengelig for hele 
Ytre Namdal. Våre planer for dette 
bygget er at det på en enkel måte 

kan tilpasses de fleste livssyn sine 
ønsker for symboler og seremonier, 
og vi vil ta i bruk digitale og visuelle 
hjelpemidler til det. 
Vi vil på et senere tidspunkt når 
plassering og kostnadsberegninger 
er ferdig utarbeidet, få presentere 
vårt forslag til livssynsnøytralt ser-
emonihus i en større sammenheng. 

«Vi har kommet godt i gang 
med skisser på 

utformingen av bygget, 
men mye detaljplanlegging 

gjenstår».

Vi håper at vi gjennom denne pros-
essen har fått gjort kjent blant folk 
hva Human- Etisk forbund står for, 
og at flere kan få øynene opp for 
vårt livssyn som et alternativ.  
Vi har hele tiden prøvd å vise raush-
et i forhold til andre tros- og livssyn, 
og at vårt alternative livsynsåpne 
seremonihus vil bli et hus for alle.

Tekst: Styret i HEF Ytre Namdal 
Foto: Namdals-Avisa

Følg lokallaget på Facebook:

Human-Etisk Forbund 
Ytre Namdal lokallag

www.human.no

Står på: Gunnar Bengtsson og Solveig Norgård arbeider for livssynsåpent sere-
monirom i Vikna. Nå lager de likegodt nye tegninger. 
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Landsmøtedelegater fra Nord-Trøndelag: F.v.; Line Forkner - Namsos, Ulf  Thyrhaug - 
Levanger, Gro Olden Jørgensen - Namsos.

Landsmøtet 2015

www.human.no

Årets landsmøte ble arrangert på 
Lillestrøm helga 12.-14. juni. Fra 
Nord-Trøndelag deltok Line Forkner, 
Gro O. Jørgensen og Ulf  Thyrhaug. 
Landsmøtet ble gjennomført i rolige 
former uten de helt store debattene. 
Den viktigste saken var arbeidspro-
grammet for 2015-2017. Den 
legger klare føringer for lokallag og 
fylkeslag.  

Landsmøtet utarbeidet tre uttalelser,
med følgende overskrift og ingress:

•  Stopp diskrimineringen av 
    Rohingya-folket!

Landsmøtet i HEF fordømmer 
forfølgelsen  av den muslimske 
minoriteten Rohingya i Sør-Øst Asia. 
I Myanmar utsettes de for grove 
menneskerettighets brudd uten at 
landets myndigheter tar ansvar

•  Slutt på terror i religionenes  
    navn!

    Landsmøtet i HEF fordømmer  
    bruken av religion for å legitimere 
    krenkelser av menneskerettig- 
    heter, og for å rettferdiggjøre 
    vold, terror og krig!

•  Humanistisk klimaansvar

    HEF støtter Klimavalgalliansen 
    krav om fokus på klima og miljø  
    på den politiske dagsordenen.

Valg er alltid spennende! Tom 
Hedalen ble gjenvalgt som leder, 
mens vi fikk den 24 år gamle og 
svært dyktige, Anders Garbom 
Backe som ny nestleder – spen-
nende! Vi bidro til at Anne Mari 
Svendsen fra Troms, kom inn som 
nytt medlem av hovedstyret. Uten 
henne, ville hele hovedstyret – med 
unntak av Rune Lie fra Sør-Trønde-
lag – ha bestått av medlemmer fra 
Østlandet.

Ulf Thyrhaug
Tekst og foto:
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Så kom det sørgelige budskapet: 
Johan Terje Sitter er død. Etter lang 
tids sykdom tok livet slutt, 82 år 
gammel. For Human-Etisk Forbund 
i Nord-Trøndelag vil Johan Terje for 
alltid huskes som en av pionerene. 
Han var helt sentral i å bygge opp 
forbundet, både lokalt og regionalt. 
Han var en av dem som ryddet vei 
for alle oss som i dag, uten om-
kostninger kan ha et humanetisk 
ståsted. Johan Terje var en mann 
med masse humor og godhet, han 
var skarp intellektuelt og hadde 
sterk rettferdighetssans. Og han var 
uredd. Alt dette fikk han god bruk 
for, da han tidlig på 1970-tallet gikk 
åpent ut som ikke-troende i et den 
gangen ganske så tradisjonelt og 
konformt nordtrøndersk samfunn. 
Johan Terje fortalte i ettertid at folk 
stoppet ham på gata i Namsos og 
gråt og bad for ham. Noe han se-
nere kunne smile av, men midt oppi 
det krevde det nok sin mann. Og 
Johan Terje stod oppreist.
Johan Terje utdannet seg som lærer 
ved Oslo Offentlige Lærerskole, 
tidlig på 1950-tallet. Han beskrev 
senere at tida var preget av sterk 
kristen dominans, men at han tidlig 
hadde funnet sitt ikke-kristne syn. 
Og at Ole Hallesbys berømte radio-
tale 25. januar 1953, om at ikke-
troende «… stupte like i helvete», 
gjorde ham enda mer overbevist og 
engasjert. Da Human-Etisk Forbund 
(HEF) ble dannet i 1954 og ble mer 

kjent utover 60-tallet, fant 
han sin livssynsmessige 
tilhørighet.
Tilbake i fødebyen Namsos 
ble Johan Terje en aktiv 
avisdebattant. Og sammen 
med Lyder Malm, Johan 
Melheim, Ragnhild og Asb-
jørn Smevik fikk de lokal-
foreningen i gang. Den 20. 
juni 1974 arrangerte de et 
møte, hvor stifteren av HEF, 
Kristian Horn orienterte om 
det humanetiske livssyn. 
22. oktober samme år holdt 
de konstituerende møte for 
HEF avd. Namdal.  Det ble 
rabalder. Og mange sterke 
meningsytringer. Johan 
Terje tjenestegjorde i 1957/-
58 som FN-soldat i Sinai. 
Han mente at dette gjorde 
ham sterk nok til å tåle stor-
men som kom.
Namdal lokallag fungerte i 
starten som fylkeslag og de 
fikk etter hvert etablert flere lokallag 
og så eget fylkeslag i 1983. Johan 
Terje stod på for forbundet helt 
til helsa ikke tillot det lenger. Han 
hadde konfirmantgrupper så sent 
som for fire år siden og han ivret for 
å formidle idealene om Menneskets 
egenverdi, ukrenkelighet og ret-
tigheter til de unge.
Johan Terje var de siste årene 
æresmedlem i Human-Etisk For-
bund Nord-Trøndelag. Slik fikk vi 

vist ham vår takknemlighet for alt 
hans engasjement og virke for 
forbundet. Våre tanker og med-
følelse går nå til barna Grethe og 
Frode, deres barn og øvrig familie, 
som har mistet sin gode pappa og 
bestefar.

Johan Terje Sitter til minne

Johan Terje Sitter

På vegne av Human-Etisk Forbund 
Nord-Trøndelag:

Tove Tangerud

Ulf Thyrhaug
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«Fem bryllup og sju gravferder»

12 elever fra Helse og Op-
pvekst på Levanger vide-
regående skole har benket 
seg i radene i Levanger ka-
pell. På timeplanen står «Om-
sorg og pleie ved livets slutt». 
Lærer Randi Dørum kontak-
tet Human-Etisk Forbund 
(HEF) lokalt, for å høre om 
HEF kunne være et av flere 
steder å komme på besøk. 
De ønsket få kunnskap om 
hva de ulike tros- og livssyns-
samfunnene lokalt kan tilby 
når det gjelder dette viktige 
temaet, for de kommende 
helsearbeiderne. Ola Ingul, 
som er gravferdstaler for HEF 
Nord-Trøndelag, svarte ja på 
stående fot. 

Fleksibel omsorg 
Elevene sitter lydhøre i kapellets 
stive benker. Levanger kapell, som for bare et drøyt år 
siden ble omgjort til et fleksibelt rom, der også humane-
tikere kan føle seg vel i benkeradene - med sitt nedsen-
kbare lerret over det store kristusbildet. Og Ola forteller 
dem om Humanistisk gravferd, hva man helt praktisk 
gjør når noen dør, om de to hovedtypene av gravferd – 
kistebegravelse og urnenedsettelse, og om askespredn-
ing. Om sin egen rolle som lytter og samtalepartner for 
de pårørende i sorgen og viktigheten av at de får grått, 
fortalt om avdøde, snakket om det som eventuelt var van-
skelig og snakket om gledene. «Men deres rolle er også 
viktig, når dere skal begynne som helsefagarbeidere og 
møter pasienter og deres nærmeste i avslutningen av 

livet», sier Ola. «Den omsorg og pleie dere kan gi dem 
i denne situasjonen, vil være svært viktig. Og så er det 
veldig bra at dere kjenner til de forskjellige instanser og 
organisasjoner dere kan kontakte, alt etter den dødende 
eller avdøde sitt ønske. På den måten kan gravferd-
slovens krav om at «gravlegging skal skje i respekt for 
avdødes religion eller livssyn», virkeliggjøres fullt ut». 

Første Navnet minnelund i Nord-Trøndelag
Ola er også opptatt av å få vist elevene arbeidsområ-
det på gravplassen, der de er i ferd med å anlegge 
en navnet minnelund. Ikke mange av elevene vet hva 
en navnet minnelund er, noe det ikke er så vanlig å ha 

www.human.no

Ola Ingul fra Levanger legger ned mye tid, engasjement og kjærlighet i sitt virke som aktiv i 
Human-Etisk Forbund. Veldig mye. Tittelens filmreferanse (du tok den?) gir et lite bilde av alt det 
Ola årlig gir til forbundet.

Ola Ingul i Levanger kapell med elever fra Helse og oppvekst på videregående skole.
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kunnskap om enda. For dette er 
relativt nytt, i hvert fall i Levanger 
og Nord-Trøndelag. Ola sitter 
i Interessegruppen for navnet 
minnelund i Levanger og de har 
arbeidet for at dette skal bli eta-
blert også her. En minnelund er 
et felt med plass til mange urner 
(etter kremasjon). Navn og data for 
de gravlagte skrives på en navne-
plate, som så festes på et felles 
gravminne. Forvalter av gravferd-
sordningen (som i de fleste kom-
muner er Den norske kirke) sørger 
for at minnelunden holdes stelt og 
pen. Pårørende kan legge igjen 
blomster på minnelunden, som et-
ter en ukes tid vil bli ryddet bort av 
ansatte på gravplassen. 

Vigsler også
Ola Ingul er ikke bare gravferd-
staler for HEF, men også vigsler. I 
sommer har han fem vielser å lede, 
noe han ser frem mot. «Jeg er 
kort og godt glad i folk», sier Ola. 
Han synes også at seremonier er 
viktig. Det å kunne bistå folk ved de store hendelsene og 
de såkalt overgangene i livet, er noe som gir ham mye. 
«Du kommer så nært innpå mennesker, folk du i utgang-
spunktet ikke kjenner, og kommer raskt inn på dypere og 
vesentlige spørsmål. Det synes jeg er spennende og det 
gir meg mye som menneske», svarer Ola på spørsmålet 
om hva som er drivkraften i hans store innsats for HEF, 
mye på frivillig basis. 

Nasjonalt og lokalt
I tillegg til å være gravferdstaler og vigsler er han også 
sertifisør på nasjonalt plan, for nye som går Grunnkurs 
for vigslere. Etter endt kursing skal de gjennom en god-
kjenning og det er her Ola (sammen med flere) kommer 
inn. Som om ikke alt dette er nok, har Ola nylig startet 
som kontaktperson fra HEF for pasienter og pårørende 

ved Sykehuset Levanger, som 
ønsker samtale rundt sykdom og 
død på et humanistisk grunnlag. 
Undertegnede er sterkt imponert 
over Olas innsatsvilje og evne og 
vil gjerne uteske enda mer rundt 
drivkraften og motivasjonen? Han 
har en genuin interesse, brenner 
for saken. For Ola er det humanis-
tiske ståstedet hans innfallsvinkel 
til å forstå verden og omgivelsene; 
«sortere i kaoset». Og det ligger 
rett og slett i hans egenskaper og 
interesser å engasjere seg, når han 
selv har funnet sitt ståsted. «Alle 
trenger vi noen som kan hjelpe oss 
med å skape «orden i kaoset», og 
hvis jeg kan være med på det for 
noen, så gir det meg uendelig mye 
tilbake», avslutter Ola. Før ferden 
går videre til styremøte i Levanger 
Kunstforening. Han har en fot der 
også, må vite…Det etableres navnet minnelund i Levan-

ger, noe Ola Ingul har vært med og arbei-
det for.

Kunne du tenke deg å 
BLI VIGSLER?
En av våre dyktige vigslere slutter i sommer. Vi 
søker derfor nå etter et medlem som kan tenke 
seg denne oppgaven. 
Vigslere kurses av HEF sentralt.
Oppgaven er honorert. 

Interessert? Ta kontakt med fylkeskontoret for mer 
informasjon: Tlf.: 486 06 228, eller e-post: 
tove.tangerud@human.no 

Tekst og foto:
Tove Tangerud
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Human-Etisk Forbund øker vårt internasjonale engasjement!

I en verden hvor mange mennesker blir undertrykt på bakgrunn av religiøs eller 
kulturell praksis, ser Human-Etisk Forbund det nødvendig å engasjere seg mer i 
internasjonale spørsmål. Dette gjøres gjennom å styrke humanistorganisasjoner i 
andre land, og gjennom å øke bistandsarbeidet vårt. 

I årene fremover skal Human-Etisk Forbund (HEF) bidra med mer bistand. For å få 
mest mulig ut av hver bistandskrone har vi besluttet å samarbeide med en profes-
jonell bistandsaktør. Valget falt på Norsk Folkehjelp. Vi skal samarbeide om to ulike 
prosjekter. 

Begge prosjektene har som mål å jobbe mot undertrykkelse, diskriminering og 
vold som skjer på bakgrunn av religiøs og kulturell praksis.
Det ene prosjektet er i Irak. Her har terrorgruppen ISIL vokst seg stor i løpet av 
svært kort tid. De driver massive overgrep mot dem de anser som vantro. Sp-
esielt utsatt er Jezidi-minoriteten. Kvinner og jenter i okkuperte områder blir tatt 
til fange og misbrukt på det groveste. Noen av disse kvinnene og jentene klarer 

å unnslippe fangenskap. Ved hjelp av 
Human-Etisk Forbund sitt bidrag skal 
et kriseteam stå klart til å hjelpe disse 
kvinnene og jentene.

Det andre bistandsprosjektet vi skal 
samarbeide med Norsk Folkehjelp 
om er i Rwanda. Her skal vi jobbe for 
å forebygge vold mot kvinner. Mange 
kvinner blir utsatt for vold, økonomisk 
utnyttelse og undertrykkelse av menn, 
men den begrunnelse at det er men-
nenes rett å gjøre det. Med Human-
Etisk Forbund sitt bidrag blir det i større 
grad satt fokus på problemet, blant 
annet gjennom ukentlige landsbymøter 

Landsbymøte i Rwanda. HEF og Norsk Folkehjelp bidrar i felles prosjekt, mot undertrykking av kvinnene.
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og frivillige som gir råd til familier med 
problemer. Det jobbes også for å få 
flere kvinner inn i styrer og politikk slik 
at de får større innflytelse. For å få en 
varig og stabil fred etter folkemordet 
i 1994, er det nødvendig at kvinner 
tar del i de demokratiske prosessene. 
Ønsker du å støtte disse to prosjektene 
vil det snart bli mulig å gi et bidrag eller 
engasjere seg for innsamling på andre 
måter. Mer informasjon om dette kom-
mer etter hvert. 

Parallelt med at vi øker bistandsarbei-
det vårt så skal vi jobbe for å styrke 
humanistorganisasjoner i andre land. 
HEF er verdens største humanistorgan-
isasjon. Våre kunnskaper og erfaringer 
kan bidra til å bygger sterkere human-
istorganisasjoner andre steder. Dette 
arbeidet kan HEF Nord-Trøndelag bidra 
med. HEF Nord-Trøndelag er et fylke-
slag som er større enn de fleste human-
istorganisasjoner, både med tanke på 
medlemmer, aktiviteter og økonomiske 
ressurser. Gjennom å samarbeide 
med en søsterorganisasjon i et annet 
land kan man bidra til å styrke dem 
organisatorisk og dermed også kunne 
få større gjennomslag for humanistiske 
verdier. 

Er dette noe du kan være interessert i 
å bidra med? Ta kontakt med fylkesk-
ontoret eller fylkesleder Ulf  Thyrhaug 
(kontaktinfo s. 15).

Maren Fallet
Tekst:

Foto: Human-Etisk Forbund

Vårens aktivitet i Steinkjer lokallag
Steinkjer lokallag har vinteren og 
våren 2015 hatt 6 navnebarn og 
50 konfirmanter. Lokallagsstyret 
ønsker alle lykke til videre i livet! 
Gravferd og vigsel administreres 
på fylkesnivå, men det har blitt 
gjennomført både vigsler og 
gravferder i lokallaget.
Steinkjer-Avisa som er vår loka-
lavis hadde 8. mai, dagen før 
konfirmasjonen, et to siders in-
tervju med lokallagsleder Morten 
Aasheim.
Ellers er lokallaget aktive i forhold 
til den ramponerte tre-alléen i 
hovedgaten, og styret planlegger 
i disse dager Humanistisk uke til 
høsten.

Lokallagets Maja Roness og Arne Digernes var i Oslo på Kick-off til 
Humanistisk Uke i januar.

Arne Digernes og styreleder 
Morten Aasheim.
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Til sammen 30 aktive medlemmer og tillitsvalgte var 
samlet til årsmøte i Steinkjer 13-14. mars. 

På agendaen sto blant annet Human-Etisk Forbunds 
internasjonale arbeid, seremonier og livssynsåpne 
seremonirom. Og engasjementet var stort blant del-
tagerne.
Saken om den pågående regionaliseringen i Human-
Etisk Forbund skapte også debatt, og er en sak både 
styret og lokallagene vil jobbe med i året som kommer.
Fylkesstyret fikk også ny styreleder. Ulf  Thyrhaug tar 
over stafettpinnen og ser fram til å fatt på oppgaven. 

«Jeg ser fram til å komme 
inn i miljøet igjen, og å 
konsentrere meg om sakene 
som Human-Etisk Forbund 
engasjerer seg i»
Ulf  Thyrhaug – nyvalgt leder
(Foto: Tove Tangerud)

Når de frivillige og tillitsvalgte møtes er det selvfølgelig 
viktig med faglig påfyll. Men vel så viktig er det å få tid 
til sosialt samvær, hygge og god mat. 

Etter årsmøtet ble det arrangert et Introduksjonsmøte 
der instruktør Gunhild 
Riiber og Kristian Haugnes 
(bildet t.h.) fra hoved-
kontoret ga tilhørerne en 
spennende gjennomgang 
av forbundets utvikling, 
samfunnsrolle og politiske 
arbeid.

www.human.no

ÅRSMØTE 2015 -Engasjerende og lærerikt

Engesjerte tillitsvalgte i møtesalen. I forgrunn f.v.: Gunnar 
Vestvik (Verdal) Ole A. Kirknes (Inderøy) og Anne Cecilie 
Holm (Namsos).

Trivsel på årsmøtemiddag; f.v.: Anne C. Holm, Oskar Fol-
land (begge Namsos), Gunnar Vestvik (Verdal), Olga Sil-
seth (Levanger) og Torunn Pedersen (Namsos). Randi Braaten-Jakobsen

Tekst:
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HVA SKJER I HØST
HUMANISTISK UKE 2015: 
18. SEPTEMBER TIL 4. OKTOBER 
I disse to ukene vil det være masse aktivitet i forbun-
det.   
Finn arrangementer på nett: www.human.no

SAMLING FOR VIGSLERE OG 
GRAVFERDSTALERE,
31. OKTOBER TIL 1. NOVEMBER 
I STJØRDAL
Årlig samling for våre vigslere og gravferdstalere,
felles samling for Nord- og Sør-Trøndelag.

KURSLEDERKURS: 
6. TIL 8. NOVEMBER I TRONDHEIM
Opplæring for kursledere i Humanistisk konfirmasjon, 
felles kurs for Nord- og Sør-Trøndelag.

ESTETIKKURS – 
FAGDAG GRUPPESEREMONI,
20.-21. NOVEMBER I TRONDHEIM
Opplæring for alle våre aktive medlemmer som driver 
med gruppeseremoniene navnefest og konfirmasjon, 
felles kurs for Nord- og Sør-Trøndelag. 

FYLKESLAGET LOKALLAGENE

HUMANISTISK NAVNEFEST:
26. september i Steinkjer og Namsos (Namdal lokallag).
17. oktober i Stjørdal, 7. november i Verdal (Innherred 
lokallag). 
Ytre Namdal lokallag: ta kontakt med laget v. leder (se 
s. 15), hvis dere har ønske om navnefest. 

HUMANISTISK KONFIRMASJON:
Påmeldingsfrist til konfirmasjon 2016 for alle lagene: 
1. oktober.
Påmelding gjør du på nett: www.human.no

Planlegger du navnefest? 
Alle våre lokallag arrangerer seremoni.

Foto: Tine Poppe
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Human-Etisk Forbund Nord-Trøn-
delag fylkeslag (HEF NT) har siden 
2006 hatt sin egen pris; «Nordtrøn-
derhumanisten». Prisen tildeles 
ifølge statuttene «… til enkeltper-
son, gruppe eller organisasjon 
i Nord-Trøndelag som bidrar til 
fremme av de humanistiske idealer 
og prinsipper i FNs menneskeret-
tighetserklæring». Prisen består av 
et glassfat signert Oddveig Stenvig/
Høie glass og metall, kr 5.000,- og 

et diplom. Prisen tildeles annethvert 
år, hvis verdig kandidat er funnet. 
Neste prisutdeling er i 2016.  
Fylkesstyret i HEF NT ønsker nå å få 
inn forslag på kandidater som dere 
medlemmer mener fortjener denne 
heder og ære. 

Send inn din kandidat, til e-post 
tove.tangerud@human.no 
Forslagsfrist: utgangen av septem-
ber.  

Tidligere prismottakere:

2006: Nordtrønderhumanisten 2006 
tildeles Varazdat Grigoryan i Levanger. 
På grunn av hans initiativ til og arbeide 
som redaktør i avisbilaget Nordlig Regn-
bue i Levanger-Avisa. Nordlig Regnbue 
bidrar til kunnskap og forståelse mellom 
mennesker med ulik kulturbakgrunn. 
Nordlig Regnbue er unik i norsk presse 
og er en sterk og positiv bidragsyter i 
sitt lokalmiljø, til et flerkulturelt og mer 
tolerant samfunn

2008: Nordtrønderhumanisten 2008 
tildeles stiftelsen Falstadsenteret, på 
grunn av deres arbeid med formidling 
av og undervisning om menneskeret-
tigheter, krigshistorie og spesialskole-
historie. 

2010: Nordtrønderhumanisten 2010 
tildeles Norsk Fosterhjemsforening 
Nord-Trøndelag og alle fosterhjems-
familiene som er medlemmer. Pr. 
10.2.2010 var det 280 barn plassert i 
223 fosterheimer i Nord-Trøndelag. Fos-
terforeldrene tilbyr trygge omgivelser 
hvor barn og unge kan utvikle seg. 

2012: Nordtrønderhumanisten 2012 
tildeles Tone Volden Rostad for initia-
tivet til mangfoldskonferansen ”Håp og 
tro i 1000 år” i oktober i fjor, i anledning 
Levanger kommunes 1000årsjubileum. 
Å benytte et slikt jubileum til å vise frem 
mangfoldet i livssyn, religion og kultur 
i dagens Norge, både i regionen og 
nasjonalt, er prisverdig. Konferansen 
ble i tillegg vinklet på en slik måte at 
det å skape forståelse og dialog var 
hovedfokus.

2014: Ikke utdelt.

Forslag på priskandidat?

Prismottager 2012: Tone Volden Rostad v. Levanger kommune (i midten), flank-
ert av fylkesstyremedlemmene Else Sirum og Svein Holthe. Foto: Tove Tangerud
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NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG

Leder:
Ulf Thyrhaug. Tlf.: 483 51 282
E-post: thyrhaug.ulf@ntebb.no 
 
Nestleder
Ingvild Larssen. Tlf.: 971 46 007
E-post: ingvildla@gmail.com  

Økonomileder:
Morten Moa. Tlf.: 990 22 110
E-post: morten.moa@gmail.com  

Kontakt Humanistisk gravferd
og Humanistisk vigsel:
(gjelder alle lokallagene)
Fylkeskontoret, tlf.: 486 06 228
E-post: tove.tangerud@human.no

INNHERRED LOKALLAG

Leder:
Aud Segtnan. Tlf.: 976 61 445
E-post: aud.segtnan@gmail.com   

Nestleder:
Turid Ø. Sivertsen. Tlf.: 930 54 365
E-post: turid.sivertsen@ntebb.no  

Utvalg for Humanistisk navnefest:
Marit E. Aksnes. Tlf.: 416 77 704
E-post: mea@levanger.kommune.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon
Styreleder – se over.

STJØRDAL LOKALLAG
Adr.: Postboks 177, 7501 Stjørdal

Leder: 
Robert Skrede. Tlf.: 481 12 069
E-post: robertskrede@hotmail.com 

Nestleder:
Mari Øydvin Mæhre. Tlf.: 402 17 797
E-post: mari-oydvin.mahre@ntfk.no 

Utvalg for Humanistisk navnefest:
Kjersti Albrechtsen. Tlf.: 922 34 406
E-post: kjersti.albrechtsen@ntfk.no     

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Styreleder – se over.

YTRE NAMDAL LOKALLAG

Leder:
Guri M. Sagvik. Tlf.: 473 86 373
E-post: g-minnie@online.no 

Økonomileder:
Gunnar Bengtsson. Tlf.: 970 63 925
E-post: gu-beng@frisurf.no 

Kontaktperson Humanistisk Navnefest:
Styreleder – se over.

Kontaktperson Humanistisk Konfirmasjon:
Solveig Norgård. Tlf.: 911 28 980
E-post: solveig_norgaard@hotmail.com

NAMDAL LOKALLAG

Leder:
Gro Olden Jørgensen. Tlf.: 910 03 606
E-post: 
gro-olden.jorgensen@namsos.kommune.no  

Nestleder:
Line Forkner. Tlf.: 916 16 375
E-post: lineforkner@gmail.com 

Utvalg for Humanistisk navnefest:
Torunn Pedersen. Tlf.: 477 56 477
E-post: torunn.pedersen@ntebb.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Rigmor Andersen. Tlf.: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.no 

STEINKJER LOKALLAG
Adr.: Postboks 3027, 7709 Steinkjer

Leder:
Morten Aasheim. Tlf.: 907 52 395
E-post: moaash@online.no 

Økonomileder:
Torill Ertsaas. Tlf.: 466 17 624
E-post: torill.ertsaas@bufetat.no 

Kontaktperson Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik. Tlf.: 480 41 200
E-post: trond.o.skevik@hint.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Kari Aarnes. Tlf.: 952 63 778
E-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no 

For ytterligere informasjon om lokallagene og fylkeslaget: human.no/nord-trondelag

KONTAKTINFORMASJON

www.human.no



DU KAN LESE 

NordtrønderHUMANISTan 
i PDF på nettet.

VIL DU HJELPE OSS MED Å SPARE 
PENGER OG MILJØET?

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

B

SEND GJERNE DIN E-POSTADRESSE TIL MEDLEM@HUMAN.NO 
SÅ KAN VI HOLDE KONTAKTEN MED DEG.

SEND SMS MED HEF BLAD TIL 2377 FOR Å RESERVERE DEG 
MOT NordtrønderHUMANISTan I POSTKASSA.


