
263 ungdommer konfirmerte seg humanistisk i Nord-Trøndelag i mai. Blant annet denne
flotte gjengen fra Ytre Namdal, som hadde seremoni i Kolvereid lørdag 5. mai. 

Bakerst fra venstre: Richard Haltvik Holm, Daniel Knutsen, Ludvik Junge Lønn. Midterste rekke fra v.: Jakob

Andreassen, Sunniva Pettersen, Maja Eline Dahl Sæternes, Anne Marit Blikø, Sivert Berg Tangen, Markus

Skagemo. Foran f.v.: Tone Lervåg Hunnestad, Nora Marsdal Kristoffersen, Sofie Nordaune Garnes, Carina

Celine Sjø Evenstad, Vår Ming Dan Ribe. (Foto: Helene S. H.)   

– les mer om Humanistisk konfirmasjon på side 4 og 5  –
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Grethe E. Friedrich: 
Flott å være

vigsler!

– side 6 og 7 –

Dag Skogheim; 
”Anonymitet,
drap og etikk”

– side 8 og 9 –

Livssynsnøytrale Seremonirom; 

Regjeringen starter
prøveordning i 

3 fylker
– side 13 –



«Fjerner de kristendommen? Då e
vell islam det neste då...»
Vi har vært gjennom en konstitusjo-
nelt historisk prosess fram til 21.
mai. 7 av grunnlovens paragrafer er
endret, og det med historisk stort
flertall. Men det er nok langt fra slik
som mange nyhetskanaler påstår at
“Norge avskaffer Statskirken”.
Kirken er den mest fornøyde av de
involverte institusjoner. Andre tros-
og livssynssamfunn registrerer
endringene, men med begrenset
entusiasme, HEF er en av dem.
Statskirkemedlemmer som aldri går
i kirka er til dels meget krass i ord-
bruken. Aktive bloggere har vært
svært engasjert, som for eksempel
innlegget referert i overskrifta. Det
er innlysende av kommentarene at
dette er personer som ikke er særlig
involvert i debatten. Noe av den
samme reaksjonen så man under
forberedelsene til “Kirkeforliket” i
2008: I høringssvarene fra kommu-
nestyrene var det stor angst for at
Statskirkeordningen skulle for-
svinne. 
Den viktigste praktiske endringen vi
vil se, er at Kirken får oppnevne
sine prester og biskoper selv, men
Staten er fortsatt deres arbeidsgiver.
Den viktigste legale endringen er
vel at Grunnlovens § 2 får en litt
annen form: 
Værdigrunnlaget forbliver vor
kristne og humanistiske Arv.
Denne Grundlov skal sikre
Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.
Det skal vel gå mange år før denne
endringen fører til store utfordring-
er. Men nå har iflg Grunnloven altså
ikke Staten noen offisiell religion,
bare et verdigrunnlag. Så får vi bare
fortsette diskusjonen om hva “den
humanistiske arv” er for noe. 
Videre er det formuleringer i § 4
som vel kan være interessante for
historikere, og ikke minst for Kong
Harald V, som selv har tatt initiativ
under saksbehandlingen for å sikre
at: “Kongen skal stedse bekjende
sig til den evangelisk-lutherske

Religion.” Men hans ansvar er noe
redusert, han slipper nå å “...haand-
hæve og beskytte denne.”
Sannsynligheten for at HEF skal få
medlemmer fra Kongehuset er altså
fortsatt nær null. Vi har fortsatt
grunnlovsfestet religionsfrihet i
Norge, setningen Alle Indvaanere
af Riget have fri Religionsøvelse
flyttes uendret fra § 2 til § 16.
Det er slutt på krav om
Statskirketilhørighet i Regjeringen.
Den Norske Kirke har lenge hatt et
eksklusivt og underlig unntak fra
vanlige regler for dataregistre. Dette
vil fortsette: Alle fødte barn med
minst en av foreldrene i kirkeregis-
teret, havner dit, døpt eller ikke!
Kirken skal fortsatt ha sin egen lov,
og være en del av statsbudsjettet.
Bevilgningene til andre tros- og
livssynsorganisasjoner (inkl. HEF)
vil være som tidligere. Fortsatt med
strenge krav til medlemsregistre. 
Dette betyr at skille mellom kirke
og stat er startet. Samtidig får vi
bekreftet at dette er en meget lang-
som prosess. Forandringene vil
knapt få noen konsekvenser for oss i
HEF. For Norge som stat på den
internasjonale arena, vil denne stats-
religionen redusere troverdigheten
som moderne demokrati. Vår tids
mest markerte bevegelse er “den
arabiske våren”. Her ser man et
potensiale til at det kan dannes nye,
moderne demokratier. Et moderne
demokrati skal etter vårt syn ikke ha
en religion, slik man fortsatt har i
Norge. Det er knapt noen tvil om at
despotiene i Nord-Afrika ville vært
best tjent med en statsdannelse uten
offisiell tilknytning til religion (er).
Med egen statsreligion, blir det lat-
terlig om vi skal presentere dette
budskapet for
unge demokra-
tier når vi, etter
all sannsynlig-
het, får en rolle
i oppbygging-
en av disse nye
nasjonene.
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Steinkjer lokallag arrangerer i samarbeid med fylkeslaget åpent
medlemsmøte torsdag 21. juni kl 19.00 i Regimentsboligen i
Steinkjer. Tema for møtet går på forbundets kommunikasjon,
internt og utad.
Kampanjen ”Ingen liker
å bli lurt” som ble
gjennomført i 2011 skap-
te reaksjoner, også innad
i forbundet. En del har
meldt seg ut på grunn av
kampanjen, samtidig
som en del meldte seg
inn. Vi tar debatten, både
om kampanjen og mer
generelt; hva formidler
vi om mangfoldet blant
humanister – og hvordan
bør vi kommunisere?   
Innledning ved hoved-
styremedlem Lillian
Hjorth.
Gratis inngang. Enkel
servering. 

NORD-TRØNDELAG
FYLKESLAG

Styret 2012:

Leder
Per Solberg
Nelius Hallans vei 10, 
7600 Levanger
Tlf.: 957 73 876
E-post: pergjem@hotmail.com 
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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:
dag.ingebrigtsen@ntebb.no  

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

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

Varamedlem:
Andrea Vestvik, Verdal
Oda Fikse, Verdal
Morten Aasheim, Steinkjer

Valgkomité:
Kari Helene Alstad, Steinkjer
Tlf.: 482 33 614 
Astrid M. Smevik, Namsos
Anne Marthe Bjørnes, Steinkjer

Revisor:
Davita AS v/Rita Torsvik
1346 Gjettum. Tlf.: 67 55 90 56

Åpent medlemsmøte 21. juni:

”Arrogante og avvisende eller
rause og inkluderende?”

Møter/kurs/arr. høsten 2012 HEF N-Tr:
• 1. september: Arbeidsmøte lokallag og fylkesstyret: Høring

om frivillighet i HEF.
• 9. oktober: Fylkesstyremøte
• 20. oktober: Samling for lokallagene og fylkesstyret.
• 9.-10. november: Kurslederkurs Humanistisk konfirmasjon
• 13. november: Fylkesstyremøte
• 11. desember: Fylkesstyremøte

Fylkeslaget skal i tillegg til dette arrangere samling for vigslere og
gravferdstalere på senhøsten. Dato ikke bestemt i skrivende stund. 

Lillian Hjorth.
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Tallene for Humanistisk konfirmasjon holder seg stabile. Som i fjor er det i 2012 15.7
prosent av årskullet i Norge som har valgt å konfirmere seg humanistisk.

Tallene for Humanistisk konfirmasjon på landsbasis holder seg stabile. Som i 2011 velger i
år 15,7 prosent av årskullet 14-åringer å konfirmere seg humanistisk. Antallet humanistiske
konfirmanter i landet denne våren er 9989. 

Vestfold (23,8 %) topper statistikken foran Akershus og Oslo. Lavest ligger Sogn og
Fjordane (5,6%), Aust- (9,0%) og Vest-Agder (9,4%) og Møre og Romsdal (9,2%). Nord-
Trøndelag ligger like under landsgjennomsnittet med 14,5 % av årskullet. 

Humanistisk konfirmasjon er for alle som ønsker å være med. De unge velger en konfirma-
sjonsordning, men ikke et personlig livssyn. Det er arrangøren som representerer et livssyn.
Human-Etisk Forbund (HEF) respekterer fullt ut den livssynsmessige myndighetsalder i
Norge. Den er 15 år. 

Målsettingene for kursene 14-åringene går igjennom før seremoniene som nå står for døren
er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

• innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
• evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
• bevissthet om livssyn
• evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar

Jens Brun-Pedersen
pressesjef HEF

16 prosent av årskullet 
valgte humanistisk

To av konfirmasjonsstedene i Nord-Trøndelag får her representere årets konfirmanter
i fylket: Namsos og Inderøy. Her følger hermed et knippe flotte ungdommer!
Gratulerer og takk til alle involverte; både konfirmanter med familie og alle frivillige
i HEF Nord-Trøndelag som har gjort dette mulig.

Konfirmantene i Inderøy, bildet øverst på neste side: Foran fra venstre: Ane Kvåle
Tromsdal, Tyra Øyen Brandtsegg, Anton Melhus Tobiassen, Ane Karoline Dyrstad, Eva
Kvåle Tromsdal. Bak fra venstre: Erlend Brønseth, Oscar Bernard Stene Andresen, Magnus
Hjelde Brattli, Ole Norum Rotvold, Knut Steinar Engeset Ofstad, Hans Holm, Fredrik
Oxaal Johnsen, Jonas Skjørholm Stornes, Sigurd Heggdal Grimstad, Olve Lyngstad
Skjerve, Jørgen Vang, Tom Erik Nilsen.
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Konfirmantene i Namsos: Fra venstre: 1. rekke: Ingeborg Eikeset, Mia Sofie Mortensen,
Mari Kvernland Båtnes, Linda Rahman, Oda Aakervik, Aaselill Flakken Kristiansen,
Amalie Øyesvold Rasmussen, Aurora Olden Aglen, Gøril Lindseth. 2. rekke: Johan Lein
Ahlin, Lars Hoddø, Mari Havstein, Maja Sofie Vestgøte Flakk, Simen Bjerkestrand, Martin
Hoddø, Truls Aune Pedersen. 3. rekke: Katrine Lindseth, Sigurd Hagerup Kristensen,
Joakim Kvello, Sindre Vikan, Didrik Andre Andreassen, Bernard Berg Haltnes. 4. rekke:
Fredrik Larsen Hunnestad, Jørgen Marsfjell Smevik, Sigbjørn Solbu, Ivar Alexander
Kristiansen, Anders Grongstad, Gabriel Tiller Rosenvinge, Even Tangnes, Håkon Hanssen.
(Ikke tilstede: Benedikte Marie Kristiansen, Ylva Hatsephsut Sarah Margrethe Tetlien,
Martin Andreas Eikeseth Torgersen).
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Grethe E. Friedrich fra
Levanger er vigsler for
Human-Etisk Forbund
(HEF) i Nord-Trøndelag.
Rollen krever lytteevne,
ydmykhet og innsats,
men Grethe er ikke i tvil;
det er en givende og ære-
full oppgave. 

Grethe arbeider som studie-
leder ved lærerutdanningen
på Høgskolen i Nord-
Trøndelag. På fritiden er
hun en dame med mange
jern i ilden og hun er både
leder for navnefestutvalget i
HEF Innherred lokallag og
er altså vigsler. Vi treffes en
solrik maidag i lunsjpausen,
på Høgskolens vakre uteare-

aler på Røstad i Levanger.
Det å være vigsler for HEF
er en flott oppgave mener
Grethe. Det fineste ved det
er det å kunne bidra på en så
viktig dag i folks liv, sier
hun.

En ære
Det er rett og slett en stor
ære, sier Grethe smilende. I
prosessen frem mot vigselen
er det å være ydmyk og lyt-
tende nok til å skjønne fullt
ut hva paret ønsker seg, noe
hun fremhever som viktig.
Folk er forskjellige og kan
ha veldig forskjellige ønsker
for bryllupet sitt. HEFs
vigslere har rammer å for-
holde seg til i forhold til
hvordan en Humanistisk
vigsel skal være, men samti-
dig skal det være personlig
og lagt opp etter parets
ønsker. Å balansere dette på
en god måte krever lytterev-
ner og samtidig tydelighet
og dette er egenskaper en
vigsler bør ha. 

Finne de riktige ordene
Grethe synes likevel at det å
skrive talen til paret er det
som krever mest av henne
og som hun bruker mest tid
på. Det å finne de riktige
ordene i forhold til paret og
hvem de er, ord som blir
betydningsfulle for akkurat

Grethe E. Friedrich om å være vigsler:

Veldig artig! 

Anbefaler oppgaven: Vigsler Grethe Friedrich synes det er flott å være
vigsler for Human-Etisk Forbund. 



7

dem. Ikke bruke for mye
klisjeer og å være høytidelig
nok uten å bli pompøs, er
ting hun er opptatt av når
hun skal skrive vigselsta-
lene. 

Avklare forventninger
Arbeidet med en vigsel star-
ter i det vigsleren får en
forespørsel og bekrefter at
hun/han har anledning den
aktuelle datoen. Så er det å
avtale et første møte med
paret, slik at de får startet
planleggingen. Grethe
Friedrich bruker dette møtet
til å avklare forventninger
med paret og få tydeliggjort
hvem som har ansvar for
hva. Noen par trenger også
litt mer råd i f.t. seremoni-
ens innslag enn andre. –
Enkelte par har omtrent alt
klart når vi møtes og har
klare formeninger om hvor-
dan seremonien skal være,
forteller Grethe. Andre par
er mer usikker på hva dette
går ut på og vil gjerne ha
råd både om musikkinnslag,
seremonisted og pynting. –
Vi vigslere skal jo ikke gjø-
re noe praktisk med dette,
men gir gjerne råd, sier
Grethe. 

Ingen overraskelser
Etter det første møtet har
vigsleren og paret jevn kon-
takt på mail, om program og
opplegg. Grethe har også
etter hvert et møte med
paret i seremonilokalet, slik
at de får sett på stedet og

legger opp litt etter det også.
Og er det seremoni utendørs
må de ha en plan B i tilfelle
dårlig vær. – Mange vil ha
seremonien ute, smiler
Grethe. Og da gjelder det å
ha en reserveløsning som
blir like fin som plan A. Når
den store dagen nærmer seg
og talen er skrevet, sender
hun talen til paret for
gjennomlesing. – Dette er
ikke dagen for overraskelser
sier Grethe. Alt skal være
forutsigbart og trygt. Så er
det generalprøve dagen før,
med alle aktører tilstede. Og
når den store dagen opp-
rinner er alt bare stas!   

Skal levere kvalitet
Det er litt arbeid med å være
vigsler, men når man får

rutine går jo ting lettere enn
helt i starten. Men noe
arbeid blir det jo, for vi skal
jo ikke bare lire av oss en
”mal”, men forme opplegget
og talen til hvert enkelt
paret, konstaterer Grethe.
Det er jo det som er noe av
styrken ved Humanistisk
vigsel, at det er så personlig,
selv om det er et gjenkjen-
nelig humanistisk ritual. Og
det er avgjørende at det blir
bra. HEF skal levere kvalitet
sier Grethe Friedrich enga-
sjert. – Så vigslerrollen kre-
ver innsats, men det er så
lystbetont at det er absolutt
verdt det, avslutter hun. 

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Kan DU bli vigsler?
HEF Nord-Trøndelag trenger flere vigslere i tida
som kommer. Er dette en oppgave og en rolle som
kan passe for deg? 
Ta kontakt med fylkeskontoret hvis du ønsker mer
informasjon og/eller ønsker å søke om å bli vigsler:
E-post: tove.tangerud@human.no 
Tlf.: 486 06 228.

Om søknadsprosessen: 
– Fylkesstyret anbefaler personer til vigslerrollen inn

til HEF sentralt. 
– Søkere kurses av HEF sentralt og godkjennes til

sist av Fylkesmannen. 
– Oppgaven er honorert. 
– Du må være medlem for å kunne bli vigsler. 
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I elleve år var jeg lærer i real-
og ungdomsskole, lærer for
unge mennesker mellom 14 og
17 år. Mitt siste år i skolen var
1971/1972. På den tid var ennå
skolen i det store og hele en
statisk institusjon, tungrodd, en
lite bevegelig institusjon, men
helt fri for det daglige bombar-
dement av påvirkninger fra en
moderne og brutal teknologi
som snart sagt tilbyr alt og for-
langer fri vei for enda mer. Bak
denne teknologi er det mennes-
ker, la oss ikke la være å minne
om det! Upersonlig, ja vel, men
det upersonlige må ikke lenger
få oss til å tro at det uteluk-
kende er høyteknologiske fines-
ser vi har å gjøre med. 

Vi står nemlig overfor anony-
me, kyniske personer og grup-
per av personer med tanker og
forlangender fjernt fra sosiale
forpliktelser og human etikk.
Så vidt mange erfaringer høstet
jeg gjennom mine elleve år i
skolen at jeg forstår det uhyg-
gelige problem som melder seg
når et ungt, uferdig menneske
på 33 år, på noen timer
gjennomfører ugjerninger ingen
kunne forestille seg for et år
siden. Terrorisme, sier noen,
men terrorisme er bare et ord,
ikke engang en forklaring. 

Dette unge, uferdige mennesket
skal, så vidt vi nå vet, i årevis
ha vært opptatt av

Anonymitet, drap og etikk

Samfunnsengasjert forfatter;
Dag Skogheim.

Artikkelforfatteren mener at etikk må mye sterkere inn som fag og tema i skolen  (foto: Tove Tangerud). 
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Tempelherrenes orden, en
middelaldersk sammenslutning
for beskyttelse av Jerusalem.
Han har ikke systematisk,
under samvær med andre og
under veiledning, tilegnet seg
mengden av informasjoner som
setter hele denne
Tempelherreorden inn i dens
historiske kontekst, hvem som
sto bak og utviklet denne og
andre morbide sammenslut-
ninger i middelalderen. 

Helt uten innsyn av andre
utviklet det seg og dermed fikk
også kimen til de uhyggeligste
svindelnumre og perversiteter
fritt utvikle seg. Teknisk topp-
nivå, absolutt fritt valg ved
siden av store mengder anony-
me bidrag via nettet, lager i dag
en virtuell virkelighet som
under bestemte betingelser ikke
lenger kjenner sosialt bestemte

regler for adferd, men blir rent
kriminelt rettet og resulterer i
overlagte drap. 

I en historisk kontekst er de
uhyrlige overgrep mot kvinner
med, den ufattelige råskap mot
jordens nederste lag av befolk-
ningene. Gang på gang på gang
har det kristne Europa innhyllet
forfølgelsene og undertrykking-
en i velduftende offerrøk og
storslagne hymner. Ikke noe
svindelnummer var for simpelt
gjaldt det å opprettholde autori-
tetstroen, gjaldt det å få tak i og
sikre enorme rikdommer. I den-
ne sammenhengen er historien
om Tempelherrenes orden et
utmerket eksempel. 

Etter 22. juli 2011 må vi se i
øynene at totalt skruppelløse
interesser for lengst har fått et
farlig nakketak på oss alle, ikke

minst våre ungdommer. Det er
et nytt og helt ukjent fenomen.
La oss likevel ikke lete etter
skyldige. La oss tviholde på vår
plikt til etisk og human hold-
ning uansett dokumentert
råskap og forbrytelser.

Ett er sikkert. Aldri var mine
elever mer aktive enn når
spørsmålet ble stilt: Hva er rett
her? Hva er galt der? Det gjaldt
enkle, eksistensielle spørsmål
av rent etisk karakter der alle
hadde rett til å være med. Jeg
mener fortsatt dette er uendelig
mer vesentlig enn gymnastikk,
språk og matematikk. Det gjel-
der liv og død, ikke mindre enn
det!

Tekst: 
Dag Skogheim



Else Sirum og Svein Holthe
fra fylkesstyret stod for over-
rekkelsen under årsmøtemid-
dagen i Namsos i mars. –
Denne æren må jeg dele med
flere, vi var mange som sør-
get for at konferansen ble
realisert og
Levangermanifestet "Leve
Sammen" ble jobbet frem av

prosjektgruppa i lag - ord for
ord, kommenterte prisvinne-
ren i sin takketale. Tone har
til daglig sitt virke i rådman-
nens stab i Levanger kommu-
ne.

Viktig initiativ
Fylkesstyrets begrunnelse for
pristildelingen lyder som føl-

ger: Nordtrønderhumanisten
2012 tildeles Tone Volden
Rostad for initiativet 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 livs-
syn, religion og kultur i
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Tone ”Nordtrønderhumanisten 2012”

Tone Volden Rostad ble ”Nordtrønderhumanisten 2012”. Til venstre Else Sirum, til høyre Svein Holthe, beg-
ge fylkesstyremedlemmer da prisen ble tildelt.    

Under Human-Etisk Forbund (HEF)
Nord-Trøndelags fylkesårsmøte ble
Tone Volden Rostad fra Levanger til-
delt "Nordtrønderhumanisten 2012".
Hun fikk prisen på grunn av sitt initia-

tiv til mangfoldskonferansen "Håp og
Tro i 1000 år", som ble arrangert i
anledning Levanger kommunes jubi-
leum i fjor. 



dagens Norge, både i regio-
nen og nasjonalt, er prisver-
dig. Konferansen ble i tillegg
vinklet på en slik måte at det
å skape forståelse og dialog
var hovedfokus, med mani-
festet ”Leve Sammen” som et
konkret resultat av konferan-
sedagene.

Arbeidet videreføres
Konferansen var bredt anlagt,
med nasjonale aktører og del-
tagere fra hele fylket og fra
andre deler av landet.
Konferansens mål var mer
kunnskap om hverandres livs-
syn, økt toleranse og dialog
livssynene i mellom og opp-
slutning om
Levangermanifestet ”Leve
Sammen”. Arbeidet blir nå
videreført bl.a. i en dialog-
gruppe lokalt i Levanger, noe
som viser at initiativet førte
til noe utover selve konferan-
sen. HEF Nord-Trøndelag
ønsker med denne pristilde-
lingen å gi sin fortsatte støtte
til og håper å bidra til ytterli-
gere fokus på dialog mellom
ulike livssynsgrupper og
hvordan dette kan bidra til en
fredeligere sameksistens både
innenfor og utenfor fylkets
grenser. 

Opptatt av tankegods
I etterkant av pristildelingen
ønsker Tone å takke for pri-
sen igjen. – Som sekretær for
Levanger sitt 1000-årsjubi-
leum, hadde jeg anledning til
å tenke på hva jubileumsåret
2011 skulle inneholde. Da
var det viktig å se tilbake i
1000 år, litt på nåtiden og om

mulig, 1000 år framover. De
fleste graver i jorden når de
ser seg tilbake. Jeg ble opp-
tatt av hva som har båret
menneskene mentalt gjennom
tidene og hvordan vi går
videre. Vi lever i dag i et
mangfold når det gjelder tro
eller ikke tro. Utfordringen
ligger i å kunne leve sammen
i fred og respekt for hveran-
dre. Det krever noe av oss,
men gir heldigvis større rom
for den enkelte enn da det
kun var en tro som rådde i
Norge. Det er ikke lenge
siden, kommenterer Tone.

Vil dele prisen
Volden Rostad sier hun er er
glad for prisen, men hun vil
dele den med HEFs medlem-
mer. For hver dag er det
mange av HEFs medlemmer
som gjør en stor innsats uten
å få en pris for arbeidet. Noen
møter motstand, noen blir satt
utenfor “det oppleste sel-
skap” og andre tar på seg vik-
tige roller i samfunnet som
vielse osv. Det står det
respekt av! Min innsats har
kun vært en idé og et intenst
arbeid i 2011 sammen med
HEF og flere ledere innen uli-
ke trosretninger, sier Tone.
Hun ønsker å dele prisen med
medlemmer av HEF som har
reflektert over eget liv, funnet
livsverdier som gir både håp
og tro - og ikke minst forsø-
ker å leve som gode humanis-
ter! Utfordringene ligger i å
finne felles verdigrunnlag
sammen med våre medmen-
nesker – finne likheter og
drøfte ulikheter.

Ikke tolerer alt, men forsøk å
forstå
På vår lille klode er vi kom-
met ulikt i utviklingen. Det
tok mer enn 1000 år å gjøre
Norge til det demokratiet vi
er i dag. Vi er rike og ser på
oss selv som godt utviklet,
men vi kjenner ikke svaret på
hvorfor vi er til! Det beste
ordet jeg kjenner i det norske
språket er toleranse. Man skal
ikke tolerere alt, men forsøke
å forstå andres ståsted. Det er
vanskelig når mange tror de
har fasiten på livet. “Jeg er
sannheten og livet” står det i
bibelen. Det må være trygt og
godt for dem som tror på det,
men det er ikke alle. Vi vet
ikke mye, men kan gjøre
utrolig mye ut av dette livet
om vi gir den enkelte LIVS-
ROM! Avslutter Tone Volden
Rostad,
Nordtrønderhumanisten
2012. 
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Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Fra statuttene til
Nordtrønderhumanisten: 
"Human-Etisk Forbund
Nord-Trøndelag fylkeslags
pris utdeles til enkeltperson,
gruppe eller organisasjon i
Nord-Trøndelag som bidrar
til fremme av de humanistis-
ke idealer og prinsipper i
FNs menneskerettighetser-
klæring. Prisen består av et
glassfat signert en glass-
kunstner i regionen, kr
5.000,- og et diplom."
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Fylkesårsmøtets arena i år
var Rock City hotell og
opplevelsessenter i Namsos.
Kunne dette bidra til et for-
nyet og friskt blikk på fri-
villighet i HEF, som var
tema for årsmøtesemina-
ret? 23 delegater var samlet
til dyst 16.- 17. mars. 

Fylkesstyret og valgkomiteen
hadde tydeligvis gjort et godt
forarbeid, for årsmøtesakene
ble raskt og greit behandlet,
med bare små justeringer fra
delegatene. Tema for årsmøtets
seminardel var Frivillighet i
HEF og Tom Hedalen innledet
til temaet. Tom er nestleder i
hovedstyret og leder for for-
bundets organisasjonsutvalg. 

Frivillige må behandles bra
Hedalen fortalte om organisa-
sjonsutvalgets arbeid og for-

midlet vikti-
ge sider ved
frivillighet
og rekrutte-
ring. For å få
allerede akti-
ve til å bli
værende og
for å få inn
nye er det
helt avgjø-
rende hvor-
dan vi
behandler
folk og hvor-
dan vi kom-
muniserer. De aktive må bli
sett, på en positiv måte. En
blomst eller en liten gave kan
utgjøre mye, og mange ganger
er rosende ord nok. Og for all
del - når du skal rekruttere nye;
ikke si at "nå har jeg ringt
kjempemange og du er den sis-
te på lista mi! Kan du hjelpe
oss?" Fylkesårsmøtets program

var lagt opp med tid til et
besøk i opplevelsessenteret
Rock City, noe deltagerne så ut
til å sette pris på. Et par-tre
yngre årsmøtedeltagere og to
nye varamedlemmer under 30
år tyder kanskje på at Rock
City var et godt valg og at fyl-
keslaget har trampet i gang
"Godrockefoten"?

God stemning på fylkesårsmøtet: f.v.: Per Steinar Gravås (Steinkjer), Per Solberg (Levanger), Else Sirum
(Levanger) og Ingvild Larssen (Steinkjer). Alle i fylkesstyret. (Foto: Olga Silseth)

Frivillighet i Rock City

Takk for innsatsen; Tom Hedalen mottar synlig takk
fra fylkesleder Per Solberg. (Foto: Tove Tangerud)
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Det står å lese i Vårt Land på nett 30. mai at det i Akershus, Rogaland og Troms snart
kan tilbys begravelser og andre seremonier i et livssynsnøytralt seremonirom. En prøve-
ordning i tre fylker skal bane veien for andre fylker. 

Mangfoldig samfunn 
Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har uttalt at en tidel av befolkningen ikke er tilknyttet noe
tros- eller livssynssamfunn og ytterligere 10 prosent er medlem av andre trossamfunn enn den nor-
ske kirke. Stadig flere familier er flerkulturelle og flerreligiøse og kan ha et ønske om å kombinere
uttrykk fra ulike tradisjoner og religioner. Det er disse vi vil nå ved å legge til rette for livssynsnøy-
trale seremonirom, sa kulturministeren til NTB.

Endring av kapell 
Regjeringen har bevilget 7 millioner kroner på årets statsbudsjett for å prøve ut ordningen i de tre
nevnte fylkene. Etter hvert skal resten av landet også komme med. – På større steder er gjerne slike
tilbud på plass allerede. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha et tilbud som passer eget livs-
syn. Det kan dreie seg om enkle grep i et kapell eller forsamlingshus for å kunne gi en verdig ramme
for viktige seremonier, sier kulturministeren. Prøveordningen er forankret i stortingsforliket om stat
og kirke fra 2008. Erfaringene fra de tre fylkene vil være med på å
avgjøre hvordan ordningen skal organiseres i resten av landet. 

Endelig fremgang
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, er fornøyd
med at det nå er framgang i denne saken. – Det er veldig bra at det
nå skjer noe konkret. Dette har vært en sak Human-Etisk Forbund
har jobbet med i mange år, og nå er vi i gang, sier hun. Mile
understreker at sju millioner kroner er ikke så mye penger, og at
man ikke vil ha råd til mer enn ombygging av eksisterende lokaler
for disse midlene. – Man får ikke så mange nybygg for sju millio-
ner, men dette er likevel en positiv start. Etter hvert får vi håpe det
kommer mer penger i potten slik at alle i Norge etter hvert får til-

gang til et verdig, livssynsnøy-
tralt seremonilokale i nærheten
av der de bor, sier hun.

Positiv følge av stortingets forlik
Fylkesleder i Nord-Trøndelag, Per Solberg, er også fornøyd med
at det nå er fremgang i denne saken. – Vi er jo ikke helt fornøyd
med stat-kirkesaken, men det kommer noen følgeeffekter etter
stortingsforliket fra 2008 som vi er meget godt fornøyd med, som
f. eks. dette. HEF NT har livssynsnøytrale seremonirom på agen-
daen i årsplanen og Solberg lover at fylkeslaget skal gjøre sitt for
at Nord-Trøndelag skal bli tidlig ute med å få flere nøytrale eller
fleksible seremonirom. 

Livssynsnøytrale seremonirom i tre fylker

(foto: Human-Etisk Forbund)

(foto: Tove Tangerud)



14

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
Tungata 10, 
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:
Jorid Stormo
Rygdevn. 14, 7650 Verdal
Tlf.: 402 23 547
E-post:
jost@verdal.kommune.no 

Heidi Rygg
Frøys vei 11, 
7600 Levanger
Tlf.: 974 38 288
E-post: heidi.rygg@
levanger.kommune.no 

INNHERRED LOKALLAG

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

Nestleder:
Line Forkner
Rønningsåsen 4, 7800 Namsos
Tlf.: 916 16 375
E-post: line@forkner.dk 

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

Styremedlem:
Oddbjørn Johansen
Groftskaret 3, 7800 Namsos
Tlf.: 482 27 451
E-post: oddbjorn.johansen@hint.no 

Kristoffer Johansen
Olav Duuns v. 41B, 7800 Namsos
Tlf.: 958 26 638
E-post: kristoffer@lagre.org 

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 Griegs v.13, 7800 Namsos
Tlf: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.no 

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
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 

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Levanger:
Olga Silseth – se sekretær

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

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Verdal:
Jorid Stormo – se styremedlem

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Inderøy:
Margareth Halle
Loråsevn. 94, 
7670 Inderøy
Tlf.: 975 80 256
E-post:
margareth.halle@gmail.com 

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

Nestleder:
Kari Aarnes
Kalv Arnesons gt. 13, 
7715 Steinkjer 
Tlf.: 952 63 778
E-post: kari.aarnes@
steinkjer.kommune.no 

Kasserer:
Anton Rikstad
Høvdingvn. 130, 
7725 Steinkjer
Tlf.: 971 48 026
E-post: ar@fmnt.no 

Styremedlem:
Trond Olav Skevik
Heggesåsen 2, 
7715 Steinkjer
Tlf.: 480 41 200
E-post: trond.o.skevik@hint.no 

Kari Helene Alstad
Øvre Kvam, 7732 Steinkjer
Tlf.: 482 33 614
E-post: kari-helene.alstad@stein-
kjer.kommune.no

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik 
– se styremedlem

Kontaktperson
Humanistisk konfirmasjon:
Morten Aasheim- se leder

Kontaktperson
Humanistisk gravferd:
Kari Helene Alstad 
– se styremedlem

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:
dag.ingebrigtsen@ntebb.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
Ringbanen 15B, 
7500 Stjørdal
Tlf.: 922 34 406
E-post:
kjersti.albrechtsen@ntfk.no     

Kontaktperson 
Humanistisk konfirmasjon:
Robert Skrede - se leder

Kontaktperson
Humanistisk gravferd:
Robert Skrede - se leder

STJØRDAL
LOKALLAG

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

Nestleder:
Solveig Nordgård
Vikestad, 7900 Rørvik
Tlf.: 911 28 980
E-post: sonorg@online.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 

Petter Konrad Sandvik
7994 Leka
Tlf.: 417 93 602 

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Rita Tangen-Hansen – se leder

Kontaktperson
Humanistisk Konfirmasjon:
Sissel M. Busch 
– se styremedlem

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

YTRE NAMDAL
LOKALLAG



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

BB

Vi søker etter 
2 regionale koordinatorer
for Humanistisk konfirmasjon (HK)

Koordinator i sørdelen planlegger og organiserer HK-kursene i Stjørdal, Frosta, Levanger,
Verdal og Inderøy. Koordinator i norddelen gjør det samme for HK i Steinkjer, Grong,
Namsos og Kolvereid. 

Opplæring vil bli gitt. Oppgaven er honorert.
NB! Oppgaven er ikke ordinært arbeid, men en honorert medlemsoppgave. 

Temaene konfirmantene skal gjennom i løpet av kurset er blant andre:
* Livssyn og humanisme * Psykisk helse
* Menneskerettigheter * Kropp og seksualitet
* Miljø, natur og ressursbruk * På Flukt, et rollespill om å være flyktning

Kursene starter i januar på de fleste stedene og går over 8-10 kvelder á 2-4 timer (bortsett fra
På Flukt). Seremoniene er i løpet av mai måned, de fleste den første eller andre helga. Disse
har lokallagsstyrene ansvaret for. 
Koordinatorene skal ha nær kontakt med lokallagsstyrene og etter hvert samarbeide med kur-
slederne, som gjennomfører kursene som de har planlagt og organisert.
Du som søker må være over 18 år, du må være medlem av forbundet og kunne identifisere
deg med det humanistiske livssynet.

Vi trenger i tillegg at du;
* har evne til å arbeide selvstendig
* er strukturert og ryddig. 
* har gode samarbeidsevner 

Det er en fordel om du har erfaring med konfirmasjonsarbeid eller annet ungdomsarbeid.

Ta kontakt for mer info: org.sekr. Tove Tangerud, tlf. 486 06 228

Søknad sendes til fylkeslaget, e-post: tove.tangerud@human.no eller i posten til: 
HEF Nord-Trøndelag Pb 395, 7601 Levanger. 

Søknadsfrist: 1. august

Nord-Trøndelag fylkeslag


