
ARRANGEMENT

Fylkessider for 
Trøndelag

Gunhild er 
vigsler i Human-
Etisk Forbund.  

Og småbarnsmor. Vi 
fulgte henne i timene 

før en av vårens  
vielser.



Trøndelag
FYLKESLEDER

Siden 1. januar i år har vi bodd i et samlet 
Trøndelag fylke. Fra samme tidspunkt 
var Trøndelag fylkeslag av Human-Etisk 
Forbund et faktum, og 10. mars møttes vi til 
det første årsmøtet i et samlet fylkeslag.

DET ER JEG VELDIG GLAD FOR. Jeg har lenge 
opplevd fylkesgrensa mellom Nord- og Sør-
Trøndelag som en kunstig grense og jeg 
synes det er på høy tid at vi nå har slått kref-
tene våre sammen.

PÅ ÅRSMØTET LA VI PLANENE for arbeidet i 
vårt nye fylkeslag. Vi ønsker å bli en tyde-
lig interessepolitisk aktør. Vi tar mål av oss 
at kommunestyrer og politiske partier veit 
hva vi mener, og vil benytte oss for å utar-
beide god politikk om konkrete livssynspo-
litiske saker ute i kommunene – fra Røros 
til Rørvik.

FOR MANGE AV SAKENE som er viktige for oss 
løses først og fremst lokalt: Livssynsåpne 
seremonirom som alle innbyggerne kan 
ha glede av. At gravplassforvaltningen skal 
skje med respekt for den avdødes religion 
eller livssyn. Og respekt for religionsfrihe-
ten gjennom aktiv påmelding til skole- og 
barnehagegudstjenester.

Jeg ser fram til å vise Trøndelag hva trøn-
derhumanister kan by på!

T  Morten Moa, fylkesleder  
i Trøndelag Human-Etisk Forbund

ENDELIG TRØNDELAG

Trøndelag
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Fylkeskontoret
Kontorleder 

Astrid Heian Carlsen 

Organisasjonssekretærer
Klas M. Sundelin,  

Kåre Bjørnerås, Randi Hoff 
Braaten-Jakobsen og  
Kenneth T. Kjelsnes

Fylkesleder 
Morten Moa

trondelag.styret@human.no

LOKALLAGSLEDERE
Innherred Harald Ness 
innherred@human.no

Steinkjer Morten Aasheim 
steinkjer@human.no

Namdal Ola Torgersen 
namdal@human.no

Ytre Namdal Anton Bævre 
ytrenamdal@human.no

Stjørdal seremoniutvalg 
stjordal@human.no 

Trondheim  
Hilde Bendiksen Grunnan 

trondheim@human.no
Malvik Anne Fagrell  
malvik@human.no

Oppdal og Rennebu  
Ivar Bøe  

oppdalogrennebu@ 
human.no

Orkdal  
Knut Håvard Skaugen 

orkdal@human.no
Røros, Os og Holtålen  
Mariann Buås-Hansen 

roros@human.no
Fosen Tormod Overland 

fosen@human.no
Neadalen Heidi Saur  
neadalen@human.no

Frøya Hitra  
Tom André Karlstad  

froyahitra@human.no

Redaksjon for 
fylkessidene

Trøndelag fylkeslag av 
Human-Etisk Forbund ved 

Kenneth T. Kjelsnes og 
Astrid Heian Carlsen

Bilde forrige side
Gunhild Foss Heggem 

(selfie)

Besøksadresse
Kjøpmannsgata 46, 

7011 Trondheim
Telefon: 73 80 64 80

E-post: 
trondelag@human.no
For mer informasjon: 
human.no/trondelag

facebook.com/ 
HEFTrondelag

«Vi tar mål av oss at 
kommunestyrer og 

politiske partier veit 
hva vi mener, og vil 

benytte oss for å  
utarbeide god  

politikk om konkrete 
livssynspolitiske  

saker ute i kommunene 
– fra Røros til Rørvik»
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Trøndelag
AKTUELT

Det er klart at presten har lang erfa-
ring og kompetanse med sjelesorg, 
men kan vi ikke anerkjenne at det 
for mange er problematisk at selve 
fundamentet for sjelesorgen presten 
utøver er kristent? Hvordan skal vi 
bygge samfunnsinstitusjoner som 
favner alle hvis vi fortsetter å aksep-
tere rene prestetjenester ved alle 
landets sykehus?

Erfaringene med sykehushuma-
nist ved St. Olavs hospital i Trond-
heim viser at det er behov for å gjøre 
dette til en fast ordning.

SIDEN HØSTEN 2015 har Cathrine Bang 
Hellum vært tilgjengelig for samta-
ler med pasienter og pårørende ved 
St. Olavs hospital, som den første 
sekulære samtalepartneren ved et 
sykehus i Norge. Hun ble ansatt i et 
vikariat for en av prestene som skulle 
ut i permisjon, og når permisjonsti-
den nå er over har vi mistet Norges 
eneste sykehushumanist.

Ved St. Olavs hospital har de i løpet 
av de tre årene med egen sykehushu-
manist sett at det har vært et behov 
for et livssynshumanistisk samta-
letilbud. Prestene har erkjent at de 
ikke fyller samtalebehovet for alle 
og at en sykehushumanist både beri-
ker og legitimerer tjenesten. Lede-
ren for prestetjenesten er helt klar på 
at det er avgjørende med fast anset-
telse framfor at man bare står på en 
tilkallingsliste.

Som ansatt har Hellum gått inn i 
den ordinære vaktordningen i preste-
tjenesten. Hun har i løpet av vikaria-
tet blant annet bidratt til å utvikle en 
livssynsmangfoldig adventssamling 
og en humanistisk morgensamling. 
I 2017 hadde hun over 200 samtaler. 
Erfaringer fra Oslo universitetssyke-
hus, hvor de tilbyr samtalepartnere 
fra ulike tros- og livssynssamfunn 
i en tilkallingsordning, er at svært 
få benyttet seg av dette tilbudet. 
Det er ikke spesielt overraskende – 

prestene er til stede i hverdagen og er 
raskt tilgjengelige for folk, og de får et 
kollegialt samarbeid med sykepleiere 
og leger. Filosof Morten Fastvold har 
selv vært tilknyttet denne tilkallings-
ordningen og uttrykker at det ifølge 
hans erfaringer er tre ting som gjel-
der: Tilstedeværelse, tilstedeværelse 
og tilstedeværelse.

Human-Etisk Forbund mener at 
Den norske kirke ikke kan ha mono-
pol på samtaletilbudet i fellesinsti-
tusjoner som sykehus, fengsel og 
forsvar. Det er på høy tid å ta inn 
over seg det stadig økende mangfol-
det i tro og livssyn i Norge. Og ikke 
minst at stadig færre oppgir å ha  
en gudstro.

Framtiden for en fast ansatt syke-
hushumanist ved St. Olavs hospital i 
Trondheim står nå kun på sykehusle-
delsens vilje til å prioritere lønnsmid-
ler til en ny stilling.

TEKST: Kenneth T. Kjelsnes

HAR IKKE HUMANISTER RETT PÅ SJELESORG?
Visste du at St. Olavs hospital har hatt Norges eneste sykehushumanist – i et 
vikariat som nå er avsluttet? Vi kan ikke akseptere at pasienter på sykehus i 
Norge kun får tilbud om å snakke med en prest. 
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Trøndelag
SEREMONI
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09:46
Dagens første «barne-
vakt» mens mamma 
forbereder seg: Netflix

09:57
Den mest effektive 
måten å få børsta tre-
åringens tenner på, er  
å la han pusse mine

10:02
Selvfølgelig må det 
skiftes ei bæsjebleie rett 
før vi skal dra til dagens 
andre barnevakt

10:16
På vei til barnevakta

10:42
En liten kaffepause hos 
barnevakta

11:07
Ingen bryr seg om at 
mamma må gå

11:42
Vigselsantrekket er klart, og 
nåla henger beint

12:26
Klar!

17:01
Helt ferdig! Vi feirer med is

14:15
Og der ble de gift –  og jobben var gjort!

En av våre vigslere, snart tobarnsmor Gunhild 
Foss Heggem, tok oss med i timene før en av 
sine vielser denne sommeren.
TEKST OG FOTO: Gunhild Foss Heggem

TANNPUSS, BLEIESKIFT, 
VIGSEL OG IS

GUNHILD er 32 år, født, oppvokst og bosatt i Trondheim. Hun har 
en mastergrad i sosiologi fra NTNU. Til daglig jobber hun som 
høgskolelektor på Luftkrigsskolen i Trondheim, hvor hun  
underviser i luftmilitær organisasjon og ledelse.

Gunhild ble sertifisert som vigsler i 2013 og har siden det viet 
32 fantastiske par. Når hun ikke driver med humanistisk vigsel, 
ser hun gjerne Rosenborg vinne fotballkamper eller en god serie. 
Aller helst tar hun med seg katt, mann og (snart to) sønner og 
kjører til hytta på Frøya, spiser sjømat og tar livet med ro.
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Trøndelag
TRONDHEIM
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SKAM OG ÆRESKULTUR

Lørdag 9. juni inviterte arrangements-
utvalget til Human-Etisk Forbund 
Trondheim lokallag til et møte med 
Nancy Herz og Wasim Zahid, der 
skam, ære og negativ sosial kontroll 
var temaet. Nancy Herz har som en av 
«de skamløse jentene» tatt kampen 
mot den begrensede friheten mange 
opplever. Denne begrensede friheten 
merker spesielt mange minoritetsjen-
ter, som individer i en kultur der fami-
liens ære kan komme i konflikt med 
deres individuelle frihet. 

– SKAM HANDLER OM de sosiale normene 
som begrenser mange jenter i sine 
egne liv. Å være «skamløs» går ut på å 
stå opp mot denne skam- og æreskul-
turen som andre prøver å påføre deg, 
forteller Nancy. Sammen med Sofia 
Nesrine Srour og Amina Bile har hun 
skrevet boken «Skamløs» som tar for 
seg nettopp denne problematikken.

– Unge mennesker opplever skam 
og æreskultur på mange ulike måter, 
og det kan komme til uttrykk gjen-
nom kommentarer og blikk, samt 
mer ekstreme måter som tvangsek-
teskap og æresdrap. Vi er opptatt av 
å vise at negativ sosial kontroll ikke 
bare er én ting, og at man ikke skal 
skamme seg når andre gjør en noe 
vondt. Jeg mener også at det er viktig 
å være tydelig på at det å stå opp mot 
skam- og æreskultur ikke er syno-
nymt med å bryte med foreldrene 
sine sin kultur: Man kan være både-
og, i stedet for enten-eller.

DEN PROFILERTE FORFATTEREN og forske-
ren Wasim Zahid stod for noen år 
siden fram som ateist. 

– Har du som mann og tidligere 
muslim fått merke denne skamkultu-
ren i etterkant? 

– Nei, egentlig ikke. Jeg fryktet jo 

sosial utstøting og det som verre var, 
men ikke noe av det skjedde. Enkelte 
beklaget at jeg stod frem med ateis-
men – de fryktet det kunne ha en 
negativ påvirkning på den oppvok-
sende muslimske generasjonen – 
men de aller fleste brydde seg ikke 
noe særlig. Jeg tror skamkultur og 
sosial kontroll rammer gutter og 
menn i mindre grad enn kvinner. At 
jeg har et kjent navn og ansikt har nok 
også bidratt til at jeg har sluppet unna 
negative reaksjoner.

DET VAR INGEN TVIL om at de fremmøtte 
opplevde dette som et lærerikt og 
tankevekkende møte. Problemstil-
lingen om skam og æreskultur krever 
konstruktiv dialog slik at vi kan forstå 
det vi ikke forstår.

TEKST OG FOTO: Fredrik Nybakk

I en stadig mer globalisert verden blir kunnskap om andre kulturer 
viktigere enn noen sinne. Dette innebærer også en saklig diskusjon 
om kritikkverdige aspekter ved lukkede miljøer. 

Arrangementsutvalget i Trondheim  
lokallag tilbyr flere aktiviteter gjen-
nom året. Til høsten vil de blant 
annet arrangere liveinnspilling av 
podcasten Dialogisk – med Dag 
Sørås og Gunnar Tjomlid.
Har du ideer til hva utvalget skal 
arrangere neste gang, eller kan du 
kanskje tenke deg å bli med i utval-
get selv? Send oss en e-post på 
trondheim@human.no.

01 Wasim Zahid og Nancy Herz diskuterte 
skam og æreskultur.
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Trøndelag
NAMDAL

Namdal lokallag har gjennom flere 
tiår arbeidet for å realisere et nøytralt 
seremonirom i Namsos kommune. 
Historisk har humanistiske gravfer-
der i Namsos foregått i kulturhus, 
forsamlingshus eller samfunnshus 
– men ingen har vært spesielt godt 
tilpasset formålet.

Sommeren 2015 inviterte Human-
Etisk Forbund i Oslo til opplæring i 
å søke tilskudd fra Kulturdeparte-
mentet avsatt til etablering av livs-
synsnøytrale seremonirom. Gro 
Olden Jørgensen og Anne Cecilie 
Holm deltok som representanter fra 
lokallaget.

Svært få kommuner kjente til 
denne tilskuddsordningen og på 
grunn av lav interesse, ble det antatt 
at ordningen snart ville opphøre:

– Vi bet oss spesielt merke i at det 
fra departementet stod at «lokaler 
som med enkle midler og tiltak vil la 
seg realisere, blir prioritert». Dette 
satte oss umiddelbart på tanken om 
å kunne benytte en tidligere kinosal 
i samfunnshuset til et slikt formål, og 
allerede på vei hjem fra Oslo tok vi 

kontakt med rådmannen i Namsos 
og ba om et møte, sier Gro og Anne 
Cecilie.

Samme uke gjennomførte de møtet 
hvor de foreslo at kommunen skulle 
søke departementet om penger for å 
gjøre kinosalen om til seremonirom:

– Vi presenterte også forslaget for 
begravelsesbyrået i Namsos, og de 
mente at kinosalen var godt egnet 
hvis små, enkle tilpasninger ble 
utført. Deretter lanserte vi ideen i et 
leserinnlegg i lokalavisa, seremoni-
rommet ble en snakkis i lokalmiljøet, 
og flere syntes ideen var god.

De erfarte at rådmannen kviet seg for 
å søke midler, da det fra politisk hold 
ikke var bestemt hva den fremtidige 
bruken av lokalet skulle være. Gro og 
Anne Cecilie så at det ble nødvendig 
å fremme saken politisk og fikk SV og 
Venstre til å fremme saken i kommu-
nestyret i desember 2015, med det 
resultat at saken skulle utredes av 
rådmannen. 

– Høsten 2016 tok vi kontakt med 
kulturhuslederen i Namsos for å 
drøfte saken med ham. Dette førte 
til interne prosesser i kommunen 
og med beskjedne midler fra vedli-
keholdsbudsjettet fikk han gjort om 
salen til et godt seremonirom alle-
rede innen påske året etter!

I samarbeid med begravelsesby-
rået ble kinosalen tilpasset slik at 
det ble enkelt å få kiste inn og ut av 
lokalet. I slutten av mars 2017 ble 
seremonirommet offisielt åpnet, og 
allerede innen en uke ble rommet 
brukt i en bisettelse.

TEKST: Kenneth T. Kjelsnes

SEREMONIROM TIL  
8 000 KRONER I NAMSOS
Takket være ildsjeler i Namdal lokallag har Namsos endelig 
fått et velfungerende livssynsåpent seremonilokale.

– Vi bet oss spesielt 
merke i at det fra 

departementet  
stod at «lokaler 
som med enkle 

midler og tiltak vil 
la seg realisere,  
blir prioritert»

F RI  TA N K E  #  2  2018  –  TRØN DE L A G6



01 Roger Grande (leder i Kulturarenaer 
Namsos), Gro Olden Jørgensen (Human-
Etisk Forbund) og John Hegge (Namsos 
begravelsesbyrå).
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 – Salen har 180 sitteplasser, er lett 
skrånende og uten innsmett av 
dagslys.

 – Rommet er svært godt egnet, da 
det er universelt utformet, har god 
lydisolering, man kan regulere 
lysmengde og bruke kinolerretet 
som bakgrunn.

 – Salen har en bred scene og alle i 
rommet ser godt hva som foregår, 
har gode stoler og fargepaletten i 
rommet er nøytral.

 – Salen brukes nå til Humanistisk 
navnefest, Humanistisk gravferd og 
livssynsnøytrale bisettelser.

 – For å si seg fullt ut fornøyd med 
rommet ønsker lokallaget at man 
bygger opp fremste del av salen til et 
flatt gulv, maler inngangspartiet i en 
mer nøytral farge og bygger om en 
tidligere kiosk til garderobe.
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Trøndelag
OPPSLAGSTAVLA

KALENDER
HØST/VINTER 2018

NAVNEFESTER
8. september 
Ytre Namdal

9. september 
Trondheim

22. september
Steinkjer

29. september
Namdal

6. oktober 
Fosen (Rissa)
13. oktober 

Orkdal
20. oktober 

Fosen (Ørland) og Stjørdal
27. oktober
Frøya Hitra 

28. oktober 
Trondheim

3. november 
Innherred

17. november 
Malvik

FYLKESSTYREMØTER:
10. september, 3. november

KURS OG SAMLINGER:
3. – 4. november

samling med fylkesstyret  
og lokallagsledere 

11. november
skolebesøkerkurs

11. november
samling for konfirmasjons

koordinatorer
9. – 11. november
Kurs: opplæring  

av konfirmasjonsledere

For mer informasjon; se  
i aktivitetskalenderen på  

human.no – under Trøndelag

Quiz
 ϐ Hvor lenge må du ha vært medlem i 
Human-Etisk Forbund (HEF) for å kunne  
bli vigsler?

 ϐ Hva heter fylkeslederen i HEF Trøndelag?
 ϐ Hvor mye kostet nytt seremonirom i Namsos?
 ϐ Hvor mange lokallag har vi i HEF Trøndelag?

Send svar til trondelag@human.no, vi trekker en vinner innen  
1. november, som vil bli premiert med en valgfri bok fra  
Humanist forlag!

Vi trenger flere vigslere!
Humanistisk vigsel er populært i Trøndelag, og vi trenger flere 
vigslere – spesielt i Namdalen, men også andre steder i distrik
tene. Kan du tenke deg å bli vår nye vigsler? Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale på trondelag@human.no

Konfirmanter fikk kunstverk antatt  
ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Humanistisk konfirmasjon i 
Namdalen gikk nye veier denne 
våren, under kyndig veiledning 
av museumspedagog Ingeborg 
Bodzioch ved Kunstmuseet i Nord
Trøndelag. Sammen laget de en 
kollektiv tekstilskulptur som handlet 
om å finne mot til å være seg 
selv midt i haugen av inntrykk fra 
samfunnet og fra sosiale media og 
press om «hvordan man skal være 
for å passe inn». 

Prosjektet la et fokus på indivi
dets unike muligheter og poten
siale. Og at det kreves mot for 
å forsvare sin plass som individ 
samtidig med at man finner en 
nisje hvor man kan være seg selv 
sammen med andre. Ungdommene 
laget en varde i tekstil hentet fra brukte klær og tøy. Skulpturen 
heter «We grew some balls». Hver enkelt byggestein i skulpturen 
er laget av de unge konfirmantene. Noen «balls» ble bearbeidet 
med tegninger og tekst. 

Ingeborg Bodzioch sendte inn verket til Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter, som tok det inn under utstillingen AKTIVISTENE.

TEKST: Gro Olden Jørgensen og Ingeborg Bodzioch
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