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Det er en stor glede for oss å 
presentere deg for et fylkesblad 
i ny layout. Etter forslag fra or-
ganisasjonssekretær og redaktør 
Tove Tangerud, vedtok fylkesstyret 
tidligere i år å gå inn for en mod-
ernisering av «Nordtrønder HU-
MANISTan» Dette betyr en liten økt 
kostnad til produksjonen av bladet. 
Men ikke på langt nær så mye som 
det ser ut til!!!

Vi er svært godt fornøyd med 
denne moderniseringen i HEF NT 
og håper dette kan gi nysgjerrighet 
for å lese bladet og bidra til øket 
interesse for aktiviteten i Nord-

Trøndelag generelt. Det framgår av 
forsida at dette er en begivenhet 
som feires med festivitas!!!

Det er ikke tilfeldig at det ble akku-
rat DENNE utgaven som fikk pre-
sentere den nye drakten. Vi har nå 
holdt det gående med fylkesbladet 
i 20 år! Og ikke nok med det, det 
er i disse dager omlag 20 år siden 
HEF NT åpnet sitt fylkeskontor med 
nytilsatt organisasjonssekretær Stei-
nar Kvarme. Vi har tatt fram en kopi 
av det aller første medlemsbladet 
vårt, «Nordtrønder HUMANISTan Nr 
1 - 1994». Der poserer daværende 
fylkesstyreleder Gunnar Vestvik 
sammen med Kvarme, idet de klip-
per snora for det nye fylkeskontoret 
på Verdal. Det er Magni Kjernli 
fra Kolvereid som får æren av å 
være første gjesteskribent under 
vignetten «Slik jeg ser det». Hun 
gleder seg over ungdommer som er 
kritiske til veletablerte «sannheter» i 
Ytre Namdal. Gunnar Vestvik skriver 
i sin lederartikkel at han synes 
knapt 1000 medlemmer i NT er for 
lite. Han har regnet ut av vi burde 
være 20000, ja tjuetusen!!
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Fylkesstyret har ingen videre 
planer for å feire noen av disse tre 
jubileene på noen særskilt måte. 
Tilfeldighetene gjør at vi akkurat 
i 2014 skal arrangere Midtnorsk 
Humanetikerkonferanse. Vi har 
besluttet at dette skal skje i slutten 
av september og at vi skal forsøke 
å få til et engasjerende og spen-
nende program i historiske omgiv-
elser på Stiklestad.  Vi minner om 
at denne konferansen er åpen for 
alle medlemmer. Slik håper vi dette 
kan bli et forum for sosial aktivitet 
og meningsutveksling innenfor vårt 
livssyn.  Vi skal sørge for spen-
nende fagkunnskap og engasjer-
ende kulturelle innslag i tillegg.

Jeg vil avlutte med å gjenta Stei-
nar Kvarmes ønske fra 1994 med 
oppfordring til medlemmene om 
å bruke fylkesbladet til å fremme 
synspunkter og ytringer. Fylkessty-
ret ønsker alle ei fin julefeiring.

Livssynsnøytralt seremonirom i Rørvik? ............

Ny regjering ......................................................

Mediakurs under Humanistisk Uke ..................

World Humanist Congress 2014 ......................

Demokratiet ......................................................

Midtnorsk i Trondheim ......................................

Kampanjen GI PLASS TIL TANKEN ..................

Feirer humanister jul? .......................................

Humanistisk navnefest .....................................

Kontaktinformasjon fylkes- og lokallag .............

Kurslederkurs ...................................................

Innhold

Per Solberg
styreleder

side   4

side   6

side   7

side   8

side   9

side 10

side 11

side 12

side 13

side 14

side 15

Årsmøter 2014 i Human-Etisk Forbund (HEF) Nord-Trøndelag:
LOKALLAG:
Stjørdal: dato kommer onsdag kveld
Innherred: onsdag 12. februar.
Steinkjer: onsdag 12. februar.
Namdal: torsdag 13. februar kl 19 på Namsos barneskole
Ytre Namdal: tirsdag 11. februar kl 20 på Kolvereid Hotell.

FYLKESLAGET: 
fredag 21.- lørdag 22. mars på Heia gjestegård i Grong.
Mer info om årsmøtene kommer på nett: 
www.human.no/nord-trondelag
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I forbindelse med at Rørvik Kirke 
brann for noen år siden, har vi i 
Human-Etisk Forbund Ytre Nam-
dal engasjert oss i oppbygging-
splanene for ny kirke. Hadde Vikna 
kommune bygget opp den brente 
kirka med erstatningspengene de 
fikk etter brannen, så hadde vi ikke 
kunnet reagert på den proses-
sen. Men da vi fikk vite at bygge-
komiteen jobbet med et mye større 
og dyrere prosjekt, så ønsket vi å få 
fram at vi bor i en kommune der et 
livssynsnøytralt seremonibygg kan 
være et alternativ.

Brev til politikerne
I mai i år skrev vi brev til ordføreren 
og lederne i de politiske partiene 
i Vikna Kommune. I brevet redeg-
jorde vi for vår ide om at i stedet 
for kirke, så kan et livssynsnøytralt 
seremonibygg fylle et behov for alle 
kommunens innbyggere. Vi ba også 
kommunen om å redegjøre for hvor 
medlemmene i HEF kan få holde 
sine seremonier, under fine og 
verdige forhold. Det brevet har vi pr 
d.d. ikke fått noe svar på.

Mange religioner og livssyn i 
Vikna
Etter at planene for «nykirka» ble 
presentert i Namdalsavisa tidlig i 
høst, der både størrelse og kost-
nadsoverslag ble antydet, tok vi 
kontakt med nevnte avis og ga et in-

tervju der vi la frem vårt 
syn på saken. Overskrif-
ten til intervjuet synes 
vi ga et godt bilde av 
hva vi ønsket å formidle: 
Tenk nytt-tenk nøytralt. 
Gjennom intervjuet viste 
vi til at innbyggerne i 
Vikna i dag kommer fra 
mange forskjellige land 
og representerer mange 
religioner og livssyn. Vi 
mente kommunen ikke 
kunne bruke så mye av 
fellesskapets midler på 
bare en del av befolkninga, men at 
et livssynsnøytralt alternativ var et 
tilbud til alle i kommunen. 

Hard debatt
Byggekomiteen for Rørvik kirke 
ønsket å bygge et «signalbygg» og 
kostnaden var da på ca. 40 mill. kr 
(det dobbelte av det som ei res-
taurert kirke ville ha kostet). Reaks-
jonene lot ikke vente på seg! Vikna 
kommune v/ordfører Eidshaug (som 
også er leder i byggekomiteen for 
nykirka) gikk hardt ut mot vårt for-
slag og forsvarte «sin» kirke. Vi fikk 
mange positive tilbakemeldinger, og 
mange ga uttrykk for misnøye med 
ordførerens bastante avvisning av 
oss. 

Kommunestyret drøftet 
I kommunestyremøte 19. septem-

ber var «nykirka» og finansieringen 
av den en av sakene som sto på 
dagsorden. 
I den anledning stilte Vinjar Tufte fra 
hovedkontoret og Tove Tangerud 
fra fylkeskontoret opp, og ga oss i 
lokallaget kjempefin hjelp og støtte. 
Vinjar fikk i forkant av møtet holde 
et ca 15 min. foredrag om livssyn-
snøytrale seremonibygg, og deret-
ter stille to spørsmål til ordføreren. 
Et, etter vår mening, engasjert 
kommunestyre holdt en lang og 
saklig debatt om temaet. Flere av 
representantene var positive til vårt 
forslag, og det ble fattet et vedtak 
som er følgende:

«… Videre ber kommunestyret 
byggekomiteen, innenfor de økono-
miske rammene, i samråd med valgt 
arkitekt se på muligheter i forbindel-

Spent før kommunestyremøtet; F.v. Solveig Norgård, 
Gunnar Bengtsson og Vinjar Tufte. 

(Foto: Tove Tangerud)

Livssynsnøytralt seremonirom i Rørvik?

www.human.no
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se med utforming av aktivitetsrom 
og/ eller kirketorg med formål: 

– fritidsaktiviteter – ungdomslokale    
– møte/aktivitetslokale for lag, fore-
ninger og ideelle organisasjoner
– muligheter for fleksibel bruk i 
forbindelse med utleie
– tilrettelegging for livssynsnøytrale 
seremonier/handlinger»

Dette var for oss en liten seier og vi 
venter nå spent på fortsettelsen.

Folkemøte før årsskiftet
Arkitektene har nå vært i Rørvik 
og blitt forelagt byggekomiteens 
forslag og avgjørelser ang. nybyg-
get. Før nyttår skal de forskjellige 
arkitektkontorer legge frem sine 
forslag, og de skal presenteres på 
et folkemøte. Dato for dette møtet er 
i skrivende stund ikke bestemt. Den 
videre saksgangen er avhengig av 
arkitektenes forslag og kommunens 
og byggekomiteens reaksjon på 
dette. Vi ser frem til folkemøtet og er 
spent på arkitektenes løsninger på 
nybygget, og om kommunestyrets 
vedtak har blitt tatt til følge.

Solveig Norgård og 
Gunnar Bengtson
Human-Etisk Forbund Ytre Namdal

Politiske føringer om livssynsnøytrale seremonirom

• I Stortingsmelding nr. 17/2008 (stat-kirkeforliket mellom alle partiene 
på Stortinget) heter det i et eget punkt (pkt 6: Livssynsnøytrale ser-
emonilokaler): ”Det skal igangsettes en utredning med sikte på lovfesting 
av et kommunalt ansvar for at livssynsnøytrale seremonirom finnes til bruk 
ved gravferd og ved ekteskapsinngåelse. Utredningen skal blant annet 
utrede spørsmålet om finansiering.”

• Kommunene mottok allerede i 1997 et rundskriv fra Kultur og Kirkede-
partementet med beskjed fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskning-
skomité om at: ”Man ser det som viktig at det i kommunene finnes hensik-
tsmessige seremonirom for ikke-kirkelige begravelser og ber Regjeringen 
sørge for at kommunene legger til rette for dette.”

• Flere politiske partier later til å se at tiden er inne for å sørge for offentlig 
likebehandling og tilrettelegging for at alle skal kunne gjennomføre ver-
dige seremonier. Dette går også frem av partiprogrammer for 2013-2017. 
Eksempelvis: Arbeiderpartiet: ”Ap vil videreføre arbeidet med å opprette 
flere livssynsnøytrale seremonilokaler. ”, SV: ”SV jobber for en utvidelse av 
støtteordninger for å sikre livssynsnøytrale seremonirom til begravelser, 
konfirmasjoner, bryllup og andre seremonier” og Senterpartiet: ”Sp vil 
sikre økt tilgang til livssynsnøytrale seremonirom.”

• Stålsett-utvalgets konklusjoner i NOU 1-2013: Det livssynsåpne sam-
funn: ”… Utvalget ser behovet for å etablere livssynsåpne seremonirom 
i et større og mer landsdekkende omfang enn det hittil har vært gjort. 
Utvalget støtter kirkeforlikets oppfordring til et forsterket kommunalt ansvar 
for etablering av egnede seremonirom og bygg, tilpasset lokale forhold 
og lokale behov. … Det bør stilles krav til nye offentlige bygg som er ment 
som allmenne forsamlingslokaler, om at disse tilrettelegges slik at de kan 
fungere som livssynsåpne lokaler. Staten kan bidra med en utforming av 
en veileder til slike lokaler. Prøveordningen med økonomisk støtte til livs-
synsåpne bygg vil bidra til innhenting av erfaringer til en slik veileder og til 
eventuelle framtidige støtteordninger.”

www.human.no
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NY REGJERING, hva nå...
Denne høsten har vært spennende på mange vis. Vi har en historisk ny konstellasjon på 
Stortinget og en blå-blå regjering som vil prege virksomheten vår som livssynsorganisasjon. 

Det første eksemplet på det fikk 
vi i debatten om RLE-faget, hvor 
nestleder i Krf  gikk frisk ut med at 
kristendomsinnholdet i faget skulle 
økes. Likeledes vil man forsterke 
kristendomsfokuset ved å endre 
navnet på faget til KRLE. Argumen-
tene kjenner vi godt fra tidligere: det 
er ønske om skjerping av innlærin-
gen av «den kristne kulturarv» og 
«ingen har vondt av å lære om 
kristendommen som har vært vår 
statsreligion gjennom 200 år»

Til tross for vesentlig publisitet rundt 
diskusjonsprogrammet «Debatten» 
hvor vår sentrale informasjonss-
jef  Jens Brun-Pedersen deltok og 
forsvarte våre synspunkter på en fin 
måte, har pressedekningen stilnet. 
Et vesentlig argument fra Human-
Etisk Forbunds (HEFs) side er at 
man nå har fått et nytt fag som er i 
tråd med dommen i menneskeretts-
domstolen, og hvor forkynningen er 
fjernet til fordel for en saklig læring 
om verdens religioner og livssyn. 
Dette begynner å bli et etablert fag 
slik det sømmer seg for et samfunn 
som er i ferd med å avvikle statsre-
ligionen og flytte religionsutøvelse 
ut av skolen. Det er tid for å konsoli-
dere og videreutvikle faget i tråd 
med de beslutninger som er fattet. 
Aller minst tror vi lærerne er mo-
tivert for en ny runde med fagplaner 
nå.
Dette kan kanskje se mørkt ut for 
HEFs interesser framover. Ved en litt 
dypere politisk analyse er det allik-
evel mange tegn som peker i riktig 
retning. Frp sin representant i Stål-
sett-utvalget var i mange spørsmål 
enig med vår egen representant 
og nestleder i utvalget, fagsjef  
Bente Sandvig. Den videre politiske 
behandling av utvalgets innstilling 

er uviss. Etter all sannsynlighet kom-
mer spørsmålet om forholdet kirke-
stat opp i denne stortingsperioden.

Det springende spørsmålet er hvor 
mange «læresaker» Høyre og Frp 
vil selge til KrF. Etter all sannsyn-
lighet vil begge disse partiene føle 
at denne saken er for viktig til å 
slippe KrF for tungt inn i manesjen, 
men heller la sine liberalistiske syn 
prege avgjørelsene. Men her er det 
vanskelige avgjørelser i saker som 
er dypt forankret i store lag av be-
folkningen, og man må forvente en 
lang og til dels heftig debatt. 
En annen sak er at våre politiske 
opinionsdannere har en tung jobb 
å gjøre med å finne nye relasjoner 
inn i en ny regjering med til dels nye 
maktstrukturer og i alle fall nye mak-
thavere og nye mennesker. Vi skal i 
alle fall være stolte av den seriøsitet 
og tunge faglighet vi har opplevd 
med vår representasjon i Stålsett-
utvalget. Human-Etisk Forbund 
har blitt en sentral maktfaktor i alle 
spørsmål som handler om stat og 
religion i Norge.

Per Solberg
leder, Nord-Trøndelag fylkeslag
Foto: regjeringen.no

www.human.no
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22 tillitsvalgte fra Nord- og 
Sør-Trøndelag var samlet 
til mediakurs i Stjørdal 21. 
september, med hovedfokus 
på kampanjen GI PLASS TIL 
TANKEN. Jens Brun-Peders-
en trimmet deltagerne på 
hvordan de skal få oppmerk-
somhet fra journalister.

Og deltagerne fikk klar beskjed fra 
pressesjefen; Stjæl som ravner! For 
at du kjære leser ikke skal misforstå, 
må det presiseres at han her snak-
ket om at tillitsvalgte og aktive kan 
stjele fritt fra alt som blir laget av 
pressestoff  i organisasjonen, når de 

selv skal lage leserinn-
legg, pressemeldinger, 
eller gå ut i media på 
annet vis.

Aktualitet
Brun-Pedersen var også 
opptatt av aktualitet. 
Stoffet som HEF går ut 
med må ha aktualitet, 
for at journalistene skal 
bite på. I tillegg bør vi 
være fokuserte, positive 
og ikke bruke for mange 
fremmedord. En fen-
gende tittel, en presis 
ingress og en brødtekst 
som ikke er for lang men 
“to the point”, var også 
med i pressesjefens oppskrift. Lyd-
høre deltagere noterte flittig.
      
Hvem er vi?
Før Brun-Pedersen slapp til var det 
plenumssamtale om hvordan vi 
som talspersoner for Human-Etisk 
Forbund (HEF) formidler om human-
ismen og om organisasjonen, ledet 
av regionsekretærvikar Astrid Heian 
Carlsen. “Hva er humanisme?” 
“Hva står HEF for?”. Deltagerne 
kom med mange gode innspill: 
“HEF er et livssynsforbund”, “Vi har 
menneskerettighetene som funda-

ment”, “God uten gud!”, “Seremoni-
leverandøren HEF”, “Likverd som 
felles verdi”. 

Ikke privatperson
Svarene på disse spørsmålene er 
mange og kan variere. Men kursøk-
ta fikk poengtert at man må huske 
at man er talsperson for HEF og 
ikke privatperson når man f.eks. står 
på stand for forbundet, eller i andre 
sammenhenger. Og formidlingen 
må bære preg av det.

Tekst og foto:

Tove Tangerud

Stjæl som ravner!

Fornøyd fylkesleder; Per Solberg (t.h.) 
og pressesjef  Jens Brun-Pedersen

Nordtrønderdeltagere; f.v.: Astrid Smevik (Namsos), 
Bjørg Marie Østerås, Maja Roness, Arne Digernes 
(Steinkjer), Olga Silseth (Levanger) og Christina Dahl 
(Nærøy).

www.human.no
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Møt humanister fra hele verden

Kongressen har en lang rekke spennende innledere og debattanter på 
plakaten, med Wole Soyinka, Taslima Nasrin, Philip Pullman og Richard 
Dawkins som de kanskje mest kjente navnene. Gå inn på nettsidene for 
mer informasjon.

”Vi vil feire tanke- og ytringsfrihet, høre hvordan disse rettighetene er 
truet, møte noen av deres inspirerende forsvarere og utforske hvordan 

humanistbevegelsen kan bidra til deres forsvar”, står det å lese på 
konferansens nettsider: whc2014.org.uk.

Nord-Trøndelag fylkesstyre har satt av en viss pott til medlemmer som 
ønsker å reise til Verdenskongressen i Oxford fra 8. - 10. august 2014. In-
nen avsatt ramme betaler laget påmeldingsavgiften. I tillegg er det mulig å 
søke reisestøtte.
Påmeldingsavgiften (£ 299,00) dekker inngangspenger og lunsjx3 + 
gallamiddagen under kongressen. Fly og hotell må den enkelte betale 
selv, men det er som nevnt mulig å søke om å få dekket noe av dette fra 
fylkeslaget.
Her gjelder først til mølla-prinsippet. Tilbudet vil være åpent for alle 
medlemmer fram til 15. januar.

Tidligere kongresser:
• 2011 - Oslo, Norway

• 2008 - Washington, USA

• 2005 - Paris, France

• 2002 - Noordweijkerhout, Netherlands

• 1999 - Mumbai, India

• 1996 - Mexico City, Mexico

• 1992 - Amsterdam, Holland

• 1990 - Brussels, Belgium

• 1988 - Buffalo, USA

• 1986 - Oslo, Norway

• 1982 - Hannover, Germany

• 1978 - London, England

• 1974 - Amsterdam, Holland

• 1970 - Boston, USA

• 1966 - Paris, France

• 1962 - Oslo, Norway

• 1957 - London, England

• 1952 - Amsterdam, Holland

Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag tilbyr økonomisk støtte til medlemmer som ønsker å delta 
på Den humanistiske verdenskongressen i Oxford i England neste år. Arrangementet går av 
stabelen 8.-10. august 2014 og har tanke- og ytringsfrihet som overordnet tema. 

Richard Dawkins  Taslima Nasrin Wole Soyinka

World Humanist Congress 2014: 

www.human.no



9

Hvordan fungerer organisasjonsdemokratiet
i Human-Etisk Forbund?

Medlemmene
1. januar hadde forbundet 80.739 medlemmer, Nord-
Trøndelag 1.695.

Lokallag
Human-Etisk Forbund er en demokratisk medlemsor-
ganisasjon. Hvert medlem har stemmerett i det loka-
llaget det tilhører. Lokallagets årsmøte er det øverste 
organet på dette nivået. Forbundet har ca 120 lokallag 
totalt, i Nord-Trøndelag er det fem (antall medlemmer 
pr 01.01.13 i parentes): Stjørdal (345), Innherred (624), 
Steinkjer (329), Namdal (312) og Ytre Namdal (85).

Fylkeslag
Lokallagets årsmøte velger representanter til fylkesla-
gets årsmøte, antallet bestemmes av fylkesårsmøtet 
året før. Hvert lokallag har en grunnrepresentasjon 
og i tillegg representanter i forhold til medlemstall. 
Alle medlemmer har møterett på fylkesårsmøtet, men 
bare lokallagenes valgte representanter og sittende 
fylkesstyre har stemmerett. Det er fylkeslag i alle 19 
fylker og alle fylkene har bemannet kontor.

Hovedstyret
Åtte medlemmer velges av landsmøtet, ett medlem av 
de ansatte. Humanistisk Ungdoms har møte-, tale- og 
forslagsrett. Hovedstyret følger driften av organisas-
jonen mellom landsmøter og landsstyremøter.

Demokratiet
Landsstyret
Består av hovedstyret og lederne i hvert fylkeslag, i alt 
38 medlemmer. Har møter et par ganger pr år.

Landsmøtet
Består av én representant for hovedstyret og 89 
representanter valgt av fylkeslagene i forhold til antall 
medlemmer. Møtes annethvert år. Nord-Trøndelag har 
3 delegater.

Medlemskap i organisasjoner
Forbundet er medlem av FN-sambandet, Forum for 
Barnekonvensjonen, Forum for Utvikling og Miljø (Fo-
rUM), Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Sa-
marbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Oslokoal-
isjonen, NGO-forum for menneskerettigheter, Norsk 
forening for kirkegårdskultur, Folkeuniversitetet og 
Frivillighet Norge. Internasjonalt er forbundet medlem 
av International Humanist and Ethical Union (IHEU), 
International Humanist and Ethical Youth Organisation 
(IHEYO) og European Humanist Federation (EHF).

www.human.no
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Midtnorsk humanetikerkonferanse er en årlig foreteelse 
i Human-Etisk Forbund (HEF) i regionen. I år var det 
HEF Sør-Trøndelag som var arrangør og Midtnorsk 
gikk av stabelen 28.-29. september i trønderhoved-
staden.

”Hvordan leve sammen i et mangfoldig sam-
funn?” var overbyggende tema, som ble belyst av 
flere kunnskapsrike på feltet: pinsevenn og rådgiver i 
Norges Kristne Råd Dag Nygård, filosofisk praktiker 
Morten Fastvold,  Samarbeidsrådet for tros- og

Midtnorsk i Trondheim

livssynssamfunn avd. Trondheim, HEFs egen fagsjef  
Bente Sandvig og livssynsrådgiver Hans Christian 
Nes. Det var også gitt plass til en historisk byvandring, 
som ga deltagerne ny og interessant kunnskap om 
byens forhistorie.    

”Humanismen 
har et image-
problem; den 
skråsikre at-
eisten som er 
sint på religion” 

- M. Fastvold

Humanister på vandring, her foran mektige Nidarosdo-
men. (Foto: HEF Sør-Trøndelag)

Viser frem det som ikke er ”rektig”; Bente Sandvig i kjent 
insisterende stil. (Foto: Gunnar Vestvik)
 

Dag Nygård 
(Foto: HEF ST) 

Morten Fastvold 
(Foto: HEF ST) 

www.human.no
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STL Trondheim ga innsikt i at livssynsdialog kan være 
krevende, men svært givende. F.v: Nikolaj Kahn fra Det 
Mosaiske Trossamfunn, Tove Brekken fra HEF, Benjamin 
Weggersen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 
Mari Haugen fra Bahai- samfunnet og Hans Christian Nes, 
som ledet samtalen. (Foto: Gunnar Vestvik)

Nordtrøndere i regional dialog; nr 
2 og 3 f.v: Gunnar Vestvik (Verdal) 
og Ingvild Larssen (Steinkjer).
(Foto: Gunnar Vestvik)

”Vi i Human-Etisk Forbund 
må takke frikrikeligheten for 
at de banet vei i kampen for 
tros- og livssynsfriheten”

   - Bente Sandvig ved åpningen 
av Midtnorsk

Vellykket kampanje; 

Gi plass til tanken
Høstens vervekampanje førte til rekordhøy 
deltagelse i fylker og lokallag i hele landet. Så 
også i Nord-Trøndelag.

På stand med ny tenkebenk i Steinkjer 14.09.: Arne 
Digernes og Maja V. Roness.

Åpen Dag på fylkeskontoret 
18.09. Reg. sekr. Astrid Heian 
Carlsen ønsker velkommen.

Happy Man! Sigurd 
Øie fra Inderøy.
(Foto: Gunnar Vestvik)

… For tanken 
vokser der det er 
plass, og modnes 
der det er tid.

www.human.no
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Selvsagt gjør vi det. De fleste humanister feirer jul som folk flest i 
Norge, men det finnes ingen oppskrift på en humanistisk julefeiring.

Feirer humanister jul?

Årlig får Human-Etisk Forbund 
spørsmål om humanister feirer jul. 
Mange tenker nok at julen først 
og fremst er en kristen høytid, og 
både barnehage og skole har 
lenge markert julen som en kris-
ten høytid. Julen er imidlertid en 

av de mest universelle høytidene 
i verden, og mange av juletradis-
jonene har ikke noe med kristen-
dom å gjøre. Dagens julefeiring 
har tatt opp i seg gamle heden-
ske romerske, førkristne nordiske 
og kristne tradisjoner. 

Ispedd solide doser kommersialisme. Det 
kanskje mest universelle ved julefeiringen 
er lysfesten, familieselskapet og maten. 
Over hele verden tennes det lys når net-
tene er lange og mørket setter inn, og 
tradisjoner rundt mat og drikke rammer 
inn de viktige markeringer av fellesskap. 
I Norge har denne midtvintertradisjonen 
fått navnet jul, fra det norrøne ordet jol.

Det finnes heldigvis ingen oppskrift på 
“humanistisk julefeiring”. Humanister 
feirer jul som folk flest i Norge: Hver fami-
lie har sine tradisjoner som er en bland-
ing av ting bare den bestemte familien 
gjør og ting som har gjenklang i kulturen 
utenfor - det være seg det som kommer 
fra kjøpesenteret, kirka eller riktig gamle 
dager.

For mange er julen først og fremst 
en familiefest med gaver og mat der 
fellesskapet er viktig. Mange tenner lys, 
og noen markerer at vi går mot lysere 
tider når vintersolverv inntreffer 21. eller 
22. desember. Julen er en tradisjon som 
gir året rytme, og som gir mennesker 
påskudd for å samles i godt lag.

Tekstene er sakset fra human.no 

RIKTIG GOD JUL!
www.human.no
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Litt om de historiske julerøtter:
Saturnaliaen
I 497 f.v.t. innstiftet konsulene Atratinus og Augurinus offisielt den 
romerske julefesten Saturnaliaen, til minne om fruktbarhetsgudens 
Saturns tid. I en snau uke skulle man leve i Utopia. I Saturnaliaen 
finner vi elementene vi i dag setter pris på ved julefeiringen: tente 
lys, festemåltid, gaver, nøtter, dadler og fiken, pepperkakemenn 
og stamfaren til mandelen i grøten.

Norrøn julefeiring
Fra norrøn julefeiring har vi i Norge festens navn, og nek og øl, og 
landbruksproduktene til festen.

Vintersolverv
Fra den senromerske Mithras-dyrkelsen og soltilbedernes Ube-
seirede Sols fødselsdag har vi selve tidspunktet - det daværende 
solvervstidspunktet - som senere kalenderreformer har flyttet 
et par dager på etterskudd av astronomisk solverv. I 2013 faller 
vintersolverv på den 22. desember kl 00.03 norsk tid.

Kristen julefeiring
Mange har i 1000 år feiret jul for å minnes Jesu fødsel. Men det er 
en ofte gjentatt unøyaktighet at man feirer jul “fordi da ble Jesus 
født”. Det korrekte er at de kristne la Jesu fødsel til midtvinter, fordi 
det var da man feiret jul. 

Det sikreste man kan si om tidspunktet for fødselen av en historisk 
Jesus er at den ikke fant sted midtvinters i år 1. Året ble valgt av 
munken Stutt Dennis (Dionysius Exiguous) i 525. 

I en oversikt over tidligere biskoper i Roma fra 354 kan vi lese at 
man i 336 skal ha feiret Jesus fødsel den 25. desember - en dato 
man allerede feiret som Den Ubeseirede Sols fødselsdag. Og al-
lerede i 379 kritiserte St. Gregor av Nazianzus festens utskeielser: 
“overdreven festing, dansing og dørpynt”. Dermed begynner det 
som nå er blitt en 1700-årig tradisjon av klager om at “julen var 
bedre før” og at den nå trenger moralsk opprusting.

Humanistisk navnefest

Seremonien er en feiring av barnet. I første 
rekke handler det om å feire at et barn er 
født og har fått sitt eget navn, en identitet 
og å ønske barnet velkommen til verden.

Navnefester i Nord-Trøndelag
våren 2014:

• 29. mars i Stjørdal, Lokstallen
• 5. april i Namsos, på Fylkesgalleriet
• 26. april i Verdal, på Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter
• 26. april, i Steinkjer Rådhus.

Det koster kr 1.700,- å delta på navnefest i 
Nord-Trøndelag. Hvis en eller begge forel-
drene er medlem i Human-Etisk Forbund 
koster det kr. 750,-

Mer informasjon om HN finner du på nett:
www.human.no/nord-trondelag

www.human.no
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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: karioeye@online.no 

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

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

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Levanger:
Styreleder – se over.

Kontaktperson Humanistisk 
konfirmasjon, Verdal:
Jorid Stormo. Tlf: 402 23 547
E-post: jost@verdal.kommune.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 Nordgård. 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:
Guri M. Sagvik. Tlf.: 473 86 373
E-post: g-minnie@online.no

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

NAMDAL LOKALLAG

Leder:
Astrid Marsfjell Smevik. Tlf.: 905 16 859
E-post: astrid.smevik@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 

Utvalg for Humanistisk konfirmasjon:
Styreleder – se over.

STEINKJER LOKALLAG
Adr.: Postboks 3027, 7709 Steinkjer

Leder:
Morten Aasheim. Tlf.: 907 52 395
E-post: moaash@online.no 

Nestleder:
Kari Aarnes. Tlf.: 952 63 778
E-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no 

Kontaktperson Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik. Tlf.: 480 41 200
E-post: trond.o.skevik@hint.no 

Kontaktperson
Humanistisk konfirmasjon:
Nestleder – se over.

For ytterligere informasjon om lokallagene og fylkeslaget: human.no/nord-trondelag

KONTAKTINFORMASJON

www.human.no
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Møter, kurs og konferanser er viktige arenaer i 
Human-Etisk Forbund (HEF). Både for læring og 
utvikling, men også som sosialt møtested.

En del av høstens aktiviteter i HEF Nord-Trøndelag er omtalt 
andre steder i bladet. Fylkeslaget hadde også opplæring for 
kursledere i Humanistisk konfirmasjon, 8.-9. november. Her er 
noen billedglimt.

Mer aktivitet

Hyggelig møte på kurs; Mathilde Krog Guttorm-
sen fra Trondheim, Vilde Slottemo fra Verdal og 
Line Forkner fra Namsos.

Konfirmantøvelsene er det fint å ha prøvd ut selv. Her kortspill om 
menneskerettigheter. Kursinstruktør Astrid M. Smevik forklarer for 
Line Forkner, Aud Segtnan (Inderøy) og Kari Aarnes (Steinkjer). 
Instruktør Rigmor Andersen overvåker. 

Gjest med mening; 
Inger Johanne Slaatta 
fra hovedkontorets 
seremoniavdeling 
viser bildet Brand 
Baby fra konfirmant-
boka, i sitt foredrag 
om ”Meningen i 
livet”.

www.human.no



Julesanger for noen og enhver

Å feire jul appellerer til de fleste av oss. Ikke minst her i nord har vi 
ved vintersolverv behov for å søke sammen, tenne lys, spise god 
mat, synge sanger, feire året som gikk og holde humøret oppe for 
året som kommer. Dette er felles behov, religion eller ikke.
Berg, Brekke og Sivertsen har i mange år hatt jul, og da spesielt 
julas mange sanger, som interesse. Nå har de samlet julesanger fra 
hele verden, fra gamle og nye tider. I denne sangboka finner du et 
utvalg av de aller fineste, verdt å glede seg over i en kald og mørk 
vinter.
Mange av dem vil du kjenne igjen - sangleker, klassikere av Munthe, 
Egner, Prøysen og Sandbeck - men du finner også mer ukjente 
tekster av Holberg, Wergeland, Sivle og Taube. Nyere viser av blant 
annet Kiran, Lystrup, Vreeswijk, Vågan og Rotmo er også med.
Boka er delt inn etter julas gang: Sanger til advent, julestri og jule-
bord, sanger til solverv og julehøytid, sanger rundt treet, sanger til 
romjul og nyttår og til slutt et knippe sanger med et muntert, satirisk 
eller vemodig blikk på julehøytida. 
Dette er en sangbok for alle som er glad i jula.    
    
Spør etter boka i din nærmeste bokhandel, eller bestill den på: 
humanistforlag.no  

Når nettene blir lange

Pris i Humanist Forlags nettbutikk: kr 249,- 
Utgitt i 2012 
189 sider
Medforfattere: (red.: Knut A. Berg, Jon Egil Brekke 
og Tore Sivertsen)

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