
Livssynskonferansen i Levanger i oktober endte med stor oppslutning om mangfolds-
manifestet Leve Sammen. – Manifestet må ikke bli liggende i skuffen og støve ned! Skap
arenaer for dialog og før de gode intensjonene videre, var den klare oppfordring fra kon-
feransens innledere. 

les mer om konferansen på side 4-5 
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Vår viktigste oppgave i Human-
Etisk Forbund er å bistå med
humanistiske seremonier i alle
deler av livet. Vår organisasjon
har alltid vært meget bevisst på
at disse seremoniene tilbys i et
“marked” hvor det er en kon-
kurranse mellom aktørene.
Siden vi ikke har kunnet påreg-
ne særlig drahjelp utenfra, har
mottoet hele tida vært at vi må
levere kvalitet. Derfor er det
sentral oppfølging, utdannelse
av frivillige og kvalitetssikring
av alle seremonier. Vår nettside
human.no tilbyr rikelig med
veiledning og hjelp for dem
som driver seremoniene. Dette
arbeidet skal være en kontinuer-
lig prosess. 

I Nord Trøndelag har vi om lag
250 humanistiske konfirmanter
hvert år. Disse skal tilbys et
kurs hvor mange viktige tema
for unge mennesker skal
gjennomgås. Det er av avgjø-

rende betydning for oss at kva-
liteten på disse kursene og
påfølgende seremonier er best
mulig. Det har vi lyktes med.
En kontinuerlig produktkontroll
fra Hovedkontorets side viser
dette. Arbeidet med konfirmant-
kurs og seremonier
(Humanistisk konfirmasjon –
HK) er en krevende prosess for
våre frivillige. I denne utgaven i
NT Humanistan presenterer
organisasjonssekretær Tove
Tangerud tanker som drøftes i
styret for fylkeslaget. Ideen er
at det etableres avtale med to
personer som skal være “HK-
koordinatorer” i fylket. Disse
vil få i oppgave å samordne
virksomheten og legge til rette
for lokale kursledere, slik at
hele HK-virksomheten kan dri-
ves med fokus på kvalitet og
effektivitet. Tanken er samtidig
at arbeidet i lokallagene skal
avlastes og samordnes. 

Denne planen er et nytt
element i videreutvikling
av våre seremonier. Vi
søker om prosjektstøtte
ved Hovedkontoret for tre
år. Foreløpig har vi ingen-
klare ideer om hvordan
dette vil bli på lengre sikt.
Det får vi først vite når
denne ordningen er prøvd
en periode og alle invol-
verte har følt på om dette
kan være en del av veien
videre.

Per Solberg
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Humanetiker og kommunestyremedlem i Leka, Mari-Anne Hoff,
reagerte da en kirkelig ansatt under et kommunestyremøte sist
sommer fikk slippe til med informasjon om kirkens arbeid. Hun
tok kontakt med fylkeskontoret i Human-Etisk Forbund (HEF)
Nord-Trøndelag og ønsket besøk med informasjon om lagets
arbeid i fylket og i Ytre Namdal spesielt. – Jeg ble rett og slett litt
provosert over at kirka fikk slippe til i et kommunestyremøte og
bad i balansens navn om at HEF også måtte få komme, sier Hoff. 

Fylkeslaget mener dette var en flott anledning til å synliggjøre
behovet for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, så den
29. september var org.sekr. Tove Tangerud på kommunestyrets
møte og informerte om forbundets arbeid lokalt og regionalt, med
spesiell vekt på gravferd og livssynsfleksible seremonirom.

NORD-TRØNDELAG
FYLKESLAG

Styret 2011:

Leder
Per Solberg, Levanger
Tlf.: 957 73 876
E-post: pergjem@hotmail.com 

Nestleder
Ingvild Larssen, Steinkjer
Tlf.: 971 46 007
E-post: ingvildla@gmail.com  

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

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

Svein Holthe, Levanger
Tlf.: 950 47 287
E-post: svein.holthe@bufetat.no 

Varamedlem:
Torunn Pedersen, Namsos
Tlf.: 477 56 477
E-post:
torunn.pedersen@ntebb.no 

Per Steinar Gravås, Steinkjer
Tlf.: 915 17 403
E-post:
per.steinar.gravas@ntebb.no 

Valgkomité:
Liv Hægstad, Inderøy
Tlf.: 971 75 805
E-post: liv.haegstad@gmail.com 

Kari Helene Alstad, Steinkjer
Astrid M. Smevik, Namsos

Revisor:
Davita AS v/Rita Torsvik
1446 Gjettum
Tlf.: 675 59 056
E-post: rita.torsvik@davita.no

Besøk i Leka

Helga 26.-27. november var det samlinger i Stjørdal, for grav-
ferdstalere og vigslere i region Midt-Norge. HEF Nord-Trøndelag
var arrangør, men 14 talere og vigslere fra begge trøndelagsfyl-
kene deltok. Enkelte er både vigsler og gravferdstaler og var med
begge dagene. Kvalitetssikring, gjennom erfaringsutveksling og
oppfrisking av kunnskap, var målet for helga. Seniorrådgiver for
gravferd, Vinjar Tufte og vigselsrådgiver Tale Pleym fra hoved-
kontoret bidro på samlingen. Gunnar Vestvik (Verdal) og Ola
Ingul (Levanger), som begge er både vigslere og gravferdstalere i
HEF Nord-Trøndelag, ledet det hele.  

Gravferdstalere og vigslere samlet seg

Mari-Anne Hoff (t.h.) ønsket lik behandling av tros- og livssynssam-
funn i kommunestyremøtene, og fikk det. Org.sekr. Tove Tangerud tok
turen til Leka.



4

Konferansen samlet folk fra
flere ulike tros- og livssynsret-
ninger. Med 22. juli som bak-
teppe ble spørsmål omkring
mangfold, respekt og dialog
løftet frem og drøftet. Dagene
munnet ut i en samstemt opp-
slutning om Levanger-mani-
festet ”Leve Sammen” og et
ønske om at det skal spres til
andre kommuner i landet. Og
manifestet må ikke støve ned i
skuffen.

Dyktige innledere sørget for at
tematikken ble belyst både med
kunnskap og klokskap.
Konferansens første dag hadde
mangfold som hovedtema. Åse
Kleveland fra Human-Etisk
Forbund belyste i sitt foredrag
kirkens ensretting i historien og
deres behandling av det de
betraktet som avvikere, såkalt
dissentere. Hun beskrev også
HEF’s bevegelse, fra i starten å
være en anti-religiøs bevegelse,
med stor tro på at religionen
etter hvert kom til å forsvinne,
til en humanistisk organisasjon
som betrakter seg selv som en
av mange tilbydere på tros- og
livssynsområdet. 

Både kritikk og dialog
Kleveland påpekte samtidig
behovet for stadig å imøtegå
”ismene” og at menneskerettig-
hetsbrudd og overgrep i religio-
nens navn fortsatt må kritiseres.
Hun tok også opp de positive

aspektene ved dialog og sa at
hver enkelt av oss blir ”oss
selv” i møte med andre. Og hun
oppfordret også alle til å bidra
til felles møteplasser. For
multikulturalismen, hvor resul-
tatet kan bli at ulike grupper og
kulturer lever adskilt og uten
kontakt, side om side, er ikke et
ønsket samfunn, sa Kleveland. 

Individ, ikke muslim
Muslimske Ambreen Pervez
var også opptatt av felles møte-
plasser, fordi det å bli bedre
kjent med hverandres livssyn
eller tro bidrar til å redusere
fordommer og fremmedfrykt.
Pervez gjorde dypt inntrykk på
konferansedeltagerne og mange
fikk nok en og annen dypt
begravd fordom midt i fleisen.
Velutdannet og ressurssterk,

med hijaben på, formidlet hun
veltalende fra sin hverdag som
troende muslim og ga et svært
nyansert bilde av hva islam går
ut på og hva en muslim er. 

Omskjæring er kulturelt
betinget
– Tvangsekteskap og omskjæ-
ring av kvinner står det ikke
noe om i Koranen, det er kul-
turelt betinget. Og jeg er en fri-
gjort kvinne, kriminolog, fami-
liemedlem og samfunnsaktør.
Jeg skulle ønske den dagen
kommer, at jeg blir betraktet
som et individ og ikke som et
undertrykt medlem av en stig-
matisert gruppe, sa Pervez. Og
kritiserte samtidig mediene for
å formidle et unyansert og
skjevt bilde av muslimer. Hun
roste manifestet ”Leve

Den nasjonale livssyns- og mangfoldskonferansen ”Håp og Tro i 1000 år”
10.-11. okt. i Levanger: 

”Leve Sammen” må føre til handling

I åpen dialog; F.v.: Tidligere biskop Finn Wagle, konferanseleder Knut
Arne Hovdal, muslimske Ambreen Pervez og HEF’s Åse Kleveland. 



5

Sammen” som et viktig og
samlende dokument og sa med
glimt i øyet at hun og mannen
hadde fått lyst til å flytte til
Levanger.

Ønske om forsoning 
Tidligere biskop i Nidaros,
Finn Wagle, uttrykket også gle-
de over å bli invitert til konfe-
ransen og sa at forsoning var
nøkkelordet i det han ville for-
midle. Han beskrev tre store
forsoningsprosesser for Den
norske kirke; samene, taterne
og NS-barna. – Mye galt er
gjort oppgjennom historien og
vi i kirken har veket unna for-
soning helt frem til i dag, men
nå er det heldigvis i gang, hev-
det Wagle. Kirken ønsker å stå
for verdier som respekterer alle,
men ikke alt, hevdet han, med
henvisning til 22. juli. I Norge
er vi gode på likhet, men dårli-
ge på annerledeshet – og siktet
like mye til egne rekker som til
andre. Wagle løftet også frem
det omskrevne sitatet; jeg

elskes, altså er jeg! For å belyse
hva som er vesentlig for hver
og en av oss, og som kan være
en hjelp for oss alle til å se indi-
videne og ikke gruppene i sam-
funnet.

Kommunalt lederskap trengs
Konferansens andre dag var
viet manifestet ”Leve
Sammen”. Rektor på sjefsgår-
den voksenopplæring i
Levanger Toril Leirset foredro
om mangfold og mante til kom-
munalt lederskap i f.t. integre-
ring og møteplasser. Hun pekte
på at felles arenaer er viktig for
å styrke den sosiale kapitalen i
samfunnet. Og var også opptatt
av at skoler og utdanningsinsti-
tusjoner i mye større grad må ta
tak i debatten om hvordan vi vil
at samfunnet skal bli fremover,
mht integrering, verdier og
holdninger. 

Mangfoldet gir flere røtter
Filosof Henrik Syse tok for seg
begrepet respekt, i betydningen

å se igjen og anerkjenne. Syse,
som selv har et kristent livssyn,
sa at det har vært mye dårlig
behandling av annerledes ten-
kende fra kristne, men mente at
det beste i alle religioner setter
respekt av andre høyt. – Noen
mennesker er redd for normløs-
het og tap av identitet og røtter
i et mangfoldig samfunn, men
mangfoldet kan jo nettopp gi
flere røtter og dermed bedre
fotfeste, sa en engasjerende
Syse. 

Skap arenaer for dialog
I panelsamtalen som rundet av
hele konferansen var det bred
enighet blant deltagerne om at
manifestets vellykkethet
avhenger av i hvor stor grad det
fører til aktivitet. ”Leve sam-
men” må ikke havne i skuffen
blant andre fint formulerte fest-
dokumenter. Det bør etableres
arenaer for dialog og aktivite-
tene bør munne ut i felles pro-
sjekter og konkrete planer,
mente panelet. Levanger kom-
mune stiler høyt og ønsker å bli
”best i landet” på mangfold og
integrering med manifestet
”Leve Sammen”, men bare
fremtiden vil vise om de lyk-
kes, i form av bred deltagelse
og mangfoldige aktiviteter.    
Saken, med flere bilder fra kon-
feransen finner du på:
www.human.no/nord-trondelag 

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Hyggelige møter; nestleder i fylkesstyret HEF N-Tr., Ingvild Larssen,
Ambreen Pervez og Jorun Mari Børstad fra Levanger i prat i en pause.
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Bispemøtet i oktober vedtok med  7 mot 5 stemmer å anbefale at «Til ungdommen» blir tatt inn i
den nye salmeboka. Endelig avgjørelse skjer på Kirkemøtet til våren.  Leder for landets biskoper,
Helga Byfuglien sier «at gjennom det som skjedde 22. juli har den fått en fornyet betydning for
mange. Den inkluderer og løfter fram mange av de grunnleggende kristne og humanistiske verdiene,
selv om gudsdimensjonen ikke er uttrykt ved ord».
Før bispemøtet gikk vår styreleder Åse Kleveland ut og ba biskopene sette ned foten for å ta sangen
med i salmeboka, av respekt for mennesker med et annet livssyn: sangen er både skrevet og brukt
som et tydelig alternativ til en kristen salmetradisjon. Sangen uttrykker sprengkraften i mennesket
og ikke i Gud.  Nordahl Grieg var en uttalt ateist og kommunist.  Åse Kleveland mener det ikke er et
godt nok argument at verdiene i sangen uttrykker verdier man også gjenfinner i kristendommen –
som kjærlighet, solidaritet og fred. Dette er grunnleggende og allmenne menneskelige verdier.
Sangen har i alle år bl.a. vært en fast del av repertoaret ved humanistiske konfirmasjoner.
«Til ungdommen» er tidligere blitt avvist av salmebokutvalget fordi den ikke tilfredsstiller kravene
til  teologisk dimensjon. I planleggingen av den nye salmeboka har en lagt seg på en strikt definisjon
på hva en salme er: Salmer er sanger med en klart uttrykt gudsrelasjon – om Gud som taler til men-
nesket, eller mennesket som henvender seg til Gud. Blant de kristne er det delte meninger: Noen
mener at verset som begynner slik: «Edelt er mennesket, jorden er rik…», står i direkte motstrid til
den evangelisk-lutherske lære, som prediker det syndige menneske. Det er et dikt der troen på livet
vårt har tatt plassen til troen på Gud. Uretten skal falle i livets navn, ikke i Jesu navn.
Det er vel ikke helt fint å kuppe et dikt som er skrevet av en ateist, som har en tilsiktet annen mening
enn det kristeninnholdet man forsøker å legge inn i det.
Det finnes eksempler i salmeboka på at tekster er blitt «kristnet» gjennom sin bruk.
I 1893 skrev den frilynte sunnmøringen Anders Vassbotten sangen «Å leva det er å elska». Ca 30 år
senere ville nemnda som arbeidet med Nynorsk salmebok ha sangen med, men de stilte en beting-
else, at den siste verselinja: « å spegla  ein himmel av» skulle endres til «å spegla Guds himmel av».
Vassbotten gikk med på dette, men da han i 1941 hadde diktet med i den siste diktsamlinga si, bruk-

te han likevel ordet  «ein» i stedet for «Guds».  Uten «Guds
himmel» er dette et rent allment dikt som ikke hører noe mer
hjemme i salmeboka enn andre steder. «Å leva det er å elska»
synges  da også i originalversjon i bl.a. humanistiske begra-
velser.
Det er jo ikke på tale å endre teksten på «Til ungdommen», og
Nordahl Grieg kan heller ikke bli spurt, slik det ble gjort med
Anders Vassbotten.
På samme måte som Den norske kirke ønsker seg respekt for
sine standpunkter, så må respekten være gjensidig når det gjel-
der mennesker med et annet livssyn. Og ikke minst av respekt
for opphavsmannen Nordahl Grieg bør ikke «Til ungdommen»
tas med i den nye salmeboka.

Ingvild Larssen
nestleder Human-Etisk Forbund N-Tr. 

Hva er en salme?
Skal «Til ungdommen» inn i salmeboka?
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Samling for lokallagene og fylkesstyret 9. oktober; 

Omorganisering forsøkes
Lokallagsrepresentanter og
fylkesstyret i Human-Etisk
Forbund Nord-Trøndelag var
samlet i oktober og kun ett
tema stod på programmet:
Humanistisk konfirmasjon og
vanskene med å få tak i frivil-
lige. Nok frivillige og nye fri-
villige. Et forsøk med omorga-
nisering av konfirmasjonsar-
beidet var et konkret tiltak
som kom ut av samlingen.

Å få folk til å drive konfirma-
sjonsarbeidet i hvert eneste lil-
le og store lokallag er en stadig
økende utfordring for Human-
Etisk Forbund (HEF), lokalt,
regionalt og nasjonalt. Det er
en kjensgjerning. HEF Nord-
Trøndelag går nå nye veier, for
å prøve å lette situasjonen for
sine lokallag. 

To koordinatorer i fylket
Modellen som er planlagt
utprøvd i tiden fremover går ut
på følgende: To frivillige går
inn som koordinatorer for
Humanistisk konfirmasjon
(HK), én for sørdelen av fylket
og en for norddelen.
Koordinatorene planlegger og
administrerer HK-kursene
innenfor sitt område. Så kom-
mer kurslederne inn, får opp-
legget levert fra koordinato-
rene og blir i større grad
gjennomførere av kurset enn
det de er i dag. Det blir mindre
ansvar på hver kursleder – og
dermed kan det kanskje bli let-
tere å få noen til å ta denne
oppgaven; unge voksne, stu-
denter eller andre. 

Effektivisering
Pr i dag er det slik at mange
kursledere sitter på hvert sitt

konfirmasjonssted og gjør mye
av den samme jobben; de plan-
legger innhold i kurset, som er
mye likt fra sted til sted og de
gjør avtaler med innledere og
steder hvor de ulike kursopp-
leggene skal foregå. Tanken er
at to personer kan gjøre det
omlag 20 personer gjør i dag,
mot et forsvarlig honorar. Og
at kurslederne får mindre
ansvar og arbeid og at det der-
med blir mer overkommelig
oppgave. Org.sekr. Tove
Tangerud som har utarbeidet
forslaget til omorganiseringen
er opptatt av at dette skal bli til
hjelp for lokallagene, men også
at kurslederrollen ikke bare
skal bli en kjedelig opp-
ropsfunksjon.
Kurslederne fortsatt
være aktivt med i
gjennomføringen
av kursene, være i
samtale med kon-
firmantene om de
tema som blir tatt
opp.  

Positivt mottatt
Forslaget som ble lagt frem
på oktobersamlingen ble godt
mottatt av deltagerne fra lokal-
lagene. Kari Øye, som er styre-

leder i Innherred lokallag, det
største laget i HEF Nord-
Trøndelag, sier at hun er spent
på å se hvordan dette blir i
praksis. – Jeg ser ingen grunn
til at vi ikke skal forsøke dette.
Og vi håper det letter arbeidet
med konfirmasjonene noe. Vi
har jo fortsatt det overordnede
ansvar for HK og skal fortsatt
sørge for flotte seremonier,
men kanskje kan dette føre til
at vi også kan fokusere på litt
andre ting enn rekruttering av
kursledere, sier Øye.

HK-koordinator – noe for deg?
Er du et av våre medlemmer som tidligere har drevet konfir-
masjonsarbeid? Virker koordinatoroppgaven spennende og
kan være aktuell for deg? 

Ta kontakt med fylkeskontoret, for en uforpliktende
samtale. Tlf.: 486 06 228. 

Tekst: Tove Tangerud
Foto: Privat

Positiv; lokallagsleder i
Innherred, Kari Øye, ser frem til
å prøve ut omorganiseringen.
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Det er mange i våre dager ”som
fødes og vokser inn i” humanis-
tisk tenking. Borgerlig
Konfirmasjon har vært et vare-
merke i dette landet i godt over
50 år. Nå omdøpt til
Humanistisk Konfirmasjon. Et
alternativ for ungdommer som
ønsker et kurs for å stimulere
innsikt i egne holdninger, tre-
ning i evne til refleksjon og
bevissthet om livssyn. Dette var
vel mitt første møte med
”Fritenkerne”, som min mor

kalte dem. Når det nærmet seg
konfirmasjon og samtalen drei-
de seg mye om dette, viste det
seg at en i klassen ikke skulle
ha konfirmasjon. 

Modig valg
Underlig, men ikke sjokke-
rende. Han var jo en elev av få
ord, i alle fall på skolen, og det
var vel litt tisking og hvisking.
Men ikke noen dramatikk, ing-
en tegn til ufine kommentarer.
For min egen del oppfattet jeg

dette som rett, og modig. Det
ble ingen vanskeligheter utover
våren heller. Svein så ut til å ta
dette med største fatning. Han
fortalte meg at de skulle ha
”voksenfest” med familien og
noen naboer. Familien hadde jo
prøvd dette før, Svein hadde en
3 år eldre søster. Hun hadde
heller ikke hatt konfirmasjon
etter vanlig oppfatning av
ordet. 

Pionerene

Jeg har tenkt på det lenge, mange år. Jeg
burde spørre noen hvordan dette gikk til.
Og hun er jo der, spill levende. Kanskje
mer i sinn enn i kropp. Men såpass forstod

jeg jo av familien at det var mulig å hente
mye informasjon hos henne. Kanskje er
dette litt inspirert av Fridtjof Nansens 150
års jubileum.

Ingen belastning; Marit Snekkvik og hennes datter Eli har ikke opplevd stigmatisering fordi de tidlig uttrykte
et ikke-religiøst livssyn.
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Familie uten tro
Så slik ble det. Jeg kom etter
hvert nærmere på denne famili-
en, og hadde mange gode sam-
taler med Kåre Snekkvik, både
om samfunn, politikk og livs-
syn, og selvsagt mang daglig-
dagse temaer. Men aldri uten et
pikant lite akademisk til-
snitt. Men jeg fikk aldri
spurt han hvor fritenkingen
”kom fra.” Senere har jeg så
snakket med deres datter Eli
om dette. Hun sier at hun
ikke er sikker. Var det mor
Marit eller Kåre som brakte
denne moderne tenkingen
inn i familien?  

Møte med fru Snekkvik
Så drar jeg på besøk hos
Marit Snekkvik på
Breidablikktunet i Levanger.
Hun bodde inntil nylig alene
i egen leilighet, men ble
hjelpesløs etter at hun brakk
begge knærne samtidig ved
et fall i gata. Jeg blir tatt i
mot av Marit og hennes dat-
ter Eli på et lyst og fint rom
med stor funksjonalitet og med
elementer av hjemmekos. Hun
er fornøyd med situasjonen her.
Hun har ingen som helst van-
sker med å snakke om de vikti-
ge og vanskelige tingene i livet.
Hun skulle vel egentlig ønske å
dø, sier hun, ”fordi dette er jo
ikke en tilværelse med noe sær-
lig mening i”. I rommene ved
siden av sitter det mange som
dessverre ikke er i stand til å
reflektere over slike tema. 

Barndom uten religion
Jeg spør henne om hun er døpt i
kirken, og konfirmert?  Det er
hun usikker på. Hun kan ikke
huske at dette var et tema i
barndomshjemmet. Hun kan

faktisk ikke huske at det var
noe tema da hun ble mor heller.
Det var en selvfølge at man
ikke introduserte ”trolldom som
ledesnor for sine liv” som hun
sier.  - En gang forsøkte jeg å
be Fader Vår. Straks etter for-
stod jeg at dette ikke ville fun-

gere, jeg kom aldri til å bli
bønnhørt. Det viste seg å stem-
me, smiler Marit. Hun forteller
at i den unge familien Snekkvik
på Levanger var det hun som
måtte snakke med barna om
forplantning, mens Kåre tok
seg av livssynet. Barna bekref-
ter at dette fungerte. 

Fritenker-far
Når vi diskuterer saken litt nær-
mere, kommer vi fram til at
Marit sin svigerfamilie alltid
hadde vært kirketro. Det hører
til historien at Kåres far ble
meget fortørnet da han fikk
rede på at sønnen hadde tatt
avstand fra Den Norske Kirke.
Marit mener at Kåre tok dette

standpunktet etter at de ble
kjent på 40-tallet. Så etter hvert
blir saken klar for oss. Den som
startet fritenkingen i denne
familien var Marits far, Svein
Olsen Øraker. Han var født i
Vestre Slidre i 1886 og ble
lærer i 1907. I 1917 ble han

varaordfører i Hammerfest,
men året etter tiltrådte han
som rektor ved Levanger
Kommunale Høyere
Almenskole, senere realsko-
le. 

Politiker og poet
Øraker hadde flere perioder
med ordførerverv i Levanger
og ble innvalgt på Stortinget
som representant for Det
Norske Arbeiderparti i 1922
og i 1946 og han fikk
Kongens fortjenestemedalje
i gull i 1957. I løpet av
dagene vi gjør vårt lille his-
toriske dykk i denne famili-
ens fortid, kommer det for
dagen et lite vers som Svein
Olsen Øraker hadde laget til
dåpen til en niese, Marit

Øraker Strømsøe, i 1951:

I dag blir du kristen. 
Det er no den gamle veg.
Eg vonar det blir med måte, 
for ingen spurde då deg.
Og sidan du saka vil sjå med
ditt eige vet
og sjå kva du finn i kyrkja 
av livet med rette let.

Marit Øraker Strømsøe ble en
Fritenker - som sin kusine
Marit Snekkvik i Levanger.

Tekst: Per Solberg
Foto: Privat

Ordfører og fritenker; Marit Snekkviks
far, Svein Olsen Øraker (1886-1963),
uttrykte humanistiske ideer tidlig.



De nordtrønderske delta-
gere på verdenskongressen
i Oslo satt fornøyde tilbake,
fulle av inntrykk. Det å
møte humanister fra hele
verden var en fantastisk
opplevelse. Og temaet
Humanisme og Fred ga
kunnskap, inspirasjon og
ettertanke, forteller Olga
Silseth fra Levanger og
Jorid Stormo fra Verdal.

Vi møttes over en kopp kaffe
et par uker etter konferansen.
De mange inntrykkene hadde
sunket inn og blitt til ferske
minner. Gode og mange
minner. Og noen litt komiske.
– Det var fem minutter å gå fra
hotellet til konferansesenteret,
men vi klarte å rote oss bort,
sier Jorid og humrer. –
Kommer fra bygda til storbyen
ja! Men fra spøk til alvor, det å
komme fra et lite lokallag i
Nord-Trøndelag og møte
humanister fra hele verden, få
følelsen av å være en del av en
verdensomspennende beve-
gelse, det var stort for dem
begge. – Under forlesningene
satt jeg og nikket og kjente på
at ja – dette er viktig, dette er
jeg enig i, her føler jeg meg
hjemme, sier Jorid begeistret. 

Kamp for rettigheter og fred
Forelesninger og debatter var
det mange av. Med mange uli-

ke perspektiver på temaet
Humanisme og Fred.
Trønderdamene trekker frem
Taslima Nasrin, Gulalai Ismail
og Johan Galtung på spørsmål
om hva som gjorde mest inn-
trykk. Det å høre Nasrin fortel-
le om sin kamp for grunnleg-
gende rettigheter som jente i et
muslimsk land, rettigheter som
vi omtrent tar for gitt, det var

sterkt. Sterkt ble også møtet
med Ismail, en 24 år gammel
student og kvinneaktivist fra
Pakistan, som fortalte om
hvordan det er å være jente
hjemlandet i dag, der sharia-
lovene står sterkt.
Fredsprofessor Johan Galtungs
insistering på dialog som sen-
trum i fredsarbeid er også noe
som sitter tydelig igjen. 
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World Humanist Congress. ”Humanism and peace”. 
Oslo – 23.-25. august 2011

Fred ikke bare fravær av krig

På vei til fin kongressmiddag; Olga Silseth fra Levanger og Jorid
Stormo fra Verdal deltok på verdenskongressen i Oslo i august.



Preget av 22.07.
Galtung startet sitt foredrag
med å belyse terror og terroris-
ter. 80-åringen hadde selv et
barnebarn blant de overlevende
på Utøya 22. juli. Han fokuser-
te på terrorudåden og hen-
delsene preget naturlig nok
hele kongressen. Det var ekstra
sikkerhetsoppbud, spesielt den
første dagen da kronprins
Håkon holdt sin hilsningstale.
Foredragsholderne og innle-
derne startet alle sine innlegg
med å kondolere Norge og for-
dømme terrorhandlingene på
det sterkeste. Og samtidig
ønsket de å uttrykke ros til det
norske folk, hvordan de gru-
somme hendelsene ble håndtert
i tiden rett etterpå.    

Fred ikke bare fravær av krig
Det er umulig å gjengi alt som
gjorde inntrykk og alt som sit-
ter igjen, uten at denne artikke-
len blir alt for lang! Men et
gjennomgående ståsted fra de
som ytret seg i løpet av kon-
gressen var at fred ikke bare er
fravær av krig. Fred handler
også om menneskerettigheter,
toleranse og respekt.
Maktmisbruk og tortur i religi-

oners navn, korrupsjon, kultur-
elt betingende overgrep, miljø-
ødeleggelser, mat- og vann-
mangel og skjev fordeling
mellom rike og fattige – alt
dette er elementer som skaper
ufred og konflikter. Og noe vi
alle må arbeide mot, individu-
elt og på samfunnsnivå, i det
lille og i det store. Vi må si
ifra, ytre oss imot menneske-
rettighetsbrudd og urettferdige
tilstander. Hverdagsrasismen
er en helt konkret ting hver
enkelt av oss kan ta tak i. Si
ifra neste gang du hører en
”halvrasistisk” slengbemerk-
ning, var en oppfordring både
Galtung og tidligere gen.sekr. i
HEF Lars Gule kom med. 

Spennende møter 
- Jeg vil si at konferansen
åpnet øynene mine for mye, er
ikke så blåøyd som før, mener

Olga Silseth. Og påpeker at i
tillegg til det faglige, var de
mange møtene med folk spen-
nende. Og praten rundt vårt
kaffebord går videre, om opp-
levelsene, om det sosiale; om
møter med flotte og positive
kvinner fra Uganda, om å
kommunisere på engelsk tre
dager til ende, om skotter uten
kilt (!), om hedmarkinger og
amerikanere sammen på ”The
Scotsman” (kjent brun pub
midt i Karl Johan.. red.anm.),
500 mennesker fra 50 nasjoner
på middag i operaen, med
meget mere… 
Rigmor Andersen og Astrid
Smevik fra Namsos var de to
andre fra Nord-Trøndelag som
deltok på verdenskongressen.
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Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Livslang kamp; Taslima Nasrin gjorde sterkt inntrykk.

Mange til middag; Jorid under
middagen, sammen med 499
andre…
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Kunnskap om spektakulære forsknings-
svindlere, religiøst og politisk fundert ter-
rorisme og et sårbart havsmiljø på norske-
kysten, historier om fantastiske skatter fra
skipsforlis på 1700-tallet og nærkontakt
med en satirisk og smått rabiat Per Inge

Torkildsen. Dette var noe av det drøyt femti
HEF-medlemmer fra region Midt-Norge
fikk oppleve ei septemberhelg, i lettskyet
vær og mild bris i vakre Ulstein og Hærøy
kommune på Sunnmøre.

Deltagerne var fra Bodø i
nord til Ålesund i vest og et
bredt anlagt program med
dyktige foredragsholdere og
varierte kulturopplevelser
sørget for ei berikende høs-
thelg. Leder i Søre Sunnmøre
lokallag, Jørn Kippersund,
hilste velkommen og ønsket
de fremmøtte en god dannel-
sesreise. Og sannelig fikk han
nok ønsket sitt oppfylt. 

Tunstad om Juks
Fredagen startet med Erik
Tunstad som fortalte kunn-
skapsrikt og underholdende
om oppsiktsvekkende forsk-
ningssvindel, både av nyere
og eldre dato. Og fikk nok
solgt noen eksemplarer av sin
bok ”Juks. Hvordan forskere
svindler og hvorfor det ikke
er så farlig”. Tunstad ønsker å
vise frem utviklingen av den
økende bevisstheten omkring
vitenskapssvindel, men også
å tydeliggjøre at både svind-
leren men også de som avslø-
rer dem har en agenda. Dette,
men også religiøst fundert
tendensiøs forskning ble
drøftet i den påfølgende
debatten.  

Skatt og Miljø på Runde
Lørdag formiddag gikk turen
til Runde, den kjente fugle-
øya og stedet for det store
skipsforliset i 1725 og funnet
av den såkalte Rundeskatten.
Mer ukjent er det kanskje at
det på øya er etablert et mil-
jøsenter, hvor det forskes og
formidles bredt omkring mil-
jøspørsmål, i samarbeid med
en rekke nasjonale og inter-
nasjonale fagmiljøer og orga-

nisasjoner. Noe deltagerne
fikk høre litt om. Senere kun-
ne de velge mellom båttur
rundt øya, gåtur på
Rundefjellet eller omvisning
og historia om Rundeskatten.
Litt for enhver smak og
mulighet med andre ord. 

Innsiktsfullt om terrorisme
Meget interessant var også
forelesningen gitt av neder-
landske Paul Cliteur; jurist,

OOnn tthhee bbeeaacchh;; GGuurrii MM.. SSiivveerrttsseenn ii vvaakkrree oommggiivveellsseerr ppåå FFlløø ii UUllsstteeiinn
kkoommmmuunnee..

Midtnorsk Humanetikerkonferanse 23.-25. september 2011: 

Dannelse på Sunnmøre
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humanist, filosof og tidligere
leder for humanistorganisa-
sjonen i hans hjemland.
Cliteur leverte kunnskap og
innspill til refleksjon omkring
terrorisme - religiøst og/eller
politisk fundert, hva motive-
rer og driver terroristen og
hva kan stater gjøre? Han
skisserte fem mulige hoved-
tilnærminger, men fremhevet
den religiøst nøytrale stat
som den løsning med mest
håp om å begrense religiøs
terrorisme i størst mulig grad.

Intens Torkildsen med 5 T’er
God nystekt svele ble naturlig
nok servert i kaffepausen. Før
Per Inge Torkildsen raste inn
på podiet. Med høylydt ener-
gi, infernalsk
Stavangerdialekt, bevegelig
som en innestengt og kanskje
litt tissetrengt 16åring i bur
beveget han seg foran sitt
publikum, langet poengtert ut
mot den moderne tids

egoisme, mot sytende pensjo-
nister, alternative behandlere
generelt, Jesus, healere og
andre overbeviste bløffma-
kere spesielt! På tross av sin
sylskarpe språkbruk og
komiske fremtoning greide

han å formidle at fremst av
alt bør de fem T’ene være:
Toleranse, Troverdighet,
Tillit, Trygghet og Trivsel.
Publikum fikk virkelig i gang
lattermuskulaturen, før turen
gikk tilbake til Ulsteinvik og
nydelig festmiddag på stedets
flotte hotell. 
Søndag ledet Tom Hedalen,
nesteleder i HEFs hovedstyre,
ei morgenøkt med viktig
debatt omkring identitet og
trivsel i HEF. En kort busstur
til vakre Flø med strandpro-
menade langs den storslåtte
havkystlinja ble det også
plass til, før alle vendte nesen
hjemover igjen. Mange fine
opplevelser rikere og antake-
lig med litt mer dannelse enn
da vi kom. 

Rundeskatten; Fantastiske funn ble gjort utenfor øya Runde i 1972.

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Om Jesus - og mye annet; Per
Inge Torkildsen leverte tankevek-
kere, i kjent humoristisk stil.

Paul Cliteur: - den religiøst nøy-
trale stat er løsningen med mest
håp om å begrense religiøs terro-
risme.



Årets kurs for kursledere i
Humanistisk konfirmasjon
gikk av stabelen ei helg
midt i mørkeste november-
høsten. Erfarne kursledere,
nylig engasjerte og noen
unge kurslederassistenter
var samlet i Steinkjer, for å
få nødvendig opplæring i
det å holde konfirmasjons-
kurs. De nye nyter i tillegg
godt av å lytte til erfarings-
utveksling fra de som har
holdt på ei stund.

Hva vil vi ta opp i et konfirma-
sjonskurs, i tillegg til de obliga-
toriske temaene Humanisme og
Menneskerettigheter? Hvordan

vinkle alvorlig tematikk overfor
14-15åringene? Hvilken meto-
dikk fungerer best? Disse spørs-
målene og mere til, var gjen-
stand for drøftinger i den bredt
sammensatte gruppa på 20 delta-
gere. En grunntanke i konfirma-
sjonskurs i dag er at de skal lig-
ne minst mulig på skolesitua-
sjon. Konfirmantene skal få med
seg kunnskap og øke evnen til
selvstendig tenkning gjennom
opplevelse, samtaler og lek.

Kommunikasjon med unge
Bruk av bilder og film er noe
som kan være effektfullt, men da
må bildene følges opp med sam-
taler og god kommunikasjon.
Vær direkte og åpen, still spørs-
mål som ungdommene kan for-

holde seg til og ikke vær peke-
fingervoksen bak et kateter!
Samtidig som man skal være en
tydelig voksen, som kan formid-
le verdier og få ungdommene til
å ”tenke sjæl”. Å være kursleder
er en utfordrende og spennende
oppgave, men deltagerne på kur-
set var både kreative og offensi-
ve i forhold til oppgaven. 

Assistenter trengs
Positivt var det også at fem unge
under 18 år var med på kurset.
Malin Grendal og Adrian
Duister fra Stjørdal og Sunniva
Dehli, Frida T. Sødermark og
Elise D. Sandnes fra Levanger er
kurslederassistenter. En oppgave
som innebærer å være med å
hjelpe kurslederne med ymse
praktiske oppgaver, men også å
være med i samtalene med kon-
firmantene om de ulike tema
som blir tatt opp i kurset. – Vi
synes det var interessant å være
med på kurset og få vite litt mer
om hva oppgaven går ut på. Og
så var det veldig god mat på
hotellet! Sier Sunniva, Frida og
Elise, som ser frem til å starte
som assistenter i januar, når kon-
firmasjonskursene begynner i
Levanger. 
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Kurslederkurs Humanistisk konfirmasjon 2011;

Gode kurs – hva skal til?

Elise D. Sandnes, Frida T. Søder-
mark og Sunniva Dehli.

Annonse

Tlf. 466 17 600
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Leder:
Kari Øye, Inderøy
Tlf.: 993 76 279
E-post: karioeye@online.no  

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

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon, Levanger:
Olga Silseth
Tlf.: 924 98 010
E-post:
olga.silseth@gmail.com 

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

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon, Verdal:
Jorid Stormo
Tlf.: 402 23 547
E-post: 
jost@verdal.kommune.no 

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

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

Humanistisk vigsel:
Ta kontakt med fylkeskonto-
ret, tlf: 486 06 228
eller gå inn på:
www.human.no/seremonier/
Humanistisk-vigsel/ 

INNHERRED LOKALLAG

Adr. Postboks 3027,
7709 Steinkjer

Leder:
Trond Olav Skevik
Tlf.: 480 41 200
E-post: 
trond.olav@prikkogstrek.no 

Utvalg for
Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik
Se styreleder

Utvalg for 
Humanistisk konfirmasjon:
Morten Aasheim
Tlf.: 907 52 395
E-post: moaash@online.no

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

Humanistisk vigsel:
Ta kontakt med fylkeskonto-
ret, tlf: 486 06 228
eller gå inn på:
www.human.no/seremonier/
Humanistisk-vigsel/

STEINKJER LOKALLAG

Fungerende ledere:
Rigmor Andersen, Namsos
Tlf: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.no   

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

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

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon, Namsos:
Rigmor Andersen og Astrid
M. Smevik
- se fungerende ledere

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

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

Humanistisk vigsel:
Ta kontakt med fylkeskonto-
ret, tlf: 486 06 228
eller gå inn på:
www.human.no/seremonier/
Humanistisk-vigsel/

NAMDAL LOKALLAG

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

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Kontakt styreleder

Utvalg for
Humanistisk konfirmasjon:
Rita Tangen-Hansen,
Kolvereid
Tlf.: 990 14 806
E-post:
ritathansen@yahoo.no  

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

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Sissel M. Busch
Tlf.: 997 36 146
E-post: sisselmerethe.busch@
gmail.com 

Humanistisk vigsel:
Ta kontakt med fylkeskonto-
ret, tlf: 486 06 228
eller gå inn på:
www.human.no/seremonier/
Humanistisk-vigsel/

YTRE NAMDAL LOKALLAG

Adr.: Postboks 177,
7501 Stjørdal

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

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

Utvalg for 
Humanistisk konfirmasjon:
Kontakt styreleder

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Robert Skrede
- se styreleder

Humanistisk vigsel:
Ta kontakt med fylkeskonto-
ret, tlf: 486 06 228
eller gå inn på:
www.human.no/seremonier/
Humanistisk-vigsel/

STJØRDAL LOKALLAG



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

B

BROENES SKJØNNHET 

Stål eller sten. Der står de 
brospennenes strenge buer 

meislet inn i landskapet 
som porter til fred. 

Verrazano Narrow Bridge, Bosporus,
Rheimbrücke, Sotra - 

og Sortlandsspennene, Golden Gate 
Lysende som smykker, blomsterkranser, 

kniplinger kastet gjennom luften: 
min hånd i din. Kom over og se. 

Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro. 
Jeg er et tegn på himmelen. Bygg broer. 

Bøy dere. Løft armene til en bue. 
Bind sammen. Bryt lenker. Bygg. 

Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro. 
Hør vindfløyten mellom wirene: En bro. 

To mennesker møtes. Ansiktene blusser. En bro. 
Ord som blir sagt. Hengivelse, fred. En bro.

Rolf Jacobsen
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