
Manifestet Leve Sammen er fer-
dig, det er vedtatt av kommune-
styret  i Levanger og program-
met for livssynskonferansen
”Tro og håp i 1000 år” er klart i
disse dager.
Konferansen arrangeres i
Levanger, 10. – 11. oktober. 
HEFs hovedstyreleder Åse
Kleveland er en av tre hovedfore-
lesere under konferansen, som
har mangfold, toleranse og dia-
log som overordnet tema. 
Prosessen med manifestet har
ikke vært uten debatt og kontro-
verser.
Foto: Tove Tangerud

– les mer på side 4 og 5 –

NR. 1-2011 18. ÅRGANG

Landsmøtet 
2011;
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Tidenes største
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flere aktive og til-
litsvalgte!

– side 12 og 13 –



HEF NT har skiftet litt av sin
ham igjen i betydningen leder-
skifte. Kristine Rostad ble
rekruttert i løpet av en offensiv
for å senke gjennomsnittsalde-
ren i fylkesstyret. Det viste seg
å være et meget vellykket tiltak.
Vi fikk mange ”ungdommer”
innom styret, noen for en kor-
tere tid, andre ble hos oss leng-
er. Og Kristine ble altså ganske
raskt valgt til leder for fylkesla-
get i 2007.
Hun ble takket av på årsmøtet
på behørig vis. Jeg synes det er
grunn til å gjenta denne takken i
denne spalten. Hun har ledet
styret på en engasjerende måte,
med ungdommelig friskhet og
pågangsmot. Hennes inntreden
og ledelse av styret bør stimu-
lere til mer pågående rekrutte-
ring av de yngre. Ikke fordi de
voksne som alltid har bekledd
denne jobben har ledet styret på
en mangelfull måte, men fordi
en differensiert alderssammen-
setning, her som ellers i sam-
funn og organisasjonsliv, er et
nødvendig gode.

I løpet av denne perioden har
man slitt mer enn vanlig med å
få dekket behovet for dugnads-
hjelp og ledere for våre seremo-
nier. Medisinen har vært sentra-
lisering og sammenslåing av
lokallag. Jeg skal ikke reflektere
om dette er starten på en lang-
varig trend, men bare fastslå at
slik ble det nå. Tida snur fort i
våre dager og vi vet ikke helt
hvor vinden blåser i morgen.
Det er betryggende at det nå er
økt fokus på rekruttering i våre
sentrale styrende organer.

Når Levanger i år feirer sitt
1000-årsjubileum, er det natur-

lig at vi melder oss på i marke-
ringene. Det har vi fått anled-
ning til med deltagelse i grup-
pen som fikk i oppgave å utar-
beide et ”Manifest” for framtida
i anledning jubileet.
Fylkessekretær Tove Tangerud
har deltatt her. Gruppen har job-
bet mye med etikk, folkeskikk
og visjoner for det gode sam-
funn, våre rettigheter og for-
pliktelser som ansvarlige sam-
funnsborgere. Dette har avsted-
kommet noen heftige debatter i
kommunestyre og presse. Vi
har også sett at det faller noen
tungt for brystet at vi sitter
rundt samme bord som religiøse
ledere. Dette er en interessant
diskusjon. HEF har jo tidligere
blitt bebreidet for uforsonlig
religionskritikk, så dette kan vel
være et nyttig framskritt i så
måte. I alle fall viser engasje-
mentet både fra våre egne og i
offentlige fora at en diskusjon
om etiske prinsipper ikke er helt
uinteressant. 

Jeg våger å benytte denne
anledningen til å generelt opp-
fordre medlemmene til å se inn-
om Levangers mange arrange-
menter i løpet av jubileumsåret.
Spesielt tror vi at seminaret
”Håp og tro i 1000 år” kan bli
interessant og tankevekkende.

Per Solberg
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Den store internasjonale kon-
gressen arrangeres i Oslo 12. –
14. august (se annonse side 6).
Fire nordtrøndere har meldt
seg på som deltagere til konfe-
ransen; Rigmor Andersen og
Astrid Marsfjell Smevik fra
Namsos/HEF Namdal lokal-
lag, Jorid Stormo fra Verdal og
Olga Silseth fra Levanger –
begge fra HEF Innherred
lokallag. Det er i skrivende
stund påmeldt litt over 400
deltagere fra 50 (!) nasjoner.
Hovedtema for konferansen er
Humanisme og fred. Det er
fortsatt ledige plasser på kon-
feransen.

NORD-TRØNDELAG
FYLKESLAG

Styret 2011:

Leder
Per Solberg
Nelius Hallans vei 10, 
7600 Levanger
Tlf.: 957 73 876
E-post: pergjem@hotmail.com 

Nestleder
Ingvild Larssen
Øvre Heggesåsen 1, 
7715 Steinkjer
Tlf.: 971 46 007
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
Liv Hægstad, Inderøy
Tlf.: 971 75 805
Kari Helene Alstad, Steinkjer
Astrid M. Smevik, Namsos

Revisor
Davita AS v/Rita Torsvik
1446 Gjettum
Tlf.: 675 59 056

Nordtrøndere på World Congress

HEF Innherred lokallag ble
til i vinter, etter en

sammenslåing av
Verdal-Inderøy og
Levanger lokallag.
Laget opplever nå
en ny giv, med det
nye styret i gang.

Styret planlegger et
åpent møte til høsten,

hvor Are Sende Osen
skal delta som foredragshol-
der. Tema for møtet er
”Ulike livssyn og ivareta-
kelse av menneskerettighe-
tene”. Dato for møtet er

enda ikke bestemt, men følg med på hjemmesidene;
human.no/nord-trondelag. 

Ny giv i Innherred lokallag

Som en del kanskje allerede har oppdaget: Human-Etisk Forbund
har fått nye nettsider. Som forhåpentligvis (og ganske sikkert…)
er mye finere og en god del lettere å finne frem i enn de gamle. Gå
inn å ta en titt selv da vel! Og gi gjerne ros og ris.

Nye human.no  

Spennende; Olga Silseth fra
Levanger gleder seg til å delta på
verdenskongressen i august.   

Nytt liv; lokallagsleder Kari Øye og
resten av styret sørger for vind i sei-
lene i HEF Innherred.
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Livssynskonferansen ”Håp og
tro i 1000 år” arrangeres av
Levanger kommune i anled-
ning det pågående 1000årsju-
bileet. Human-Etisk Forbund
Nord-Trøndelag er represen-
tert i programstyret for konfe-
ransen og HEF’s hovedstyre-
leder Åse Kleveland kommer
og skal delta som en av tre
hovedforelesere. Manifestet
”Leve Sammen” har sprunget
ut av konferanseplanlegging-
en og vil være et av mange
spennende tema i løpet av to
fullspekkede dager i oktober.  

Livssynskonferansen i Levanger
til høsten er tidligere behørig
omtalt i dette blad. Konferansen
arrangeres på HiNT Røstad 10.-
11. oktober. Programmet klart i
disse dager og arrangøren,
Levanger kommune, kan tilby
spennende og nasjonalt høyt
profilerte forelesere og et inn-
hold som skulle fenge mange.
En av hovedforeleserne er som
nevnt Åse Kleveland, i tillegg
kommer tidligere biskop i
Nidaros Finn Wagle og filosof
Henrik Syse. Det vil også være
med aktører som representerer
muslimene og katolikkene. Det
blir foredrag, intervjuer, gruppe-
arbeid og paneldebatt. Og det vil
tas opp tema som spenner bredt;
menneskerettigheter – når brytes
de?, toleransen og dens grenser,
mangfold og identitet, tros- og
tankefrihet, kristen arv for frem-
tidas Norge. Og sist men ikke
minst, manifestet Leve Sammen.
Et flott initiativ
Manifestet Leve Sammen sier
noe om det å tolerere hverandre,
på tross av ulike syn og måter å
leve på. Det sier noe om å
respektere hverandre og å møte
hverandre med åpenhet.

Manifestets ti punkter er gjengitt
i sin helhet på neste side. Som vi
ser stiller et uthevet første punkt
krav om at menneskerettighetene
ikke skal brytes. Det ligger i
bunn for hele manifestet.
Levanger kommune ønsker både
med konferansen og manifestet å
benytte anledningen 1000års-
jubileet gir, til å rette oppmerk-
somheten både på historien,
dagen i dag og fremtiden. Vi
kjenner mye av historien, men få
har drøftet hvordan menneskene
lokalt har hatt det med eksisten-
sielle spørsmål, tro, håp eller
ikke-tro og håp, gjennom tidene.
Og hva ønsker vi for fremtiden?
Åse Kleveland sier i en kom-
mentar til
Nordtrønderhumanistan at kon-
feransen og manifestet er et flott
initiativ og et viktig tema, til rik-
tig tid. Og hun ser frem til å
komme til konferansen. 
Skarp debatt
Manifestet har allerede skapt
debatt og kontroverser lokalt i
Levanger. Da det skulle til
behandling i kommunestyret ble

det stilt spørsmålstegn ved bru-
ken av ordene ”vi” og ”andre” i
tekstene. Som om ”vi” skulle
være en bestemt kulturell eller
religiøs gruppe og ”andre” noen
andre. Saken ble sendt tilbake til
programgruppa og det ble skarp
debatt i lokalavisene.
Programgruppa føyet til en for-
klaring omkring disse begrepene
og manifestet ble vedtatt, mot tre
stemmer. Prosjektgruppa håpet
på et enstemmig kommunestyre,
men at manifestet skaper debatt
og engasjement er noe de ønsker
velkommen. Dette sier prosjekt-
sekretær for kommunejubileet
Tone Volden Rostad. – At mani-
festet skaper debatt viser at vi
har fått til noe som betyr noe for
folk og som utfordrer oss litt.
Det synes vi er bra, sier Rostad.
Nå håper hun og Levanger kom-
mune på mange konferansedelta-
gere, debatt, engasjement og dia-
log.

Åse Kleveland om konferansens innhold og manifestet Leve Sammen; 

Til riktig tid

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Ser frem til konferanse; Åse Kleveland mener konferansens tema er
viktig og til riktig tid. 
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Vi er stolte av å få ønske humanister fra hele verden velkommen til International Humanist and
Etichal Unions (IHEU’s) verdenskongress i Norge 12. – 14. august 2011 i regi av Human-Etisk
Forbund.

Kongressen finner sted på Oslo Kongressenter, og vi har forventninger om mellom 600-800 delta-
kere!

Hovedtema for årets kongress er Humanisme og fred. Undertemaer vil være:
• Den globale kampen for fred
• Overnasjonale organisasjoners rolle
• Mennesket – et fredelig dyr?
• Livssynenes rolle i konflikter
• Metoder for humanisme og fred
• Humanistiske seremonier

Kongressen vil delvis bestå av plenumssesjoner og av parallelle sesjoner.  Mange spennende fore-
dragsholdere er på plass. Blant annet:

• Talisma Nasrin: Forfatter, feminist og kjent islamkritiker. 
• Asma Jahangir: Fremtreden advokat , ansatt ved Pakistans hoveddomstol.
• Jeremy Gunn: Lederen for Tro og Religionsfrihetsprogrammet i Foreningen for

borgerlige rettigheter i Amerika

I tillegg vil det holdes en rekke andre aktiviteter i tilknytning til kongressen. 

Det vil være tilbud om flere ulike arrangementer i dagene før og etter selve kongressen, blant annet
workshops. Her vil temaene være:

• Markedsføring av humanistorganisasjoner, effekt og reaksjoner
• Kamp mot overtro og fremme av vitenskap
• Humanister i tros – og livssynsdialog
• Organisering av, og tilbud om seremonier

Det vil også holdes en rekke andre møter. For fullt program, se hjemmesiden.

Sosiale aktiviteter
Vi er opptatt av å lage et helhetlig arrangement, hvor vi også legger vekt på de sosiale aktivitetene.
På fredag blir det mottakelse i Oslo Rådhus, og på lørdag blir det middag på Operaen for alle kon-
gressdeltagerne. Det vil i tillegg bli tilbud en rekke ulike sightseeingturer i Oslo.

Lyst til å delta?

Påmeldingsskjema og mye mer finner du på: www.human.no/oslo2011
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- Stillingen som regionsekre-
tær i Midt-Norge er jo for-
holdsvis nyopprettet og vi har
ikke helt definert ferdig opp-
gavene i de ulike fylkene
enda, forteller Randi. Hun
jobber nå i hovedsak med
seremonibasen (det nettbaser-
te påmeldings- og administra-
sjonssystemet for konfirma-
sjon, navnefest og vigsel.
Red.anm.), nettsidene og
Humanistisk konfirmasjon.
Det er mye kontakt med kon-
firmanter og deres foresatte i
forbindelse med konfirmasjon
i Trondheim, noe regionse-
kretæren uttrykker at hun
synes er en hyggelig oppga-
ve. Randi har ganske nylig
kommet tilbake etter et års
fødselspermisjon og før den
tid var det stort sett jobbing
for HEF Sør-Trøndelag. Nå
kan de involverte lag gå
videre i å forme stillingens
innhold og hva som kan gjø-
res for de tre fylkene. – Men
først gjelder det jo om å bli
litt kjent i fylkene og hvordan
alt fungerer, sier Randi. –For
litt forskjeller er det jo
mellom de tre lagene i regio-
nen.  

HEF hele livet
Småbarnsmammaen er opp-
rinnelig fra Vestnes i Møre og
Romsdal, men bosatte seg i
Trondheim som fersk student

for ca 7 år siden. Før det had-
de hun jobbet i reiselivsbran-
sjen i Oppdal, men studier i
samfunnsvitenskapelige fag
trakk henne til
Trønderhovedstaden. Human-
Etisk Forbund har hun levd
med siden barnsben. Mor var
HEF-medlem og sørget for at
Randi ble den første eleven
som hadde livssynsundervis-
ning på Vestnes u-skole. –
Jeg ble konfirmert borgerlig
(som det het den gangen),
giftet meg gjennom HEF og
har hatt navnefest for to barn,
forteller Randi. Frem til nå
har hun altså vært medlem og
seremonibruker, men er nå
fornøyd med å kunne utvide
sitt HEF-engasjement

gjennom å jobbe for forbun-
det. 

Givende
Regionsekretæren synes det
er givende å kunne jobbe med
en tematikk som hun identifi-
serer seg med og virkelig kan
stå inne for. Og hun hevder at
hun trives veldig godt i den
daglige dont. - Det er varierte
oppgaver og jeg kommer i
kontakt med mye hyggelig
folk blant kolleger, medlem-
mer og seremonibrukere, sier
Randi. – Jeg ser for meg å
kunne være i denne jobben
lang tid. 

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Randi regionansatt
Randi Hoff Braaten-Jakobsen heter hun
og regionansatt det er hun. I 50% stilling.
I sin halve tjeneste skal hun jobbe både for
begge Trøndelagsfylkene og Møre og

Romsdal. Høres det uoverkommelig ut?
Randi selv tar det pent og synes jobben er
både utfordrende og givende. 
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Og nå er det to år til neste gang,
for det ble også vedtatt: Toårige
landsmøter (LM) med 90 dele-
gater, minimum tre pr fylke. De
siste årene har det vært årlige
LM med 65 delegater, min. to
fra fylkene. Den nye fordeling-
en viderefører den samme pro-
sentvise vektingen av fylkene,
som samstemmer rimelig godt
med den prosentvise andelen av
HEFs medlemstall hvert fylke
har. Delegat Ingvild Larssen fra
Steinkjer er godt fornøyd med
vedtaket. – Nå kan vi reise på
landsmøtet med tre delegater
fra Nord-Trøndelag. Vi fikk
akkurat det resultatet vi ønsket i
denne saken, sier hun. 

Mister avholdt nestleder
De nordtrønderske delegater er
imidlertid ikke like fornøyd
med valget av nestleder i
hovedstyret. – Vi ønsket at
Leonid Rødsten skulle fortsette
som nestleder. Han ønsket også
det selv, men ble utelatt i valg-
komiteens forslag. Det ble dra-
kamp under møtet, Dag
Ingebrigtsen var på talerstolen
og ga Leonid Nord-Trøndelags
støtte men det hjalp ikke.
Rødsten er den av hovedstyret
som har hatt absolutt best kon-
takt med oss ute i fylkes- og
lokallagene. Vi synes vi kjen-
ner Leonid. Dette er en verdi
man skulle ha tatt vare på,

mener Ingvild Larssen. I tillegg
til å være en kjemperessurs
sosialt, fremstår Leonid som
kunnskapsrik og dyktig. Så det-
te synes vi var veldig synd, sier
landsmøtedelegaten

Økt kontroll av religiøse skoler
og barnehager
LM vedtok en uttalelse om sko-
ler og barnehager, hvor det sies
at forbundet ønsker en offentlig
skole og barnehage for alle,
uavhengig av tro og livssyn.
Skolen og barnehagen må være
åpen, inkluderende og konfe-
sjonsfri. Barn må ikke bli utsatt
for religiøs påvirkning, men få
god kunnskap om ulike livssyn
og religioner. Dette for å sikre
barns rettigheter uttrykt i men-
neskerettighetene og barnekon-
vensjonen. LM uttrykker samti-
dig bekymring for situasjonen i
en del private religiøse skoler,
hvor det foregår ensidig opplæ-
ring og barn vokser dermed opp
i lukkede trossamfunn. Staten
støtter friskolene økonomisk og
har et ansvar for retten til god
undervisning. Hvis private reli-
giøse skoler ikke følger opplæ-
ringsloven må økonomisk støtte
trekkes tilbake og skolene
stenges, uttaler LM. Og
Human-Etisk Forbund vil
arbeide for et styrket statlig til-

Human-Etisk Forbunds Landsmøte 2011, 28.-29. mai på Gardermoen;

Frihet og likeverd i fokus
Human-Etisk Forbunds nylig avholdte
Landsmøte, organisasjonens øverste
organ, hadde en rekke saker på agendaen.
Både rent organisatoriske og mer ideolo-
giske. LM vedtok bl.a. tre uttalelser; om
skole og barnehage, om gravferdsforvalt-

ning og om alternativ medisin. Åse
Kleveland ble gjenvalgt som leder av
hovedstyret, til varm applaus fra et samlet
landsmøte. Delegater fra Nord-Trøndelag
var Ingvild Larssen og Dag Ingebrigtsen. 

Siste kikk før møtestart; Landsmøtedelegatene Ingvild Larssen og Dag
Ingebrigtsen ser igjennom sakspapirene.
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syn og kontroll med friskolene,
og da særlig skoler som er
basert på religion.

For kommunal 
gravferdsforvaltning
Human-Etisk Forbund har
lenge hatt kommunal forvalt-
ning av gravferder som en sak
på dagsorden. Fem kommuner i
Norge har i dag kommunal
gravferdsforvaltning, i de andre
er det Den norske kirke som
driver denne virksomheten.
Gravferdsloven er for tiden til
behandling i Stortinget og LM
så det derfor som opportunt og
viktig å si noe om dette nå. Det
er foreslått at i Oslo kommune,
som er en av de fem hvor det
har vært et kommunalt anlig-
gende, skal Kirkelig fellesråd ta
over gravferdsvirksomheten.
Dette mener LM vil være et
tilbakeskritt i f.t. en allmenn og
inkluderende forvaltning og går
i sin uttalelse i mot dette. 

For kritisk tenkning omkring
alternativ medisin
Kampanjen ”Ingen liker å bli
lurt”, som fokuserer på behovet
for kritisk tenkning i f.t. alter-
nativ medisin, er godt mottatt
av mange. Den er imidlertid
også kritisert av en del, både av
egne medlemmer og andre. En
del har meldt seg ut av forbun-
det på bakgrunn av kampanjen,
men noen har også meldt seg
inn. Debatten under landsmøtet
viste også at her er det ulike
meninger. Ble kampanjen for-
midlet på en god måte? Kan
man putte alle ikke-skolemed-
isinere i en og samme sekk?
Disse og flere spørsmål kom
opp under debatten, men huma-
nister flest står jo for at kritisk
tenkning er et gode og nødven-

dig i møte med alternative hel-
setilbud. Så LM sluttet helhjer-
tet opp om en uttalelse som
uttrykker bekymring for vek-
sten i alternativbransjen. En
bransje hvor mange lover hel-
bredelse uten å kunne vitenska-
pelig dokumentere effekten. En
utnyttelse av syke og sårbare
mennesker, både økonomisk og
følelsesmessig, er noe forbun-
det er sterkt imot og LM holder
med denne uttalelsen videre
fokus på dette fra HEF’s side.

Miljøsak kommer på 
dagsorden
Av innkomne saker fra fylkes-
lagene kan Oslos forslag
omkring etikk i generasjonsper-
spektiv nevnes spesielt.
Forbundet har i sitt
Humanistmanifest og prinsip-
program mange fine formule-
ringer om å ”ta ansvar for kom-
mende generasjoner” og at HEF
”ønsker en mer rettferdig forde-
ling av jordens ressurser”. Men
hva innebærer disse formule-
ringene i praksis? Hvordan skal
HEF håndtere miljøutfordring-
en og andre etiske utfordringer
som handler om fordeling av
ressurser i et fremtidsperspek-

tiv? Uten at HEF dermed skal
bli noen miljøorganisasjon, for
det er jo ikke meningen. LM
vedtok med overveldende fler-
tall en uttalelse som sier at for-
bundet setter i gang et arbeid
med sikte på å belyse hvordan
det humanetiske grunnsyn kan
utvikles og uttrykkes slik at det
kan gi veiledning i spørsmål
som gjelder etikk i generasjons-
perspektiv. Organisasjonen og
dets medlemmer kan med andre
ord vente seg mer om dette vik-
tige temaet, synliggjort i neste
programperiode (fra 2013). 

Sosial helg
Å være på landsmøtet er intenst
sosialt, givende og moro! Dette
ble uttalt fra talerstolen opptil
flere ganger og tilsluttes av
Nord-Trøndelags delegater og
undertegnede. Å møte likesin-
nede og utveksle erfaringer og
tanker, få nye innspill og ideer
og bli traktert med god mat og
drikke – ja det er en fin opple-
velse.

På landsmøtet for
Nordtrønderhumanistan:
Tove Tangerud

Dag Ingebrigtsen på landsmøtets talestol.



Spillet forgikk i Inderøy og
det skal sies med en gang;
været var surt! Varierende
godt kledde ungdommer gikk
på kilometervis, møtte
strenge grensevakter og måtte
gjennom en gedigen papir-
mølle som forhåpentligvis til-
slutt skulle føre til at de fikk
komme inn som asylsøkere i
landet. Og det er dette Røde
Kors-rollespillet går ut på; å
gi ungdommene et lite inn-
blikk i og forståelse av hvor-
dan det er å være flyktning –
learning by doing!
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Tidenes største På Flukt

Godt kledd? Mange var godt kledd for et kaldt døgn, som denne gjen-
gen fra Verdal. Andre var mer lettkledde…

Mange konfirmanter På Flukt; et utsnitt av alle de 180 deltagerne.

Humanistiske konfirmanter fra hele
Innherred, fra Stjørdal til Steinkjer,
deltok den første marshelga i det stør-
ste På Flukt-arrangemenetet som

noensinne er blitt arrangert. 180 ung-
dommer fikk kjenne litt på hvordan det
er å være flyktning, gjennom rollespil-
let satt i scene av Røde Kors Ungdom.



Somaliske flyktninger
Omlag 180 konfirmanter
møtte spent opp lørdag for-
middag. I forkant hadde de
fått vite at de skulle være fra
Somalia, de hadde fått tildelt
familieroller og fått bak-
grunnsstoff om hvordan for-
holdene er i dette landet. 
24 timer varer spillet og uten
å gå nærmere i detalj på hva
de opplevde underveis, kan
det konstateres at det var en
gjeng slitne unge mennesker
som ved veis ende vendte
nesa hjemover igjen. Utslitte,
men med en stor sekk med
erfaringer. Opplevelser som
har gitt lærdom som antakelig
vil sitte lenge.

Instruktører fra hele landet
Lokal koordinator og arran-
gør Yngve Skaara fra Inderøy
uttrykte lettelse da det hele
var over. - Det var et stort
spill, men det har gått greit.
Litt oppstartsvansker med

gruppeinndelingene, men så
gikk alt som det skulle. Røde
Kors Ungdom stilte med ca
30 spillledere og instruktører
som kom fra hele landet, fra
Agder i sør til Finnmark i
nord. I tillegg var en del for-
eldre satt opp som vakter, på
skift hele døgnet igjennom.
Som lokal arrangør er det
mange detaljer som skal på

plass, det er mye forberedelse
og vi lærer noe hvert eneste
år sier Skaara. Som de tar
med som erfaring til neste år.

Tøft men lærerikt
Opplegget er tøft, men veldig
lærerikt. I alle årene Røde
Kors har arrangert På Flukt,
har det vært utrolig få klager i
etterkant. Tvert imot så sier
de aller fleste at dette er noe
de har lært mye av. I hvert
fall etter at de har fått hvilt
seg litt og spist godt... - Vi
har det godt i trygge Norge
og det å bruke noen timer ei
helg og få kjent litt på van-
skene mange mennesker i
verden møter, det er vel noe
vi alle og enhver kunne hatt
godt av, avslutter humaneti-
ker og Røde Kors-mannen
Skaara.
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Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Instruksjoner før oppstart, ved en av Røde Kors Ungdoms mange spil-
linstruktører. Instruktørene kommer fra hele landet.

Avklarer forventninger; Røde Kors Ungdom fremstår som tydelige i sitt
På Flukt-opplegg. 
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Tjue humanister fra hele det langstrakte
Nord-Trøndelag, fra Rørvik i nord til
Stjørdal i sør, var i mars samlet i Steinkjer
til årsmøte i Human-Etisk Forbund (HEF)
Nord-Trøndelag fylkeslag. Rapporten fra
fjoråret og planene for det kommende, vit-

ner om en organisasjon med relativt høyt
aktivitetsnivå, særlig i arbeidet med tilbu-
det om humanistiske seremonier. Men mye
blir gjort av få hender og årsmøtedelega-
tene etterlyser flere aktive humanetikere.

HEF Nord-Trøndelag har i
vår hatt 271 ungdommer til
konfirmasjon, i fjor deltok 49
barn på navnefest, 21 par gif-
tet seg humanistisk og 8
humanistiske gravferder ble
gjennomført med bistand fra
en av HEF Nord-Trøndelags
gravferdstalere. Dekningen
av vigslere og talere ved
gravferd er god, men når det
gjelder navnefest og spesielt
konfirmasjon er det behov for
mer frivillig mannskap. – Å
drive konfirmasjonsarbeidet
er en stor og ansvarsfull opp-
gave. Vi blir mer og mer pro-
fesjonalisert, gjennom hono-
rering av kurslederne og krav
til kvalitet i det vi gjør, sa
avtroppende fylkesleder
Kristine Rostad Dahl. – Vi
må hele tida arbeide for å få
tak i folk til dette arbeidet og
vi ønsker oss at flere med-
lemmer kommer mer på
banen. Å holde på med kon-
firmasjonskurs er krevende,
men kan også være utrolig
givende og artig og dette er
noe alle kan være med på.
Det blir gitt opplæring og
oppgavene er varierte. Ikke
alle trenger å være kursle-
dere, det er mye annet å gjøre

i forbindelse med konfirma-
sjonen også.

Det nye styret
Per Solberg fra Levanger ble
valgt til ny fylkesleder i HEF
Nord-Trøndelag. Det nyvalg-
te styret består i tillegg av:
nestleder Ingvild Larssen fra
Steinkjer, økonomileder Dag
Ingebrigtsen fra Stjørdal,

Else Sirum fra Levanger og
Torbjørn Nordal fra Namsos.
Varamedlemmer: Svein
Holthe (Levanger), Torunn
Pedersen (Namsos) og Per
Steinar Gravås (Steinkjer). 

Dialog eller konfrontasjon?
Det var i tillegg til årsmøtesa-
kene lagt opp til debatt, med
tema ”Dialog eller konfronta-

Styreleder igjen; Per Solberg ble av årsmøtet valgt til fylkesleder for
Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag det kommende året. Han og
fylkesstyret ønsker flere aktive HEF’ere.

Aktive humanister 
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mangler aktive

sjon?” Innledere til debatten
var Even Gran fra forbundets
hovedkontor i Oslo, Trond
Olav Skevik som er lokallag-
sleder i HEF Steinkjer og
organisasjonssekretær Tove
Tangerud ved fylkeskontoret.
Debatten var en oppfølging
etter saken som gikk i T-A i
fjor vinter og vår, etter et reli-
gionskritisk innlegg fra lokal-
lagsleder Skevik som med-
førte mange sterke reaksjo-
ner. Gran fremmet i debatten
nyateismens krav til å stille
logisk-rasjonelle spørsmål til

religioners innhold, Skevik
argumenterte for at det må
kunne stilles spørsmålstegn
ved religioner uten at man
blir dømt som fundamenta-
list, mens Tangerud vektla
dialog og forståelse, samtidig
som vi har en plikt til å kriti-
sere krenkelser på bakgrunn
av religion. Debatten gjen-
speilet den realitet at i
Human-Etisk Forbund er det
ulike meninger om dette.
Noen er opptatt av religion-
skritikk på innhold, andre vil
fokusere mer på dialog og

kun kritisere religioner ved
brudd på menneskerettighe-
tene og lovverk. Og årsmøte-
debatten i HEF Nord-
Trøndelag blir neppe den sis-
te om dette viktige temaet.

Debattanter; Trond Olav Skevik (til v.), lokallagsleder i HEF Steinkjer og Even Gran fra hovedkontoret (Fri
Tanke), var to av innlederne til årsmøtedebatten. 

Tekst og foto: 
Tove Tangerud
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Leder:
Kari Øye
Flagvn. 89, 
7670 Inderøy
Tlf.: 993 76 279
E-post: karioeye@online.no 

Nestleder:
Pål Brørs
Bambergvn. 11B, 
7600 Levanger
Tlf.: 464 42 284
E-post: paal.brors@hnt.no  

Kasserer:
Arvid P. Husan
Industrivn. 12, 
7650 Verdal
Tlf.: 907 69 644
E-post: arplhu@vktv.no 

Sekretær:
Olga Silseth
Julsborglia 14A, 
7600 Levanger
Tlf.: 924 98 010
E-post: olga.silseth@gmail.com 

Styremedlem:
Ahtidal Sahar Ismail
Håkon den godes gt. 1, 
7600 Levanger
Tlf.: 991 56 553
E-post: sahar.ismail@
levanger.kommune.no 

Jorid Stormo
Rygdevn. 14, 
7650 Verdal
Tlf.: 402 23 547
E-post:
jost@verdal.kommune.no 

INNHERRED LOKALLAG

Fungerende ledere:
Rigmor Andersen
Nordahl Griegs v.13, 
7800 Namsos
Tlf: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.com   

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

Kasserer:
Terje Indgjerd
Hidremtunet 7B, 7863 Overhalla
Tlf.: 900 76 243
E-post: terje.indgjerd@
overhalla.kommune.no 

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

Oddbjørn Johansen
Groftskaret 3, 7800 Namsos
Tlf.: 481 58 791
E-post:
oddbjorn.johansen@hint.no 

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 og Astrid M.
Smevik
- se fungerende ledere

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon i Grong:
Margit B. Himo
Sklinnteigen 7870 Grong
Tlf.: 982 46 061
E-post: margit.bergin.himo@
grong.kommune.no 

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

NAMDAL
LOKALLAG

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

Utvalg for
Humanistisk konfirmasjon, 
Levanger:
Tove Tangerud
Org.sekr. fylkeskontoret
Tlf.: 486 06 228
E-post:
tove.tangerud@human.no 

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

Humanistisk konfirmasjon
i Verdal:
Kontakt styreleder eller fylkes-
kontoret.

Humanistisk konfirmasjon
i Inderøy:
Dorthe Lønvik
Røsetvn. 5B, 
7670 Inderøy
Tlf.: 938 74 330
E-post: d-lon@online.no 

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Ola Ingul
Borgly, 
7600 Levanger
Tlf.: 977 17 727
E-post: olaingul@yahoo.com 
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Adr. Postboks 3027,
7709 Steinkjer

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

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

Kasserer:
Terje Stene
Odins vei 18, 7724 Steinkjer
Tlf.: 926 45 596
E-post: testene@online.no 

Sekretær:
Tore Råen
Heggesåsen 3, 7715 Steinkjer
Tlf.: 915 88 844
E-post: tore.raen@
kriminalomsorgen.no

Styremedlem:
Kari Aarnes
Munkegata 1, 7013 Trondheim
Tlf.: 952 63 778
E-post: kariaarnes@hotmail.com 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik
Se styreleder

Utvalg for 
Humanistisk konfirmasjon:
Morten Aasheim
Se nestleder

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Kari Helene Alstad  
Øvre Kvam, 7732 Steinkjer
Tlf.: 482 33 614
E-post: kari-helene.alstad@
steinkjer.kommune.no

STEINKJER
LOKALLAG

Postboks 177
7501 Stjørdal

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

Nestleder:
Mari Øydvin Mæhre
Mærestrøa 3, 7510 Skatval
Tlf.: 402 17 797
E-post:
mari-oydvin.mahre@ntfk.no 

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

Sekretær:
Roger Pettersen
Stokmovn. 39 A, 7500 Stjørdal
Tlf.: 924 00 707
E-post:
roger.pettersen@ntebb.no 

Styremedlem:
Edith Jenssen
Stokmovn. 39 B, 7500 Stjørdal
Tlf.: 452 09 625 
E-post: edith.jensen@ktv.no 

Utvalg for
Humanistisk navnefest
Kjersti Albrechtsen
Camilla Collets v. 7, 
7045 Trondheim
Tlf.: 922 34 406
E-post:
kjersti.albrechtsen@stfk.no    

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon:
Kontakt styreleder

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Robert Skrede
- se styreleder

STJØRDAL
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:
Guri Minnie Sagvik
Kløyva, 7970 Kolvereid
Tlf.: 473 86 373
E-post: g-minnie@online.no 

Styremedlem:
Sissel M. Busch
P.b. 40, 7901 Rørvik
Tlf.: 997 36 146
E-post:
sisselmerethe.busch@gmail.com 

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Kontakt styreleder

Utvalg for
Humanistisk Konfirmasjon:
Merethe Lervåg
Kvernhusgata 4, 7900 Rørvik
Tlf.: 951 85 990
E-post: merethe.lervag@ntfk.no 

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Sissel M. Busch
- se styremedlem

YTRE NAMDAL
LOKALLAG



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

B

Ord fra nord
Melodi: World, Bee Gees
Tekst: Olav Hougen

Ord
fra nord,
vi syng ut i-kor 
ein protest
fra åss:
Slutt å slåss!

Arven te ungan knuses
Ka e det som skjer
når gudstru diktere en verden
der fler' og fler'
blør å pines mer?

Ord
fra nord,
vi syng ut i-kor
ein protest
fra åss:
Slutt å slåss!

Håp om ein mårrå
ein mårrå der verden ska gi
ongan et liv uten bomba
og raseri
gi håp for vårres ti'

Ord
fra nord,
vi syng ut i-kor
ein protest
fra åss
slutt å slåss

”Ord fra nord” er ei revyvise, brukt av Steinkjer Mannssangforening våren 2009. Teksten er
skrevet av Olav Hougen, sønnesønn av Olav Hougen som skrev bl.a. Steinkjersangen og
Nordtrøndelagssangen. Olav Hougen i dag driver i bokbransjen og er tenor i Steinkjer
Mannssangforening.
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