
Bonde og styreleder i Oikos –   
økologisk Norge, Jakob Bjerkem 
fra Steinkjer mener at giftfri 
og kortreist mat er et av flere svar 
på hvordan vi skal møte helse-,
miljø- og ressursutfordringene 
verden står overfor.

Hva mener HEF? 
På landsmøtet 2013 skal det 
meisles ut planer som angår 
”etikk i et generasjonsperspektiv”. 

les mer på side 4-5
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Dialoggruppe 
vil spre 

budskapet 
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Med rent mel i posen

Heksemøte
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Pionerer
uten tro: fam.
Marschhäuser

– side 14 –
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For mange medlemmer fortoner
HEF seg som en svært så topptung
organisasjon. Kanskje er det vanske-
lig å følge med på hvor vi går, hva vi
gjør, og hva vi tenker. «VI» i denne
sammenheng er våre tillitsvalgte i
hovedstyret og landsstyret. Derfor en
liten oppdatering, delvis inspirert av
et nylig gjennomført
Landsstyremøte.

Åse Kleveland er Hovedstyrets leder
og gjør en veldig god jobb her. Da
ikke fordi hun har sin kjendisstatus,
men mest fordi hun er en meget
reflektert og demokratisk innstilt
leder. Hun er flink til å oppfatte
stemninger i forsamlingen, og gir
tydelige svar på sine synspunkter i
sakens anledning.

HEF har en årlig omsetning på 100
mill kroner. Hvis vi regner med inn-
betalte avgifter til seremonier, blir
dette tallet 120 mill. Medlemstallet
er nå passert 80 000, og vi er i stadig
vekst. Dette er et trekk som ikke alle
frivillige organisasjoner deler.
Forbundet har 75 ansatte hvorav noe
over halvparten er tilknyttet
Hovedkontoret i Humanismens Hus
på St Olavs Plass i Oslo. Mange
hadde håpet at dette skulle bli et
uhøytidelig og åpent hus hvor alle
landets humanister liksom «måtte

innom» når de besøkte hovedstaden.
En slags humanistisk sjømannskirke.
Slik er det ikke blitt, langt derifra.
Dette huset har vi hatt til leie, denne
kontrakten løper ut i 2013.
Diskusjonen om leie/eie har gått i
sentrale organer lenge, og man har
nå besluttet å inngå ny leiekontrakt i
et tilsvarende hus på Grønland. Der
vil vi bli samlokalisert med andre
ideelle organisasjoner. Innflytting
blir 2013 eller -14.

I disse dager offentliggjøres vår nye
grafiske design. Ting skal bli klarere,
identiteten mer solid. Happy Man
som logo er uendret, men i tillegg
har mange artikler (brosjyrer, infor-
masjons-materiell) nytt design hvor
bokstaven «H» har en sentral, men
ganske diskre rolle. Designerlek med
bokstaven H har også ført til et
«mønster». Dette kan i makroform
brukes til emblem på f eks T-skjor-
ter. I mikroform blir dette mønsteret
til et slags grafisk raster som anven-
des til bakgrunn eller omramming på
ulike publikasjoner. Det hører også
med en «verktøykasse» som frivilli-
ge og tillitsvalgte kan bruke; foto-
grafier, montasjer og powerpointma-
ler. Dette skal gjøre uttrykksformen
tydelig og gjenkjennelig. 

HAMU (Humanistisk Aksjon for
Menneskerettigheter i Uland) har
vært HEF sitt solidaritetsalibi.
Aksjonen har basert sin virksomhet
på «medlemstieren», altså 10 kr
garantert av Landsmøtet for hvert
medlem. Sammen med gaver og
donasjoner har dette gitt et budsjett
på om lag 3 mill kroner. HAMU har
eksistert både i og utenfor NORAD.
Etter manges vurdering er denne
virksomheten noe som bør nedprio-
riteres i forbundet. 

Vi nærmer oss lysfesten og styret for
HEF NT ønsker alle ei riktig god jul
og alt det beste for det nye året.

Per Solberg, leder
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«Fylkesledern´s røst»
Hvor står vi, hvor går vi…
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Jo for å markere og feire en av
livets store begivenheter - det å
ha fått et lite barn, et lite men-
neske med sin egen identitet og
sin egen bestemte oppfattning
av hvordan ”jeg” vil ha det.
Vi ønsker dette barnet velkom-
men til verden og markerer at
barnet har fått sitt navn.
Markeringer som dette har blitt
avholdt i alle kulturkretser til
alle tider.
Foreldrene vil gjerne markere
sin stolthet over sin nye ver-
densborger sammen med fami-
lie og venner. Noen ønsker å
benytte kirken til dette, noen
gjør ingenting og andre benyt-
ter seg av Human-Etisk
Forbund (HEF) sitt tilbud om
navnefest. Vår seremoni er
flott, høytidelig og verdig.
HEF har navnefest 2 ganger pr.
år (vår og høst) i de 5 lokalla-
gene i Nord-Trøndelag;
Stjørdal, Innherred, Steinkjer,
Namdal og Ytre Namdal.
Kontaktpersoner i lokallagene
finner dere på
www.human.no/nord-trondelag
og bak i dette bladet. På nettsi-
dene finner dere informasjon
om tid og sted og hvordan dere
kan melde dere på.
Seremonien varer i underkant
av en time og inneholder tale,
utdeling av minnetavle og rose,
dikt og musikkinnslag. En sere-
moni hvor barnet og foreldrene
er dagens midtpunkt. Det er
deres dag! Hvert barn med for-
eldre og eventuelle søsken,
kommer frem og det blir fortalt
litt om barnet og navnet - kan-
skje er det oppkalt etter oldefar
som sitter i salen og stolt ser

på? Det blir lest et dikt til bar-
net. Dette diktet kan dere velge
selv, skrive og lese selv, eller
kanskje mormor ønsker å lese
diktet?
Vi som holder på med dette
synes vi har en flott opplevelse
hver gang vi ser de flotte barna
og deres stolte foreldre og søs-
ken. Arrangementet blir
avholdt i egnede offentlige
lokaler.

I Namsos benytter vi oss av
kulturhuset og har fått til en
meget fin seremoni for barnet
og foreldrene.
Alle kan delta på navnefest.
Ønskes medlemskap ordnes
også dette på nettsiden.
Medlemmer får rabatt på sere-
monier som vi arrangerer; nav-
nefest, konfirmasjon og begra-
velser. Ønsker dere mer infor-
masjon om navnefest eller HEF
kan dere ta kontakt med under-
tegnede eller gå inn på vår nett-
side.

NORD-TRØNDELAG
FYLKESLAG

Styret 2012:

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

Nestleder
Ingvild Larssen
Øvre Heggesåsen 1, 
7715 Steinkjer
Tlf.: 971 46 007
E-post: ingvildla@gmail.com  

Kasserer:
Dag Ingebrigtsen
Granittvn. 47, 7500 Stjørdal
Tlf.: 924 28 898
E-post:
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

Hvorfor har vi 
Humanistisk navnefest?

Fornøyde deltagere på navnefest
i Namsos: Mari Ledang Østring
og sønnen Lucas. 

(foto: Ingrid Østring)

Tekst: 
Torunn Pedersen, Namsos
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De har alltid gamle, økologis-
ke kornslag i bagasjen på tur
hjem fra reise. Økobonde og
leder for OIKOS – Økologisk
Norge, Jakob Bjerkem, har
bokstavelig talt rent mel i
posen. Og han brenner for
saken: Økologiske produkter
og en økologisk livsstil bør bli
noe for hvermannsen. 

Bjerkem er en optimistisk kar.
Han tror vi er i ferd med å kom-
me til et paradigmeskifte. Flere
og flere kjøper økologiske og
kortreiste produkter, Bondens
marked er en internasjonal
bevegelse, flere butikker satser
på økologiske varer og Nord-
Trøndelag fylkeskommune har

nylig besluttet at alle matinn-
kjøp i fylkets institusjoner skal
bestå av 17 % økologiske varer
innen 2014. Overhalla kommu-
ne går foran som et godt
eksempel med satsing på økolo-
gisk mat i sine storkjøkken og
på St. Olav i Trondheim er opp
mot 20 % av all maten de ser-
verer pasientene nå økologisk.
På tross av denne gode beve-
gelsen er det samtidig lite for-
ståelse å få fra de øverste myn-
digheter, med Statens ernæ-
ringsråd og Bioforsk på Ås i
spissen. 

Motvind sporer til kamp
Høvdingen fra Bjerkem i
Steinkjer lar seg imidlertid ikke

stoppe av motvind, det stimule-
rer bare til mer innsats. For det-
te er en kamp han ikke ønsker å
tape. Helseproblemer som cøli-
aki, allergi og kreft øker, folk i
andre deler av verden sulter,
polene smelter og ekstremvær
blir stadig hyppigere. For frem-
tida til alle våre barnebarns
barn må vi bare få snudd på
økonomisk vekstperspektivet
som har preget oss i alt for lang
tid. Og ressursene på jorda må
fordeles og forvaltes bedre,
hevder Jakob Bjerkem. I Norge
går det fryktelig seint, mens
våre naboland Danmark og
Sverige viser vei. I begge lan-
dene har økologisk mat en helt
annen status og myndighetene
går i bresjen for å satse på
ambisiøse mål. 

Med rent mel i posen
Hva er OIKOS
– økologisk Norge
* Ordet oikos eller øko er fra

gresk og betyr husholdning.
Navnet Oikos henviser til
både økonomi og økologi.

* Oikos er en ideell organisa-
sjon som arbeider for økolo-
gisk mat, landbruk og livs-
stil.

* Oikos sier på sine nettsider
at de er et fellesskap for alle
som ønsker en bedre, sun-
nere, mer rettferdig verden.

* Oikos bygger sitt arbeid på
IFOAM’s fire prinsipper for
økologisk landbruk:
Økologi, Helse,
Rettferdighet og
Varsomhet.

Les mer på www.oikos.no
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Look to Danmark - 90 % i
Køben
For eksempel har København
kommune vedtatt at målet er 90
% økologisk og kortreist mat
innen kort tid. Pr i dag er de
oppe i 60 %. Bjerkem tror olje-
inntektene i Norge gjør folk
flest generelt og politikere spe-
sielt så mette og fornøyde at vi
ikke evner å se utover vår egen
velbeslåtte nesetipp. – Pengene
styrer alt. Vi kan jo ikke kvitte
oss med pengene, men når øko-
nomisk vekst går foran folks
helse og trivsel, ødelegger natu-
ren og opprettholder en så skjev
fordeling av mat og midler i
verden, ja da er noe riv rus-
kende galt, sier Jakob Bjerkem.
Og fortsetter engasjert om soy-
aindustrien i USA som har mye
makt og fordekker forskning

som peker på at planteoljen
ikke er bra for menneskekrop-
pen. Om den økologiske ban-
ken Cultura Bank i Norge som
støtter samfunnsnyttige pro-
sjekter og har full åpenhet om
hva de gjør, i motsetning til en
rekke andre banker. Om vann i
kyllingkjøtt og luft i bakverk.
Om butikken Grønn Bølge i
Steinkjer. Og mye mer. Lite
tyder på at den engasjerte
Steinkjerbonden legger ned
penn eller talegaver med det
aller første og vil fortsette sitt
arbeid for en bedre, les; mer
økologisk, fremtid for oss alle.     

Opp på neste Landsmøte i HEF

Fra ”Norsk Humanistmanifest 2006”: Vi har ansvar for våre
handlinger og valg, for hverandre og kommende generasjo-
ner.” Se hele manifestet gjengitt på side 6.
På landsmøtet i 2011 ble det med et overveldende flertall,
etter forslag fra Oslo fylkeslag, vedtatt følgende: ”Landsmøtet
ber hovedstyret starte et arbeid med sikte på å belyse hvordan
det humanistiske grunnsyn kan uttrykkes og videreutvikles
slik at det kan gi veiledning i spørsmål som gjelder etikk i et
generasjonsperspektiv. Arbeidet avsluttes med hovedstyrets
forslag til prinsipprogram som legges frem for landsmøtet i
2013.”
Dette innebærer at på landsmøtet til sommeren vil hovedsty-
ret komme med et forslag til prinsipprogram som også inne-
holder noen mål som gjelder fremtidsrettet etikk. Trolig vil
det berøre noen av de spørsmål som tas opp i denne artikke-
len.

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

Filmtips: 
”The Economics 
of happiness”

Filmen handler om den sto-
re økonomiske globalise-
ringen og den påvirkningen
den har hatt på andre store
globale problemer som
fundamentalisme og etnis-
ke konflikter, klimakrise og
trusselen mot mange av
jordas dyrearter.
Storpolitikken og de multi-
nasjonale bedriftene driver
globaliseringen videre,
samtidig som grupper av
mennesker verden over
reagerer og ønsker endring-
er. Filmen tar for seg glo-
baliseringens effekter på
vårt personlige liv, den tar
for seg forslumming av
storbyer, ekstrem ressurs-
bruk i handelens navn, og
kynisk utnyttelse av fattige
mennesker. Men det ser
også på løsninger på disse
enorme problemene.
Som dokumentarfilm har
The Economics of
Happiness et klart mål, den
ønsker å peke ut en vei ut
av uføret. Kort sagt handler
det om “lokalisering” hel-
ler enn globalisering, å pro-
dusere lokal og kortreist
mat, å innføre en generelt
grønnere livsstil i den vest-
lige verden, og en ny øko-
nomi. The Economics of
Happiness ble vist på film-
og teaterfestivalen VIFT i
Verdal i samarbeid med
Økoveka i oktober. 

Omtalen av filmen er sak-
set fra VIFT’s nettside.
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NORSK HUMANISTMANIFEST 2006

Humanismen er et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes 
menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet. I Norge er dette livssynet også

kjent som humanetikk.
Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, 

rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Sentralt i humanismen er at 
mennesker alltid skal behandles som mål i seg selv. Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk

i FNs menneskerettighetserklæring: "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og 
rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Humanismen vokste ut av den samme tradisjonen for fri tenkning som gav opphav til moderne
vitenskap - en tradisjon som har inspirert mange av verdens fremste tenkere og kunstnere og som

har vært en viktig impuls i utviklingen av demokrati og menneskerettigheter. Humanismen har ingen
eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk

refleksjon.

Humanister anser at moralske verdier har sin basis i menneskets natur og erfaringer og at de har
forståelse og omsorg for andre som grunnlag. Vi har en naturlig evne til å leve oss inn i andres 

situasjon som kommer til uttrykk gjennom vår samvittighet og som gjør oss til moralske vesener. Vi
har ansvar for våre handlinger og valg, for hverandre og for kommende generasjoner. Vi må arbeide
sammen med andre for det felles beste og ta inn over oss vårt ansvar for og avhengighet av natur og

miljø. Den enkelte har behov for beskyttelse. Derfor trenger vi normer og regler for 
mellommenneskelig atferd, avledet av respekt og omtanke.

Tilværelsen har ingen forutbestemt mening; vi er frie til å skape mening og finne mål for våre liv.
Fellesskapet har et ansvar for å legge til rette for at den enkelte skal kunne leve et rikt og 

meningsfullt liv på egne premisser. 
Gjennom seremonier markerer fellesskapet viktige begivenheter i den enkeltes liv. Seremoniene er
for mange en viktig del av en praktisk humanisme. Humanister lar seg inspirere av naturen og av
den mangfoldige kulturen mennesker har skapt og skaper. Humanismen anerkjenner kunstens

betydning for personlig utvikling og tilfredshet og fremholder dens evne til å gripe inn i og forandre
våre liv.

Humanismen fremholder verdien av undring og anser at pålitelig, etterprøvbar kunnskap blir til
gjennom en pågående prosess av observasjon, evaluering og revisjon. Vitenskapelige teorier og
resultater er ikke eviggyldige sannheter og må underlegges kritisk granskning og etterprøving. Fri

forskning har vært og er av avgjørende betydning for å finne løsninger på problemer og utfordringer
menneskeheten står overfor. Teknologi og vitenskap er midler til å skape en bedre verden, men må
anvendes med varsomhet. Vitenskapen gir metodene, vi har alle et ansvar for å fastsette målene.

Humanister anser demokratiet og individets rettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt
begrunnede verdier. Vi tar avstand fra totalitære religiøse og politiske ideologier og tenkemåter.
Humanismen er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men understreker 
verdien av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for innholdet i deres livssyn.

Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion.

Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er. Manifestet er det nærmeste vi kan komme et
svar på denne utfordringen: En kollektiv formulering av innholdet i humanismen. Det er samtidig viktig å ha klart

for seg hva manifestet ikke er: Det er ikke en trosbekjennelse hver og en må slutte seg til for å kunne være 
medlem av Human-Etisk Forbund. Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er

uenige i et eller flere av manifestets formuleringer. Det er ikke en eviggyldig tekst. Den er hva vi i fellesskap kom
frem til i forbundet på et bestemt tidspunkt. (kommentar til manifestet på human.no).
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Berikende dialog
Dialoggruppa som ble startet i
etterkant av konferansen
”Håp og Tro i 1000 år” lever i
beste velgående. Fire delta-
gere møtes hver til annenhver
måned, sist var Staupshaugen
på Levangernesset åstedet for
åpen samtale omkring livssyn
og tro. En kristen, en huma-
nist, en muslim og en holist. 

Blomkålsuppe med hvitløks-
brød servert på toppen av
Staupshaugen midt i oktober,
vært med på det noen gang?
Det var i hvert fall scenarioet
da den lille dialoggruppen had-
de sitt treff i oktober. Og sam-
talen gikk fritt rundt steinbor-
det, om hva vi tror eller ikke

tror. Om mennes-
kerettigheter. Om
en sorg. Og om
ingredienser i
blomkålsuppe.
Latteren sitter løst.
Gruppa har ingen
sakliste, ingen
agenda og absolutt
ikke noe mål om å
bli enige om noe
som helst. Å bli kjent, å lære
av hverandre og å lytte er
poenget. Samtalen, eller dialo-
gen om du vil, er selve målet.
En eller to i gruppa har forbe-
redt et tema eller noen tanker
før møtene, men kanskje dreier
samtalen seg inn på noe helt
annet. Og det gjør ingenting.

Kvartetten anbefaler andre å
starte opp flere dialoggrupper.
Hvis noen ønsker å få tips eller
et lite puff til å starte opp, er
det bare å ta kontakt.

Tekst og foto: 
Tove Tangerud

1. Hvorfor ble du med i gruppa?      2. Hva gir det deg å delta?

1. Det hørtes veldig spen-
nende ut, og det var ikke
vanskelig å si ja til å delta.
Mange holdninger skapes
med grunnlag i frykt og uvi-
tenhet for det ukjente. 
2. Mye; gode samtaler, lat-
ter og innsikt. Media foku-
serer på det ekstreme knyt-
tet til religion og livssyn.
Det gjør ikke vi. Det er godt
å kjenne på fellesskapets
kraft. Jeg tror at det vil gjø-
re verden en bedre verden å
bo i dersom respekt, med-
menneskelighet og livsglede
får være grunnmuren i sam-
taler.

1. Jeg ble med fordi jeg var
nysgjerrig og hadde lyst til
å bli bedre kjent med de
andre som skulle være med.
Jeg ønsket også å lære mer
om deres tro/livssyn. Dialog
er viktig for å gjøre verden
til et bedre sted.
2. Jeg lærer mye av å høre
om andres tro og tanker. Og
hver gang jeg har vært på et
av våre møter føler jeg meg
glad og at jeg har vært med
på noe fint. Det gir meg en
bekreftelse på at alle men-
nesker kan dele kjærlighet
uavhengig av tro og livssyn.

1. Jeg ble inspirert til å fort-
sette å være med på livs-
synsdialog etter Håp og tro-
konferansen. 
2. Det er utrolig spennende
å prøve å forstå hvordan
folk med annet livssyn/reli-
gion enn mitt eget, tenker.
Det gir meg også en større
bevissthet om mitt eget stå-
sted. Dessuten er det flott i
seg selv å bli kjent med nye
hyggelige folk!

1. Jeg grep glad og takk-
nemlig sjansen til å være
med i videre dialog etter
konferansen i fjor.
2. Å være med i denne
gruppa oppleves som
givende og dypt menings-
fullt. Jeg lærer mye og kan
speile mitt eget ståsted i de
andres. Det å vise frem for
andre at slik dialog er
givende og riktig, synes jeg
også er flott. Og så ler vi
mye sammen! 

Line Staldvik, Ahmed R. Radwan, Nils Åge Aune, Tove Tangerud,
Verdal - holist Levanger - muslim Verdal - kristen Levanger - humanist
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Kunnskap er det beste
botemiddel mot hekse-
prosesser i et samfunn.
De som ble brent på bål
som hekser var ofte res-
surssterke modige
kvinner. Det var blant
konklusjonene til fore-
dragsholder Rune Blix
Hagen på Innherred
lokallags åpne temamøte
20. november. 

I overkant av førti personer
hadde møtt fram da lokallaget
arrangerte sitt heksemøte.
Blant tilhørerne var både
humanetikere, holister og alter-

nativ- behandlere. Olga Silseth
fra lokallags-styret er fornøyd
med arrangementet. – Vi hadde
lyst til å gjøre noe som ikke
handlet om seremonier og
Rune Blix Hagens kunnskaps-

formidling om hekseprosesser
syntes vi var spennende, sier
Silseth. 

Lokallaget ønsket å fokusere
på temaet fordi det handler om
en type forfølgelse av mennes-
ker som ikke bare er et histo-
risk fenomen i Europa, men
foregår den dag i dag i andre
deler av verden. Faktisk er det
slik at det er brent flere ”hek-
ser” på bål de siste 50 årene
enn det ble til sammen da for-
følgelsene var som verst på
1500- og 1600-tallet. 

Hekseamanuensis
Lokallagsleder Kari Øye
ønsket velkommen og introdu-
serte temaet med å si at fakta
er det som bringer verden
videre. Og sannelig fikk tilhø-
rerne fakta om hekseprosesser

Informativ heksekveld

Medlemsblad 2 2012  27-11-12  14:22  Side 8



9

av amanuensis og formidler
Blix Hagen. Hagen underviser
for ”heksestudenter” ved uni-
versitetet i Tromsø og har også
etablert et nettstudium om
temaet. 

Djevelen stod bak
I Norden ble aldri uttrykket
hekser benyttet i rettssystemet,
terminologien var ”troll-
kvinner”, ”trollmenn” og
”trollunger”. Ja for det var fak-
tisk også barn som stod tiltalt.
Blix Hagen formidlet den gru-
somme historien om forføl-
gelse i vår egen del av verden,
som rettsvesenet stod bak, i
lutherske fundamentalistiske
stater. Prosessene ble rettfer-
diggjort gjennom demonologi,
dvs. det ble bevisført at djeve-
len stod bak ”ugjerningene”.
”Bevisene” kunne være merker
på kroppen, så å ha et fødsels-
merke i den tida var livsfarlig!
De hadde også hunder som
skulle lukte seg frem til troll-
folket. Var de likevel usikre
ble de tiltalte kastet i vannet,
da lette de etter det såkalte
gudsbeviset. Hvis de fløt ble de
funnet skyldige, hvis de sank
var de uskyldige! De tiltalte
var som oftest kvinner; 80 %
av alle som ble anklaget var
kvinner. 310 mennesker ble
brent levende på bål i Norge i
perioden, flest av dem i
Finnmark (92). I Nord-
Trøndelag ble 21 personer
rettslig anklaget for trolldom,
men kun 2 fikk dødsdom og
ble brent. 

Gruppemotsetninger, 
dommedagsfrykt og rus
Blix Hagen hevdet også at hek-
seprosessene var et bygdefeno-
men, ikke et byfenomen. At
det såkalte bygdedyret var i
sving i disse forferdelige pro-
sessene er lett å forestille seg.
De tiltalte var ofte sterke
kvinner, kvinner som turte å si
ifra. Og det hadde ikke nød-
vendigvis noe med bruk av
urtemedisin eller påståtte
”overnaturlige evner” å gjøre.
Forskere søker fortsatt etter
svar på hvordan disse proses-
sene kunne oppstå og hvordan
det kunne få et slikt omfang.
Noe av svaret finner de i lokale
motsetninger mellom ulike
grupperinger, det være seg pro-
testanter mot katolikker i
Mellom-Europa, samisk kultur
mot norsk-dansk kultur i
Finnmark, eller bare smålige
forhold som sjalusi og misun-
nelse blant folk. Bruk av
rusmidler, som fikk kvinner til
å fortelle om dans med djeve-
len, flyging på kost og andre
utrolige opplevelser, er an
annen forklaring som nevnes. I
tillegg var det på 1500- og
1600-tallet en utbredt sivilisa-
sjonspessimisme, folk var
svært opptatt av og redd for
dommedag. Heldigvis ebbet
alle heksebålene ut på 1750-
tallet i Europa, mye takket
være fremveksten av opplys-
ningstida, med økt kunnskap
og et mer profesjonalisert retts-
system. 

Nåtidens hekseri
Men som nevnt er dette en
type forfølgelse som pågår
enda i dag, i noen afrikanske
land og i Østen. Et faktum det
er all mulig grunn til å rette
søkelyset mot. I nåtidens vest-
lige kultur er heksefiguren i
underholdningsbildet (f.eks.
Harry Potter) og en del religiø-
se og kulturelle strømninger
gjør at man i noen miljøer har
tatt frem troen på hekser igjen,
med en mer positiv vinkling.
Wicca-bevegelsen, paganister
og sjamanister er eksempler på
det. Som humanist vil man vel
si at man bør se på fenomenet
med en god dose skepsis og et
kritisk blikk! 

Tekst og foto:
Tove Tangerud

Takk for innsatsen; Blix Hagen
mottok lokal- produsert mat og øl
som takk for innsatsen.
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Sju medlemmer av HEF Nord-
Trøndelag hadde tatt turen til
Bodø denne helga og fikk med
seg en god dose påfyll av
kunnskap om konspirasjonste-
orier, fikk satt et kritisk blikk
på hekser, alternativmesser og

paranormale evner og opplev-
de mye spas og moro. Ja noen
fikk sågar med seg rafting i det
nordlandske barske hav. 
Even Gran stilte fredag kveld
spørsmål om hva som egentlig
foregår på alternativmesser,

lørdag var det duket for
”Hekser – fra forfølgelse til
fortryllelse” ved Rune Blix
Hagen, om ”Konspirasjonens
logikk” ved Kjetil Hope og
avsløring av paranormale
evner ved illusjonist Jan

10

Midtnorsk humanetikerkonferanse 2012, Bodø 28.-30. september: 

Dodgy i Bodø

Sigurd Øye, Kari Øye, Ingvild Larssen, Olga Silseth og Gunnar Vestvik.

Konspirasjoner var tema da en rekke humanister var samlet på hotell Nordlys i
Bodø den siste helga i september. Man kan jo bare spekulere i hvilke tråder det ble
trukket i og hvilke avtaler som ble inngått for å få dette temaet på banen under årets
Midtnorsk. Og hva for mystiske greier hadde de for seg – egentlig?
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Crosby. Søndag belyste Lars
Gule temaet ”Konspirasjons-
teorier og ekstremisme”.
Helgas faglige biter ble brutt
opp og krydret med mye moro.
Tidligere omtalte rafting var en
av tingene det gikk an å delta

på, men også museumsbesøk
på Norsk Luftfartsmuseum,
madrassmøter, quiz og hav-
rettsbord på Molostua var blant
opplevelsene. En fornøyd
nordtrøndersk gjeng vendte til-
bake til hjemfylket, litt slitne,

men fulle av opplevelser og
gode minner. 

11

Tekst: Tove Tangerud
Foto: Sissel M. Busch,
Gunnar Vestvik og Olga
Silseth

Blide damer på rafting:
Foran fra v.:
Olga Silseth og 
Ingvild Larssen fra
HEF Nord-Trøndelag.

Kari og Sigurd Øye 
fra Inderøy fikk
oppdraget med å takke 
for maten – det ble både 
sang og tale.
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Fylkeslagets prøveprosjekt
med regionale koordinato-
rer for Humanistisk konfir-
masjon er i gang. Aud
Segtnan fra Inderøy, nylig
pensjonert lærer og assiste-
rende rektor ved Vuku opp-
vekstsenter i Verdal, syntes
ikke at en inaktiv tilværelse
var særlig fristende.  Hun
tok derfor kontakt da hun
så annonsen i forrige
Nordtrønderhumanistan.
(ill.: faksimile)

- Jeg syntes det virket interes-
sant og givende med en slik
oppgave i min nye livsfase. Og
noe må jeg jo ha å bryne hodet
på, sier Aud smilende.
Nordtrønderhumanistan har
tidligere omtalt (nr 2 2011)
prøveprosjektet hvor en ny
organisering av konfirmasjons-
arbeidet skal forsøkes, for å se
om det kan lette utfordringen
lokallagene har med å skaffe

kursledere til alle konfirman-
tene. 

Bare i sør
Ideen fra fylkeslaget var å
samle en del planlegging og
administrativt forarbeide
med konfirmasjonskursene
på få hender, én koordina-
tor i sørdelen av fylket og
en i nord, slik at oppgaven
som kursleder blir mindre
omfattende. Aud tok kontakt
da hun så annonsen i vårens
utgave av medlemsbladet og
ble tidligere i høst igangsatt,
med kontakt inn mot lokalla-
gene. Det lyktes ikke fylkesla-
get å få på plass en person for
norddelen av fylket, men
modellen prøves nå ut i sør.
Fylkeslaget og lokallagene
som deltar i prosjektet vil sam-
le erfaringer i løpet av dette
første året og så forhåpentlig-
vis få med norddelen neste år.
Prosjektet skal gå i tre år, før

det
konkluderes om dette er noe
det skal satses på videre.

Må legge planer sammen
Aud er opptatt av å bruke dette
første året til å gjøre seg kjent
med lokallagene i sitt område
(Innherred og Stjørdal lokal-
lag, med til sammen fem kon-
firmasjonssteder) og hvordan
HK drives på de ulike plas-
sene. – Denne koordinatorrol-
len er helt ny og jeg må gå opp
vegen sammen med lokalla-
gene og i samråd med fylkesla-
get, sier Aud. Hun mener det
er ingen vits i å legge til et
organisasjonsledd som bare vil
bety mer arbeid for lokallagene
eller å tre en ordning ned på
lokallagene som de ikke
ønsker eller opplever som nyt-
tig. Aud hadde tidligere i høst
møter med alle gruppene
innenfor sitt område og fikk
definert en del oppgaver som
hun skal gjøre for dem frem til
konfirmantkursene starter i
januar.

Går løs på oppgaven med utstrakte hender: Lokallagene må definere
hva jeg kan gjøre for dem, sier ny koordinator for Humanistisk konfir-
masjon, Aud Segtnan.  

Ny koordinator for Humanistisk konfirmasjon; 

Aud er i gang

Tekst og foto: 
Tove Tangerud
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Øvelse om verdier og status; F.v.: Frode Eilertsen (Mo i Rana), Bjørg M. Østerås, Kari Helene Alstad (begge
Steinkjer), Sander Sandvik, Kajsa Markhus (begge Levanger), Morten Aasheim (Steinkjer), Margit B. Himo
(Grong), Kari Aarnes (Steinkjer), Tove Ertsås (Grong), Oda Brørs (Levanger) og Andrea Halle Høilo
(Inderøy). Foto: Tove Tangerud

Årets kurslederkurs i Steinkjer
samlet 17 personer, som alle
har en aller annen oppgave i
f.t. det kommende konfirmant-
kullet – Humanistisk konfirma-
sjon 2013. De helt nye kursle-

derne fikk innføring i det å
være kursleder. Ellers dreide
det seg om administrasjons-
verktøyet Seremonibase og
Ekstranettet, øvelser i forhold
til den nye utgaven av konfir-

mantboka ”Tenk på det!”, krav
om politiattest for kursledere,
med meget mer. Det var også
satt av tid til erfaringsutveks-
ling, noe som er meget nyttig
for alle involverte.

Kurs for kursledere Humanistisk konfirmasjon

… og samling for gravferdstalere og vigslere i Trondheim
Lørdag 13. oktober var det regional
samling for gravferdstalere og vigs-
lere i region Midt-Norge. Deltagere
fra Nord-Trøndelag var Ola Ingul
(Levanger), som er både gravferd-
staler og vigsler og gravferdstalerne
Margit B. Himo (Grong) og Gunnar
Vestvik (Verdal). Samlingen fore-
gikk i HEF Sør-Trøndelags lokaler i
Olavskvartalet i Trondheim. 
Vinjar Tufte og Tale Pleym fra
hovedkontoret var ansvarlige for det
faglige innholdet. – Samlinga var
veldig bra, men vi fikk alt for kort
tid, kommenterer veteranen Gunnar
Vestvik (til høyre på bildet).
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Det er interessant å vende
blikket litt tilbake og forsø-
ke å finne noen trekk i
utradisjonelt livssyn hos
generasjonen før oss.
Ifølge våre registre, er Per
Nicolaus Marschhäuser en
av forbundets 3 eldste med-
lemmer i Nord Trøndelag.
Slik var vi interessert i å
høre hans historie. 

Per M. blir 91 år nyttårsaften.
Han har inntil nylig vært en
sprek pensjonist. Flere mildere
hjerneslag har imidlertid ødelagt
noe av hukommelsen hans. Dette
opplever han svært ubehagelig,
og han har derfor blitt ordknapp,
spesielt overfor fremmede. Slik
blir det ikke mulig å få til noe
intervju. Men hans eldste sønn,
Per Emil Marschhäuser har vært
behjelpelig med å løse flokene.
Det later også her til at det står
en sterk kvinne bak.

Tysk frisør og parykkmaker
Albert Emil Marschhäuser
(1890-1956) var født i en liten
by utenfor Heidelberg i
Tyskland. Han utdannet seg til
frisør, barberer og parykkmaker.
Først på 1900-tallet flyttet han
med sin bror til Edinburgh.
Senere ønsket han seg til
Skandinavia, og endte til slutt
opp i Levanger hvor han startet
forretning. Han hadde barbersa-
long, frisørsalong og parykkma-
keri. Emil ble etter hvert gift
med Astri Aadde fra Inderøy.
Hun hadde vært i Trondheim og
lært seg frisørfaget. De fikk søn-
nene Per Nicolaus og Rolf. Per
N. skulle etter hvert ta over den
legendariske Marschhäuser-for-
retningen i Kirkegata. For min

egen del husker jeg best at dette
var en meget velutstyrt leketøys-
butikk. Samtidig har jeg en for-
nemmelse av at det var en masse
«damesaker» der også. Per
Nicolaus var den verdige butikk-
eier bak disken da.

Familie uten religion
Per N. Marschhäuser ble gift
med oberstdatter Sigrid Baastad
i 1948. Denne vigselen skjedde
på Sorenskriverkontoret. De har
tre sønner. Deres familie var helt
fri for religiøse aktiviteter. I
Levanger var det vanlig at ung-
ene gikk på søndagsskole hos
Frelsesarmeen på 1950-tallet.
Det var spennende aktivitet for
ungene. Per E. kan huske at det
var motstand hos foreldrene mot
denne søndagsaktiviteten. Men
under sterk tvil fikk guttene gå
over Torget og ned på søndags-
skolen. Sigrid og Per N. stod i
statskirka. Men guttene kan hus-
ke at mor Sigrid tok opp livs-
synsspørsmål med dem, mens

pappa Per tilsynelatende ikke
var så interessert i denne typen
tenking. Eller kanskje var det
bare at han ikke ville prate om
dette?

Meldte seg ut av kirka etter
lang prosess
Alle tre guttene i Marschhäuser-
familen ble døpt i Kirken. Bare
to av dem ble konfirmert der.
Etter at guttene var store, meldte
foreldrene seg ut av statskirken
og inn i Human-Etisk Forbund.
Dette var nok et tidspunkt som
var nøye planlagt etter en pro-
sess som hadde pågått gjennom
mange år. Mor Sigrid, som i alle
fall var den som diskuterte livs-
syn med sine sønner, døde for en
del år siden. Per Nicolaus bor i
dag på Levanger Bo- og
Aktivitetssenter.
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Pionerene

Sigrid og Per Nicolaus Marschhäuser var tidlige humanetikere i
Levanger. (Foto: privat)

Tekst: 
Per Solberg
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Leder:
Kari Øye
Flagvn. 89, 7670 Inderøy
Tlf.: 993 76 279
E-post: karioeye@online.no 

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

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

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: ola.ingul@ntebb.no 

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

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

Kontaktperson
Humanistisk konfirmasjon:
Morten Aasheim- se leder

Kontaktperson
Humanistisk gravferd: 
Kari Helene Alstad

Øvre Kvam, 7732 Steinkjer
Tlf.: 482 33 614
E-post: karihea@hotmail.no 

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

STEINKJER LOKALLAG

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

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

Utvalg for Humanistisk 
konfirmasjon i Namsos:
Rigmor Andersen
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. 

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

NAMDAL LOKALLAG

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

Kontaktperson
Humanistisk Navnefest:
Rita Tangen-Hansen 
– se leder

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

Kontaktperson for
Humanistisk gravferd:
Sissel M. Busch
P.b. 40, 7901 Rørvik
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
Halsenvn. 5 D, 7500 Stjørdal
Tlf.: 481 12 069
e-post: 
robertskrede@hotmail.com  

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

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

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

B

Julekalender på gamlemåten
… på 1
I skrivende stund er desember ennå noen dager unna, 
men jula er visst allerede her. Avisene er fulle av jule- 
gaveideer og barn som har «kvalitetssjekket» årets 
julekalendere. Butikkene setter opp egne hyller fulle 
av smånips som er passende innhold i kalendergaver, 
og marsipan, julebrus og kakemenn er strategisk 
plassert ved kassa.

- 2
I et anfall av opprørstrang mot kommersialiseringa av 
jula, bestemte jeg meg dermed for å lage kalendere til 
barna som ikke betinger godteri eller gave hver morgen 
i en måned. Hva med å lage et juletre hvor man henger 
opp en pynt hver dag og dermed har kalenderkos uten 
kjøpepress? Tanken virket god, men du store min tid 
hvor lang tid det tar å motivlakkere 46 juletrepynter 
og to stjerner!  

- 3!
Likevel må jeg si meg fornøyd med innsatsen og tanken 
på noen år uten kalenderstress. Nå kan vi fokusere på 
andre ting. Blant annet har jeg malt inn små symboler på 
noen av pyntene, som betyr en aktivitet eller kvalitetstid 
med barna. Jeg satser på at det slår an, for jeg 
gleder meg i alle fall! 

Kristine Rostad Dahl, Levanger

Med dette ønsker vi alle en god jul
og et fortreffelig nytt år!
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