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Mange steder rundt i Norge sliter 
lokallag med å arrangere Human-
istisk Konfirmasjon (HK). Dette 
har styr-ende organer i HEF vært 
klar over lenge. Hovedkontoret var 
derfor svært interessert i at vi skulle 
prøve vår modell med HK-koordina-
torer i Nord Trøndelag. Vi fikk nødv-
endig støtte til prosjektet som vi har 
drevet med i tre år nå. Prosjektet 
har blitt tatt veldig godt mottatt og 
våre to koordinatorer har vært en 
god støtte for mange lokallag ved å 

avlaste på ulike måter med kurs og 
planlegging av seremonier.
På forrige landsmøte fikk Hovedsty-
ret i oppgave å  «….. utrede alter-
native måter å organisere og gjen-
nomføre Humanistisk konfirmasjon 
for å sikre et tilbud i hele landet…»

Utvalget, ved leder Lisbeth Holan, 
har nå levert sin innstilling og 
denne ble nylig behandlet av 
Landsstyret. Det er mange interes-
sante føringer i rapporten. Bak 
konklusjonene ligger en stor spør-
reundersøkelse som utvalget har 
gjennomført til alle fylkeskontor, 
alle lokallag, kursledere og instruk-
tører. Konklusjonene ga inntrykk 
av at bekymringene i alle ledd 
dreide seg mye om å rekruttere og 
beholde kursledere. Utvalget har 
klart avvist at HK skal drives som 
et eget selskap på profesjonelt 
vis, slik noen har sett for seg HK’s 
framtid. Samtidig finner vi en klar 
erkjennelse i konklusjonene at HK 
er en krevende del av vår virksom-
het som må tilføres økonomiske og 
personellmessige ressurser. Derfor 
mener Holand-utvalget at HEF må 
opprette 8 nye stillinger bare for 
HK, for at man skal sikre et godt 
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tilbud om Humanistisk Konfirmasjon 
i hele landet på lang sikt. 

Den foreløpige reaksjonen i ad-
ministrasjonen og hovedstyret i 
forhold til disse nye stillingene 
er avventende. Det foregår også 
planlegging av andre deler av 
organisasjonen hvor man ønsker 
økte ressurser og stillinger. Man ser 
disse prosessene under ett. Slik 
signalene nå kan oppfattes, ser det 
ut til at organisasjonen vil oppleve 
en regionalisering med større kon-
torer og økte ressurser. Om dette 
vil bety nedleggelse av fylkesled-
det er det foreløpig ikke mulig å 
mene noe om. Men vi føler at løpet 
nå er lagt for mer stillingsressurser 
og dermed en profesjonalisering 
av HK. Det vil ta år før dette er på 
plass.

For oss i Nord Trøndelag betyr dette 
at vi etter all sannsynlighet vil få 
forlenget prøveperioden med «HK-
koordinatorer». Dette er vårt svar 
på profesjonaliseringsprosessen, 
ennå en god stund.
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Åpent møte i Human-Etisk Forbund Innherred lokallag:
Onsdag 21. januar kl 19.00 

Sted: Foajeen i Nordlåna på Hint Røstad i 
Levanger
Tema: Ytringsfrihet – om etiske dilemma vi alle 
møter i vår hverdag rundt dette temaet.

Filosof Einar Øverenget holder foredrag
Einar Øverenget (født 29. januar 1964 i Elverum) er en norsk filosof, forfatter og 
anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, 
kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.
Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA 
Humanistisk Akademi, som han forøvrig var med på å danne i 2000. Øverenget 
er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Niti-
mens husfilosof. Han har også utgitt flere bøker.(kilde: Wikipedia)
Les mer om aktiviteter i fylket på nett: www.human.no/nord-trondelag 

www.human.no
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I vår serie «Pionerene» prøver vi å bli litt kjent 
med de eldste medlemmene i HEF NT. Denne 
gangen skal vi besøke Aud Jenny Moen på 
Steinkjer. 

Vi ankommer etter telefonisk avtale med Aud 
Jenny. Det er lett å føle seg velkommen, bordet 
er dekket med kaffeservise til to. Hun har funnet 
ut at vi har felles kjente. Hun lister opp detaljert 
kunnskap over mange slekter i sin barndoms by. 
Aud Jenny Moen ble 90 år i oktober, og hun feiret 
dagen med besøk hos barn og barnebarn sørpå. 
Det er behagelig og interessant å være på besøk 
her. Aud Jenny forteller om mye om mangt, minst 
om seg selv.

Gode tider med knappe ressurser                                                                                                   
Aud Jenny Moen er født på Levanger i 1924. Hun 
bodde i Kirkegata i nordenden av Levanger sam-
men med sine foreldre og to søstre. Kirkegata 
så omtrent lik ut da som nå, om enn noe gråere i 
fargen. Hun kjente «Knutsenongan» og «Jenssen-
ongan» på den andre sida av kvartalet. Far An-
dreas Okkenhaug arbeidet for det meste på sag-
bruket til Verdalsbruket. Mor Julianne var hjemme 
hos barna. Aud Jenny husker og beskriver mange 
forhold i barndomsbyen som åpenbart er helt rik-
tige. Hun ble konfirmert på tradisjonelt vis i 1939, 
og så kom altså «krigen», annen verdenskrig. Alt 
ble endret da, mest til det verre. Thorp & Ander-
sens Handelsskole brant ned sammen med det 
meste annet på Steinkjer. De flyttet til midlertidige 

lokaler i Levanger. Det var heldig for Aud Jenny. 
Hun hadde alltid likt så godt å sysle med tall og 
var en kløpper til å lære ting utenat. Til stor glede 
for læreren. Hun fikk begynne på handelsskolen.

Langsom prosess
Aud Jenny kan ikke tidfeste når hun begynte sine 
spekulasjoner om tro og tvil. Vi må snakke lenge 
om dette før vi får tak i noen tråder. Det var helt 
sikkert ikke noen inspirasjon fra nær familie eller 

Koselig dame: Aud Jenny Moen i Steinkjer brukte lang tid 
på å gå til det steg å melde seg ut av kirken og inn i HEF, 
men hun mener hun ble ”født som agnostiker”. 

Foto: Solveig Moen

Pionerene

www.human.no
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nære venner. Hun sier at hun knapt kan huske at 
hun diskuterte slike spørsmål med noen. Bortsett 
fra mannen sin, Steinar Moen da. Steinar var noen 
år eldre enn Aud Jenny. Han var agronom, og 
arbeidet i Tingvoll Kommune under krigen. I 1945 
kom den unge familien kjørende med lastebil fra 
Tingvoll til Mære, der Steinar hadde fått jobb som 
herredsagronom i Sparbu Kommune. Siden ble 
familien boende i Nord Trøndelag. De bygde hus 
på Steinkjer i 1960. Heller ikke i denne tida tror 
Aud Jenny at hun hadde noen sikre tanker om sitt 
egentlige syn på tro og tvil. Men hun fornemmer 
at det var ting som foregikk rundt henne som hun 
ikke syntes var helt riktig. 

«Født agnostiker»                                                                                                                                      
Når vi nærmer oss punktet om den endelige ideen 
bak å melde seg ut av Statskirken og bli medlem i 
Human-Etisk Forbund, har hun ikke noe raskt svar. 
Det er i alle fall sikkert at hun ikke var påvirket av 
mor og far Okkenhaug i Kirkegata i Levanger. Der 
i gården var de veldig bevisste sosialdemokrater, 
hun kan ikke huske at tvil og tro var noe tema. 
Snarer tvert i mot; hun deltok på søndagsskolen 
i Metodistkirken, det gjorde de fleste. Heller ikke 
under skolegang og utdanning var det noe disku-
sjon om livssyn eller religionskritikk. Hun må tenke 
nøye etter… «Jeg er nok født agnostiker», sier 
Aud Jenny. Først etter at barna vokste til, tok hun 
bevisst fatt på tankearbeidet. Hun mener dette 
tok ti år. Steinar var ikke så innstilt på at hun skulle 
forlate Statskirken, og gjorde det aldri selv. 

Det var nok flere observasjoner av intoleranse og 
en lang personlig modningsprosess som etter 
hvert endret Aud Jenny sitt livssyn. Vi avslutter 
en interessant og givende samtale med denne 
konklusjonen.

Tekst og foto:
Per Solberg

www.human.no

Ektemannen Steinar var den eneste Aud 
Jenny snakket om livssynsspørsmål med. 
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God formidler om Jakten på Olav den 
Helliges levninger. Foto: Tove Tangerud

Midtnorske humanister inntok Stiklestad
SYMBOLTUNGT SLAGSTED – MEN HVA SKAL SNK VÆRE I FREMTIDEN?

Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
(SNK) huset ei sen septemberhelg 
Midtnorsk Humanetikerkonferanse 
2014, med 65 ikke-troende hjertelig 
til stede. Og programmet bar preg 
av plassen. 
Forfatter og religionshistoriker 
Øystein Morten ga deltagerne et li-
vaktig innblikk i sin jakt på Olav den 
Helliges (Odh) lik. En fascinerende 
forskerreise bakover i tid, for å for-
søke å finne den ”sanne historien” 
om hva som skjedde 
med Odhs levninger. En time gikk 
forrykende fort, og vi kan rappor-
tere at benresten som befinner seg 

i St. Olavs kirke i dag, mest trolig 
ER ben fra Olav Haraldsson/Odh, 
at Snorre ”stjal” fra bibelen da han 
skrev sin saga om Olavs død og at 
Odh’s kropp ble tørket, på samme 
måte som Inkaindianerne gjorde 
det, og DERFOR var så godt bevart. 
Humanistene i salen nikket og 
smilte. 

Historieprofessor Hilde Gunn 
Slottemo knyttet tematikken enda 
mer opp til humanismen, med sitt 
foredrag ”Olavsarv. Livssyn og 

historiebruk i et sekulært samfunn”. 
Hun åpnet med å hevde at det er 
naturlig at humanetikere er en part i 
debatten rundt SNK og den såkalte 
”Olavsarven”. Slottemo ga en gjen-
nomgang av forståelse og bruk av 
stedet fra 1800-tallet til i dag, med 
landbruk og kirke, nasjonsbygging 
og nazistenes misbruk i krigstid 
som hovedfokus. - Stiklestad er et 
potent symbol, men hva skal det 
bety i dag, spurte hun forsamlingen. 

www.human.no

Humanetikerne må inn i debatten på 
Stiklestad, mener Hilde Gunn Slotte-
mo. Foto: Tove Tangerud



Hun viste så frem de mange 
ulike betydninger SNK kan 
ha: Historisk minnesmerke 
og kristent sentrum og 
pilegrimsmål er jo noe det 
både er og har vært i lang 
tid. I de siste få år, har SNK 
også påbegynt et arbeide 
med å bli et multireligiøst 
sted, for dialog og debatt. 
Noe som har blitt møtt med 
sterk motstand blant en del 
konservative kristne, men 
både biskop Tor Singsås 
og lokal prost Nils Åge 
Aune har støttet dette. 
Tidligere biskop Gunnar 
Staalset har gått ut med 
ideen om Stiklestad som et 
Multireligiøst Fredssenter. 
Humanetikken er ikke med i 
denne tenkningen. 
Arkeolog og kulturhis-
toriker Lars Stenvik har uttrykt at Stiklestad kan være et 
symbol for omstilling, noe som er et spennende pers-
pektiv og som kan innbefatte og involvere alle tros- og 
livssynsgrupperinger. Professor i interreligiøse studier 
Oddbjørn Leirvik har tatt til orde for ”Olavsarven” og 
SNK som utgangspunkt for maktkritisk samtale, noe 
som også kunne være meningsfullt for humanister.
Etter de to innledende foredrag, lunsj og guidet om-
visning på SNK, fikk deltagerne drodle omkring be-
tydningen av SNK og Olavsformidlingen i kafédialog. 
Noe som i gjennomgangen avdekket et spenn i disse 
humanistenes syn på saken: Alt fra ”La de kristne styre 
på her og ha plassen for seg sjøl!” til ”Her bør humanis-
ter være med i defineringer for fremtiden, slik at fokuset 
blir historie, livssynsdebatt og dialog”. 
En innholdsrik formiddag dro seg til ettermiddag og en 
opplagt psykologi- og medisinprofessor Sven Svebak 
fikk lattersalvene til å runge i konferansesalen, med sitt 

foredrag ”Hvordan bruke humor til økt innsats i frivillige 
organisasjoner”. Det ble godstemning inn mot midda-
gen, som ble servert i Langhuset på SNK, en tro kopi 
av et bygg fra vikingtiden. Tidsriktig mat og musikk – 
Hint Studentkor sang acapella; bla medley fra Ronja 
Røverdatter og humoristisk formidling fra SNK’s dyktige 
medarbeidere var flott!  

Frivillighet var også tema på konferansens dag 2, da 
Røde Kors v. Anne Ulvin og Hanne Guddingstua fortalte 
om sine suksesshistorier, til inspirasjon for de aktive 
humanetikere. Det hele ble avrundet med en inspiras-
jonsøkt om rekruttering av frivillige med hovedkontorets 
organisasjonsrådgiver Kristian Haugnes. 
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Humanistisk forbrødring rundt vikingbordet: F.v.: Aase Mari og Asbjørn Skjervold (Sør-
Tr.), Dag Olsen (Nordland), Dag Ingebrigtsen (Nord-Tr.), Leonid Rødsten (Nordland) og 
Maja Dahl Sæternes (Nord-Tr.) Foto: Christina Dahl

www.human.no
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Tove Tangerud
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Personlig referat fra Kari Øye, leder for HEF Innherred lokallag

HOVEDTEMAET VAR 
”FREEDOM OF THOUGHT AND EXPRESSION”

Blant over 1000 deltagere var det 150 fra Norge. For 
oss i Norge i dag er disse rettighetene en selvfølge; 
i mange andre land, særlig utenfor Europa, er det 
trangere kår - på papiret kanskje greit, men ikke hos 
myndighetene eller i folkeopinionen. Det er fortsatt 
svært mye å kjempe for, og det trengs solidaritet med 
diskriminerte grupper.
Her følger et utdrag fra Karis referat fra noen av innled-
erne under konferansen:

Asif fra Bangladesh: Ateist som har sittet 10 måneder 
i fengsel sammen med 2000 andre ateister. Likevel er 
det 20 000 ateistbloggere der. Men det er forbundet 
med stor risiko; loven kan gi 74 års fengsel for blas-
femi. Fangene blir torturert. Bangladesh hadde en lang 
tradisjon på sekularisme, men i dag står fundamentalis-
men sterkt med over 4 millioner på fundamentalistskoler 
for Islam.

Agnes Ojera og Gulalai Ismail: Kvinners rettigheter.
Ojera: I Uganda er alle ikke-troende i djevelens makt. 
Det ofres fortsatt albino-babyer. Folk er ikke opptatt av 
tankegodset de får fra nord, men hva de får igjen av 
verdier for sitt daglige liv. Kristendommen spres fordi 
det er mye penger som kanaliseres inn i samfunnet, og 
et stort problem er at regjeringen ikke bygger offentlige 
skoler, men lar religiøse organisasjoner drive skoler 
fordi det er billigere. Jenter har ingen rett til skolegang. 
De ikke-religiøse stryker gjerne til eksamen fordi de ikke 
har svart på de obligatoriske oppgavene om religion. 
I Uganda finnes både en Anti-homo-lov og en lov mot 
folkeansamlinger. Der er «Freedom of  speech», but no 
freedom after speech.
Ismail: I Pakistan blir all kritikk kategorisert som blas-
femi og straffet etter loven av 1947. En gruppe unge 
jenter - AWARE GIRLS - driver politisk og praktisk op-
plæring i menneskerettigheter, men det er vanskelig å 
nå jentene, som vanligvis gifter seg når de er 14 år og 
aldri får tilgang til utdanning.
 

Foto: Dan-Raoul Husebø Miranda

World Humanist Congress 2014 i Oxford, 7.-10. august:

www.human.no

Oxford var det perfekte sted for en slik konferanse, 
med sine 16 universitet og høyskoler der tradisjonen 
for å tenke selv har stått sterkt i over 400 år. I de 
vakreste tradisjonsrike bygninger ble vi matet med 
tanker og synspunkter som interesserte oss veldig. 
Plenumsmøtene var i den ærverdige Sheldonian 
Theatre som var så gammelt at vi fikk formaning før 
hver sesjon om å gå forsiktig. Gruppemøtene med 
egenvalgte temaer og all servering var på Exami-
nation School. Vi var «midt i tradisjonen», og hele 
kongressen var en stor og berikende opplevelse.
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Peter Tatchell (britisk, født i Australia): Humanistisk 
aktivist 
Han har levd et dramatisk liv dedikert til menneskeret-
tighetene, ikkevoldelige aksjoner for studenter, aborgi-
nere og homofile. Han har vært med på 3000 ulovlige 
aksjoner, bl.a. skremt vettet av Robert Mugabe med 
en arm (uten våpen) inn i hans bil under et hemmelig 
besøk i England. I 1974 ble loven om homo-kriminalitet 
avviklet i England, og i 2013 ble det tillatt å ha bryl-
lupsseremoni for likekjønnede. Han har vært utsatt 
for over 300 fysiske angrep på 70- og 80-tallet og fått 
varige men.

Babu Goginemi: IHEU (International Humanist Ethical 
Union) IHEU ble startet i 1952 i Amsterdam. Det er i 
dag over 100 medlemsorganisasjoner i over 40 land.

Land med diskriminering i dag:
1. 14 land – Full frihet og likhet
2. 18 land – Nesten tilfredsstillende
3. 84 land – Systematisk diskriminering
4. 46 land – Alvorlig diskriminering
5. 31 land – Svært alvorlige overgrep
Vi har fortsatt en jobb å gjøre.
 

Verdenskongressen munnet ut i en erklæring om 
tanke- tros- og ytringsfrihet.

 

Hele referatet kan leses på våre nettsider:
www.human.no/nord-trondelag, under Innherred lokallag 

Fra en av møtesalene.                       Foto: Dan-Raoul Husebø Miranda

Kari Øye
Innherred lokallag
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UNIK DEMONSTRASJON MOT TERROR 

Muslimer, kristne og humanister i Levanger og Ver-
dal stod sammen bak en demonstrasjon lørdag 13. 
september i Levanger. Drøyt 200 møtte opp og viste 
sin avsky mot terror, drap og vold i religionens navn 
generelt og IS (jihadistgruppa Den islamske stat) 
spesielt.

Islamsk senter Nord-Trøndelag var initiativtaker til 
demonstrasjonen og de fikk etterhvert med seg Den 
norske kirke (Dnk) Sør-Innherad og Human-Etisk 
Forbund Nord-Trøndelag (HEF NT) i hovedkomiteen. I 
tillegg stod tilslutt ytterligere åtte kristne trossamfunn 
med som arrangører på plakaten.

Fylkesleder i HEF NT Per Solberg oppfordret i forkant 
alle humanister i Innherred og omegn til å møte opp. 
- Dette var det svært lett å si ja til å være med på. Det 
var en flott aksjon på tvers av troslinjer og jeg gremmer 
meg for at jeg ikke hadde anledning til å være til stede, 
uttaler styrelederen. – Budskapet om fred og fordrage-
lighet og tydelige reaksjoner mot terror er udiskutable 
grunnverdier i alle siviliserte kulturer, sier Solberg.
Det var tidligere i år aksjoner og demonstrasjoner i 
mange av landets byer, med stor oppslutning. Men 
religionsforsker Idar Kjølsvik hevdet at ingen av disse 
aksjonene hadde denne mangfoldige oppslutningen av 
tros- og livssynsgrupper og at dette var unikt i landet. 

”Vi er uenige om mye, men i dag 
hadde vi fokus på det vi er enige om. 
Så skal vi diskutere igjen i morgen 
det vi er uenige om”

- Kjartan Bergslid, Dnk

Demonstrasjonstoget gikk en runde i 
sentrum og endte opp på nedre torv, 
hvor det ble holdt appeller. Ordførerne 
i Verdal og Levanger, Islamsk senter 
representert ved Fairouz Said og Ali 
Hussein, Kjartan Bergslid fra Dnk, Kari 
Øye fra HEF Innherred lokallag og 
Ann-Mari og Arne Okkenhaug bidro 
alle fra sitt ståsted til å poengtere sin 
sterke motstand mot terrorisme og vold 
i religionens navn. 
Kari Øye snakket i sitt innlegg bl.a. om 
barns rettigheter; retten til kunnskap 
og frihet, retten til ikke å bli utsatt for 
tvang til tro og overgrep. Hun fremholdt 
også Gandhi og Mandelas ikkevold-
sprinsipper som idealer å strebe etter.
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Ann-Mari og Arne Okkenhaug gjorde et meget sterkt inntrykk på de 
fremmøtte. Foreldrene som mistet sin sønn Emil på Utøya, da det uten-
kelige og grusomme skjedde, i et Norge som til da aldri hadde opplevd 
terrorhandlinger av dette slag. –Norge hadde sovet i timen og var ikke 
forberedt, sa Ann-Mari. Hun rettet også skarp kritikk mot våpenindus-
trien. På tross av alt greier dette paret å bli talspersoner for at vi må stå 
på godhetens barrikader. Ann-Mari og Arne holdt den siste appellen og 
de gjorde et uutslettelig inntrykk på de som var til stede. 

 ”Vi må stå på for godheten. Gjennom denne 
demonstrasjonen har Levanger gjort det i dag.” 

 - Ann Mari og Arne Okkenhaug

Ali Hussein, som ledet arrangementet på torvet, var opptatt av å 
tydeliggjøre at IS sine tanker og metoder ikke handler om Islam og 
religion, men om makt og terror. Han fremhevet dialogen som det viktig-
ste verktøyet for å dempe konflikter og arbeide for fred. Og hele ar-
rangementet stod i dialogens navn. – Jeg synes dette ble en veldig fin 
demonstrasjon, uttalte Kari Øye fra HEF: – De som talte tok ulike vinkler 
og standpunkt. Jeg synes det ble en meningsfylt dialog. 

Tekst: Foto:
Tove Tangerud Kjartan Bergslid  og T-A

Sammen mot terror; F.v.: Tove Tangerud (HEF), Fairouz Said, Ali Hussein (Islamsk senter NT), Kjartan Bergslid (Dnk).
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Lat meg starte med å seie at det er religionsfridom her 
i landet, og at ingen skal nekte nokon å tru på kva dei 
vil. At Noreg også har vori ein del av den kristne verda 
sidan 1030, kan heller ikkje bortforklarast. Dette tar  
vi til etterretning. Men Noreg har endra seg mykje på 
dei hundre siste åra.
Human-etisk forbund og no sist SV, blir skulda for å 
nekte kristne i Noreg å ha trua si og fornekte historia. 
Det er, ut frå innleiinga mi, berre fikse idear.
Det vi er imot, er å påtvinge ein kvar, same kva dei 
trur på,  kristen trusopplæring, kristne symbol og 
kristen forrang i mange offentlege samanhengar, som 
til dømes det at Stjørdal kyrkje no skal vere ein del 
av kulturhuset «Kimen».  Vi ønskjer SV lykke til med 
prosjektet med å få kyrkja ut av kulturhuset. Det er eit 
vanskeleg stykke politisk arbeid, men vi håper dei vinn 
fram.
Etter at gjeldande lovverk og utviklinga i byggeproses-
sen er eit faktum, ser vi i Human-etisk forbund det som 
problematisk å få gjort noko med sjølve kyrkjedelen av 
kulturhuset. Vi på vår side har fått lovnad om eit nøytralt 

seremonirom med tilsvarande fasilitetar til nokre av våre 
seremoniar, og vi har førebels slått oss til ro med det. 
Men vi reknar med at vi får betale leige når vi nyttar 
lokalet, medan kyrkja jo krev å få eige sin del og såleis 
slepp unna den utgifta.
Så har dette med krossen kommi opp, og vi spør oss 
kvifor denne skal klaskast opp på veggen av kul-
turhuset. Den delen av kulturhuset som rommar kyrkja 
har jo alt fått eit kyrkjesymbol, nemleg eit tårn i det eine 
hjørnet av bygget. Held ikkje det? Kvifor ein kross i 
tillegg? Korleis hadde det blitt motteke om det vart sett 
opp ein stor kross midt på veggen av Værneskyrkja? 
Tårnet der fortel  jo alt at dette er ei kyrkje. 
No blir kyrkjebygget ein integrert del av heile kul-
turhuset. Med ein kross på den eine delen av bygget 
får vi eit tydeleg symbol  på at heile komplekset har 
med noko kristeleg og kyrkjeleg å gjere.  Kan det vere 
nødvendig? Vi lever da trass alt i 2014, med eit stadig 
vidare kulturomgrep og med ei aukande mengd men-
neske som står utanfor kyrkja eller tilber andre gudar. 
Så med ein slik kross skrur vi soga tilbake mot den tida 
det var kristenplikt her i landet og kyrkja dominerte det 
offentlege rommet  (for å setje det litt på spissen). I 
beste fall er det dårleg skjønn å halde på den krossen, 
i verste fall eit maktovergrep: Vi kan gjere det, og vi gir 
blaffen i alle andre omsyn!

For Human-Etisk Forbund 
Stjørdal lokallag
Robert Skrede, leiar

www.human.no

LESERINNLEGG:

Kyrkje med kross i kulturhuset i Stjørdal

Illustrasjon fra Stjørdal kommunes nettsider.
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Humanistisk Navnefest i Verdal

Den 1. november arrangerte Inn-
herred lokallag årets andre Hu-
manistiske navnefest på Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter. Hele 8 barn 
og ca 150 gjester var til stede. 
Vi hadde også ærefullt besøk av 
Vibeke Sundsbø som er seremoni-
rådgiver ved Seremoniavdelingen i 
Human-Etisk Forbund. Hun ga oss 
verdifulle tilbakemeldinger i etter-
kant. 
Terje Vigtil var hovedtaler, Gudrun 
Ramfjord Rabe leste dikt, og Ingrid 
Eggen og Inga Rennemo Johansen 
sto for sanginnslag og spilte til 
allsang. En kjempefin, trivelig, høy-
tidelig og minnerik samling for både 
store og små! 

Vi i lokallaget føler oss privilegerte 
som får arrangere og oppleve disse 
navnefestene, og vi er sikre på at de 
betyr mye for alle dem som ønsker 
et alternativ til dåp. 

Marit E. Aksnes
leder navnefestutvalget, 
Innherred lokallag

Sørger for kvalitet: Navnefestutvalget 
Innherred lokallag, f.v.: Anita Hoff, 

Inger Moa, Marit E. Aksnes, og Vibeke 
Sundsbø som var på besøk fra Ser-

emoniavdelingen ved hovedkontoret.

Navnebarn denne dagen var: Ronja Bjørkamo-Tolo, Alfred Sivertsen Grostad, Birk Schei Holler, Marie Dalslåen Iversen, 
Nicklas Roel Pedersen, Janna Elise Skatland, Åshild Toft Skjellegrind og Frida Størseth.
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Glade jul, human-etiske jul! 
Selv en skeptisk human-etiker blir varm om hjertet med tanke på Jula. Barndomsminner fra da vi enda kjente jule-
magien krible i magen over nisser, gaver og juleprogrammer på tv. Selv om jeg ikke kom fra noe religiøst hjem så 
tente vi adventslys hver søndag som nedtelling til julaften og vår barndoms jul var vel ett lappverk av alt mulig rart. 
Men Gud ble holdt utenfor hos oss, i alle fall innenfor hjemmet. På skolen var det en annen sak. 

På barneskolen måtte vi i kirka hele klassen, ikke mye husker jeg utav det enn at jeg satt og så malerier og ut-
smykninger mens presten preket om Jesus og Gud. Moro var det å synge, men jeg utelot å nevne Gud i hver en 
sang. For man skal da ikke lyve i kirka? Jeg nektet en gang å bli med og jeg ble satt i et klasserom med noen 
andre elever jeg ikke kjente, og der skulle vi sitte å gjøre lekser mens de andre var på sin religiøse utflukt. En lærer 
satt ved kateteret, mens vi satt for oss selv. Det jeg husker mest er stillheten og at jeg følte meg sint og straffet. 
Heldigvis opphørte kirketurene på slutten av ungdomsskolen, vi begynte med juleverksted. Dette var mye mer 
sosialt og moro! 
For troløs betyr ikke håpløs, hjerteløs eller gledesløs. Hvorfor skal ikke humanetikere kunne nyte julen? Noen av 
oss har kanskje blitt møtt med dette «ultimate» spørsmålet: «Hvis du ikke er kristen, hvorfor feirer du Jul da? Det 
var da Jesus ble født vettu!» Vel, for det første ble ikke Jesus født under den hedenske feiringen av midtvinterda-
gen jólablót, For det andre handler vel Julen om å være sammen med familie og venner, spise god mat og utrykke 
kjærlighet for hverandre.
Medmenneskelighet, fred og toleranse. Budskap som appellerer til enhver human-etiker, men jula mangler ett 
viktig ord; Inkluderende. For mange skoler sender enda elevene våre på andakter i skoletiden, og hvert år sitter 
det elever igjen alene i stille klasserom. Jeg skjønner ikke tanken med å få elever av andre religiøse overbevis-
ninger til å føle seg årlig ekskludert fra felleskapet, bare for at enkelte foreldre og lærere synes dette er en koselig 

tradisjon? Er dette overgrepet så lett å se bort ifra 
fordi dette gjelder barn? Tenk hvis et annet offentlig 
arbeidssted hadde beordret sine ansatte til å dra i 
kirken under arbeidstiden for å delta på andakt. Nei 
da var det plutselig ikke så greit. 
Så mitt ønske til Jul er at alle får være med å feire Jul, 
men uten den tvungne forkynnelsen. Mer gyngende 
musebestemødre på poteter og mindre Fader Vår!

God jul!
Maja Roness
styremedlem i Human-Etisk Forbund 
Nord-Trøndelag fylkeslag
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NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG
Leder:
Per Solberg. Tlf.: 957 73 876
E-post: pergjem@hotmail.com 
 
Nestleder
Ingvild Larssen. Tlf.: 971 46 007
E-post: ingvildla@gmail.com  

Økonomileder:
Dag Ingebrigtsen. Tlf.: 924 28 898
E-post: dag.ingebrigtsen@ntebb.no  

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

INNHERRED LOKALLAG
Leder:
Kari Øye. Tlf.: 993 76 279
E-post: firmapost@havfruene.net  

Nestleder:
Arild Vist. Tlf.: 481 55 436
E-post: ar-vist@online.no 

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

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Levanger og Verdal:
Aud Segtnan. Tlf: 976 61 445
E-post: aud.segtnan@gmail.com  

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Frosta:
Mariann Hyndøy. Tlf.: 412 90 741.
E-post: marian.hyndoy@combitel.no
 

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

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

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Styreleder – se over.

Kontaktperson
Humanistisk Konfirmasjon:
Styreleder – se over.

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

Økonomiansvarlig:
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



Solberg-regjeringen ønsker å endre skolens under-
visning om religioner, livssyn og etikk (RLE). Den 
foreslåtte endringen er et tilbakeskritt for livssynsfri-
heten i den norske skolen.
I 2007 ble Norge dømt for brudd på menneskeret-
tighetene på grunn av kristendoms-, religions- og 
livssynsfaget (KRL). Etter dommen i Strasbourg ble 
faget endret til et religions-, livssyns- og etikkfag 
(RLE). RLE skulle gi elever med ulik bakgrunn mer 
rom til å utforske forskjeller og likheter i religioner og 
livssyn. Men nå ønsker regjeringen å endre RLE-
faget til en sterkere vektlegging av kristendommen 
igjen.
KRLE er et initiativ fra Kristelig Folkeparti, som de 
fikk forhandlet inn i Samarbeidsavtalen med regjer-
ingen.
”Kunnskapsdepartementet foreslår å endre 
navnet på faget RLE til kristendom, religion, 
livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget fore-
slås også endret, slik at det tas inn et krav om at 
om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal 
brukes til kristendomskunnskap” 
(regjeringen.no)

Forslaget er nå ute på høring, med høringsfrist 5. januar. Følg saken på www.human.no/skolesider/KRLE 
Human-Etisk Forbund har laget en informasjonsfilm om KRLE. Se filmen på nett: http://krlefilm.human.no

KRL – RLE – KRLE?

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