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På Oppdal sørger Ivar og Magni  
for at det tilbys humanistiske  
seremonier til alle livets faser. 
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LEDER

På årets landsmøte i Lillestrøm i 
juni møttes nær hundre delega-
ter fra hele Norge.

Det var tre saker som fikk størst 
oppmerksomhet: På forhånd hadde 
landsmøtet fått fem satsingsområder å 
velge mellom, og valget falt på folke-
opplysning og livssynsbetjening. I 
tillegg ble det bestemt at vi frigjør oss 
fra å følge de offentlige fylkesgren-
sene og alle fylkeslag endrer navn til 
«regionlag». Til slutt ble det vedtatt å 
nedskalere størrelsen på hovedstyret, 
endre navnet til sentralstyre og gi lands-
styret mer makt med to representanter 
fra hvert regionlag.

Delegasjonen fra Trøndelag jobbet for 
at livssynsbetjening skulle velges som 
ett av satsingsområdene. Årsmøtet vårt 
vedtok at vi skal ansette en student-
humanist ved NTNU i en prosjektstil-
ling fra januar neste år. Derfor er jeg 
veldig glad for at vi fikk gjennomslag 
for det satsingsområdet. Den norske 
kirke kan ikke lenger ha monopol på 
omsorgstjenester i det offentlige. Vi 
ønsker å utvikle oss som livssynssam-
funn og skaffe oss erfaringer ved å tilby 
samtale- og omsorgstjenester til våre 
medlemmer og andre som deler et 
humanistisk livssyn.

MEDLEMSBLAD FOR TRØNDELAG

Humanistisk  
livsveiledning

Trøndelag

For mer info, se
www.human.no/trondelag
www.facebook.com/
HEFTrondelag/

Besøksadresse 
Olav Tryggvasons gate 27 
7011 Trondheim
Telefon: 96 00 47 50 

Regionleder 
Astrid Heian Carlsen

Organisasjonsrådgiver 
Klas M. Sundelin 
Kåre Bjørnerås 
Randi Hoff Braaten-Jakobsen 
Kenneth T. Kjelsnes

Fylkesleder
Morten Moa 
trondelag.styret@human.no

Lokallagsledere
Innherred Siri Marie Øvrum
Nesgård innherred@human.no

Steinkjer Morten Aasheim
steinkjer@human.no

Namdal Ola Torgersen
namdal@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 Hilde Nordløkken
fosen@human.no

Neadalen Heidi Saur 
neadalen@human.no

Frøya Hitra seremoniutvalg
froyahitra@human.no

Redaksjonen for Trøndelag 
fylkeslag 
Kenneth T. Kjelsnes og Astrid 
Heian Carlsen

Layout: RHDesign

Medlemssidene i Fri tanke
sendes ut som innstift til
medlemmer i Trøndelag.
Takk til alle bidragsytere.

MORTEN MOA
fylkesleder i Trøndelag 
Human-Etisk Forbund

Trøndelags delegasjon på landsmøtet i juni.



 # 1  2 0 1 9   3 

De siste årene har det 
kommet stadig flere 
nyhetssaker om den 
voksende klimakrisen. 
På tross av et stadig 
dystrere nyhetsbilde tok 
jeg det ikke helt til meg. 

E tter å ha lest flere bøker om 
klimakrisen og karbonets 
kretsløp, ble den kogni-

tive dissonansen svært merkbar. 
På den ene siden aksepterte jeg 
menneskeskapt global oppvarming 
fullt ut, men samtidig valgte jeg å 
leve som før.

Journalen Science publiserte 
i 2018 en stor analyse som viste 
klimakostnaden ved kjøttproduk-
sjon. Både når det kommer til rene 
CO2-utslipp, men også fjerning av 
villmark for å gi plass til dyr eller 
produksjon av kraftfor, problemer 
med avrenning og andre faktorer. 
Konklusjonen er at å spise vege-

tarisk/vegansk er en av de beste 
tiltakene en kan gjøre for å senke 
sin påvirkning på miljøet. 

Sakte, men sikkert har jeg 
innsett at kjøttmat og flyreiser har 
en betydelig miljøkostnad, og det 
er her jeg som enkeltforbruker 
raskt kan gjøre en forskjell.

I løpet av noen måneder i 2018 
gikk jeg helt bort fra å spise kjøtt-
produkter, samtidig som jeg også 
erstattet kumelk med plantemelk. I 
all hovedsak spiser jeg vegetarisk 
nå. Det hender jeg spiser litt fisk og 
litt ost av og til, men det blir mindre 
av det også.

Jeg vegret meg lenge for å gjøre 
endringer i kostholdet, men det 
viste seg at det var det liten grunn 
til. Etter å ha kjøpt meg noen koke-
bøker ble jeg med i noen grupper 
for vegetarmat på Facebook. Litt 
etter litt har jeg lært meg flere og 
flere vegetarretter, og overgangen 
har i grunnen vært mye enklere enn 
forventet. Mange vanlige retter har 
utmerkede vegetarvarianter. 

Der jeg tidligere fløy minimum 10 
flyreiser i året skal det nå mye til før 

jeg flyr. Jeg undersøker alltid andre 
muligheter først. Ved å fly mye 
mindre og kutte kjøtt fra kosten har 
jeg redusert mitt klimaavtrykk med 
omtrent 2 tonn CO2 i året. 

En reduksjon i personlig CO2- 
utslipp vil ikke løse klimakrisen, 
men det er ett av tiltakene som må 
på plass. Som livssynshumanist har 
jeg et ansvar for mine handlinger 
og valg, for mine medmennesker 
og for kommende generasjoner. 
Slik det er nå, er menneskeheten 
i ferd med å ødelegge naturmang-
foldet, klimaet og dermed også vårt 
eget livsgrunnlag. Diskusjonen i 
dag må dreie seg om hvordan vi 
stanser den globale oppvarmingen 
og hva vi alle kan gjøre for å bidra. 

Klimakrisen og tap av biolo-
gisk naturmangfold er et globalt 
problem vi er nødt til å fikse.

Vi har langt igjen før denne 
krisen er avverget, men jeg har håp 
om at vi skal klare det. Vi er bare 
nødt til det. Fordi det finnes ingen 
planet B.

TEKST OG FOTO: KLAS SUNDELIN

Plakat fra da rundt 3000 skoleelever 
streiket for klimaet i Trondheim  
22. mars i år.  Foto: Klas Sundelin

Slik endret jeg mitt klimaavtrykk
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Den norske kirkes 
oppslutning i folket 
synker og aldri har det 
vært færre religiøse i 
Norge enn nå. Hva 
betyr dette for ideen 
om Folkekirken, og 
hvilke konsekvenser 
har det for samfunnet?

Dette var utgangspunktet for 
et debattmøte arrangert 
av Human-Etisk Forbund 

(HEF) på Litteraturhuset i Trond-
heim 28. mai. Bakteppet er regje-
ringens forslag til ny lov om tros- og 
livssynssamfunn, inkludert Den 
norske kirke, som forhåpentligvis 
skal behandles i Stortinget i løpet 
av høsten.

Møtet åpnet med en innledning 
ved førsteamanuensis Sivert Skål-

voll Urstad. Han har bl.a. forsket 
på sekularisering og ikke-religiøse. 
Han viste til at det tydeligste trekket 
i norsk religiøst liv er økningen i 
ikke-deltakelse. Likevel har mange 
en tilknytning til kirken som er 
begrunnet med tradisjoner. Fortsatt 
ønsker mange å døpe barna sine og 
å gifte seg i kirken – og enda flere 
ønsker en religiøs begravelse. Men 
begrunnelsen er i langt større grad 
tradisjoner enn egen personlig tro.

Prost Nils Åge Aune under-
streket at folkekirke er et politisk 
begrep og at kirken først og fremst 
ønsker å være en kirke for sine 
medlemmer. I så måte så han med 
bekymring på synkende dåpstall, 
fordi det betyr at færre av deres 
medlemmer døper sine barn.

HEF var representert ved spesi-
alrådgiver Bente Sandvig. Hun var 
opptatt av å snakke om hvilken 
stat vi ønsker oss. HEF har ingen 
interesse i å bekjempe kirken, 
men vil bekjempe en stat som gir 
kirken privilegier.

Snorre Valen (SV) mente at det 
ikke bør ha noe å si for statens livs-
synspolitikk at kirkens oppslutning 
er synkende. Så lenge staten gir 
kirken en forrang gjør det at man 
også tillater seg fra politisk hold 
å øve innflytelse over det som er 
kirkelige spørsmål. Dette truer reli-
gionsfriheten.

Geirmund Lykke (KRF) mente 
at økt livssynsmessig mangfold 
og synkende medlemstall i kirken 
utfordrer kirkens måte å være 
majoritetsreligion på.

Møtet hadde rundt 40 tilhørere. 
Politikerne ble utfordret av Eirik 
Lien, gravferdstaler i HEF, på at 
Trondheim mangler livssynsåpne 
seremonirom for gravferder. Geir-
mund Lykke var enig med Lien i at 
dette er et kommunalt ansvar og 
opplyste om at det i forbindelse 
med opprettelsen av nye Charlot-
tenlund gravlund er planlagt et livs-
synsåpent seremonirom.

TEKST OG FOTO: KENNETH T. KJELSNES

Folk + kirke = sant, eller?

Debatt med både temperatur, humør og engasjement. Fra venstre: Nils Åge Aune, Bente Sandvig, Sivert Skålvoll Urstad, Snorre 
Valen og Geirmund Lykke.

MEDLEMSBLAD FOR TRØNDELAG
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Lone Ellingvåg Knutsen 
ble i sommer ansatt 
som Norges første 
studenthumanist. Og 
kort etter ble Andreas 
Thorud den andre.

Region Midt har i samarbeid 
med HEF sentralt startet et 
foreløpig ettårig pionerpro-

sjekt med studenthumanist ved 
Høgskolen i Volda og ved NTNU i 
Trondheim. Initiativet kom fra ildsje-
ler i Møre og Romsdal. En av dem 
var Lone selv, som etter utlysning 
og vanlig søkeprosess ble ansatt i 
den første prosjektstillingen. Hun er 
33 år og har en mastergrad i rådgi-
vingsvitenskap fra NTNU.

– Hva er egentlig en studenthu-
manist?

– Det er en omsorgspraksis som 
er rettet mot studenter, der man 
blant annet tilbyr humanistiske 
livssamtaler om etiske og eksi-
stensielle spørsmål. Omsorg og 
veiledning innenfor et humanis-

tisk livssyn har en holdning om at 
mennesket naturlig streber mot å 
utvikle seg selv og finne sammen-
heng i eget liv.

– Hvorfor satse på studenter? 
– Studenter er en målgruppe 

som er stor, som vi kjenner godt og 
som har utfordringer som passer 
godt for et tilbud om livssyns-
betjening. I tillegg kan vi ansette 
studenthumanisten selv, vi er ikke 
avhengige av at institusjonen selv 
ansetter, slik som på sykehus, i 
fengsel og i Forsvaret.

– Starten på studentlivet kan 
være tøff for mange. Mange flytter 
fra en trygg og kjent tilværelse, med 
foreldre, venner og nettverk, til et 
helt nytt sted. Etableringen på et 
nytt sted, alle de praktiske utfordrin-
gene, bygging av nye nettverk og 
samtidig ha fullt fokus på studiene, 
kan være veldig krevende. Student-
undersøkelser viser at mange 
studenter føler på ensomhet.

– Har du andre oppgaver enn det 
å være studenthumanist?

– Studenthumanist utgjør 60 
prosent av stillingen. Resten 
handler om å drive utviklingsarbeid 

og være en humanistisk livsvei-
leder for HEFs medlemmer i Møre 
og Romsdal.

Andreas Thorud er fra i høst 
ansatt som studenthumanist i 
Trondheim i ettårig prosjektstilling. 
Han er 35 år og filosofisk praktiker 
med mastergrad i filosofi.

– Utviklingen av noe helt nytt 
er en stor og kompleks utfordring, 
så jeg tar fatt på arbeidet med en 
betydelig porsjon ydmykhet og 
ser frem til å dra nytte av mange 
ressurssterke krefter i HEF.

– På hvilken måte kan din 
bakgrunn være nyttig i jobben som 
studenthumanist?

– Jeg er først og fremst opptatt 
av å «åpne et rom» for at gjesten 
skal kunne sette ord på, utforske og 
tydeliggjøre seg og sin livssituasjon, 
på egne premisser. Her vil min erfa-
ring som filosofisk praktiker være 
en vesentlig ressurs i utviklingen 
av min rolle som studenthumanist.

Les mer om bakgrunnen for 
opprettelsen av studenthumanist- 
stillingene på fritanke.no/19.11185

TEKST: KENNETH T. KJELSNES

Norges første – og andre – 
studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen (t.v.) ble 
fra juni ansatt som Norges første 
studenthumanist, og i juli ble Anders 
Thorud ansatt som den andre. Han vil 
være på plass i Trondheim i løpet av 
høsten 2019.
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På Oppdal arrangeres 
konfirmasjon og 
navnefest i samme 
seremoni. Ansvarlig  
for det hele er ildsjeler 
gjennom 30 år, Ivar 
Bøe og Magni 
Øveraas.

Vi er ganske stolte av at vi 
her på Oppdal kan tilby 
seremonier til alle livets 

faser, sier Ivar Bøe, som både er 
lokallagsleder og gravferdstaler.

De har utvilsomt grunn til å være 
stolte av det. Med nøyaktig 100 
medlemmer er Oppdal og Rennebu 
lokallag ett av Trøndelags minste 
lokallag. Det gjør at mye av ansvaret 
har falt på bare to personer.

– Det er om å gjøre at vi ikke 
får omgangssyke samtidig, humrer 
Ivar.

– Men vi har faktisk aldri vært 
syke, legger han til.

Unik seremoni
Det finnes flere eksempler fra hele 
landet på lokallag som arrangerer 
konfirmasjon og navnefest etter 
hverandre på samme dag. Men i 
én og samme seremoni?

– Vi har ikke hørt om noen andre 
som gjør dette. Så der er vi nok 
unike. Den største utfordringen 
føler vi er å lage en seremoni som 
er like god for både konfirmanter 
og navnebarn, sier Magni Øveraas, 
som er styremedlem og vigsler.

Akkurat det perspektivet ble tatt 
på alvor av årets hovedtaler. Marit 
Bjerkås er varaordfører i Rennebu. 
Hun henvendte seg direkte til 
konfirmantene:

– Kanskje er det en av dere som 
blir kontaktlæreren til et av dagens 
navnebarn? Kanskje er det akkurat 
du som konfirmeres i dag som skal 
følge opp et av dagens navnebarn 
som lærling i din bedrift?

Stabil type 
Borgerlig konfirmasjon startet opp 
på Oppdal i 1985, etter at lokalaget 
ble stiftet høsten før. Ivar Bøe var 
med fra starten av, da han flyttet 
hjem etter studietiden i Trondheim. 
Han startet som kursleder samme 
år, og i 1987 gikk han inn i styret 
som sekretær.

Siden har han vært der. Stabilitet 
kan nærmest sies å være et person-
lighetstrekk ved Ivar. Han har vært 
gift siden 1984 med henne han ble 
kjæreste med da de var 14 år.

Han er født og oppvokst på 
Oppdal – og selvfølgelig flytta han 
tilbake etter fire år med studier i 
Trondheim. Der begynte han å 
jobbe i barnevernstjenesten, som 
han har vært leder for siden 1996. 
Siden 2000 har han vært sertifisert 
som gravferdstaler.

– Hvorfor ble du gravferdstaler?
– Jeg finner det veldig menings-

fylt! Samtidig er jeg godt trenet 
gjennom jobben min til å møte 
folk i krise og sorg. Jeg er god på 
å sette meg inn i den sorgen som 
ikke er min.

– Og så liker jeg å holde taler, 
da!

Gravferdstalere skiller ofte mellom 
de gode og vonde gravferdene. De 
gode er for dem som har dødd en 
naturlig død etter et godt og langt 
liv. Ivars første oppdrag som grav-
ferdstaler var det stikk motsatte. En 
kommende konfirmant tok sitt eget 
liv, og mye på grunn av jobben fikk 
han nærmest ved en tilfeldighet sitt 
første oppdrag som gravferdstaler.
– Jeg beholder roen selv om «det 
skjer litt». Det er en viktig egen-
skap når slikt skjer.

Spontan dame 
Magni Øveraas er av den mer 
spontane typen. I 2008 ble hun 
vigsler, etter at det i et styremøte 
ble diskutert en sak om at det 
manglet vigslere i fylket.

– Jeg har en tendens til å hive 
meg på!

Akkurat det var tilfelle da hun i 
1981 meldte seg på Den store styr-
keprøven, sykkelrittet fra Trond-
heim til Oslo. Magni kunne ikke 
forstå at broren hennes måtte bruke 
all ledig tid på å trene til rittet. Da 
broren mente at hun kunne jo bare 
prøve selv, ble utfordringen tatt på 
flekken. Treningsgrunnlaget ble tre 
«langturer» på til sammen knapt 6 
mil, før 54 mil til Oslo ventet.

Broren brukte drøyt 23 timer på 
rittet – en respektabel tid. Magni 
doblet den tida. Da hadde de på 
tampen av rittet plukket med seg en 
rytter som hadde sovnet ved styret 
og fortsatt med det i grøftekanten.

– Da vi kom til mål var alt 
ryddet vekk. 45 og en halv time på 
sykkel. Ikke rart det var ubehagelig 
enkelte steder.

Seremoni i alle livets faser  
på Oppdal

MEDLEMSBLAD FOR TRØNDELAG
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Det skremte henne ikke fra å delta 
på nytt, både i 1987 og 1989.

Snart pensjonist
Magni ble valgt som styremedlem 
allerede på lokallagets andre 
årsmøte i 1985. Men medlem ble 
hun ikke før i 2003!
– Jeg delte HEF sitt livssyn og 
standpunkt og ville gjerne enga-
sjere meg for det. Men jeg syntes 
jeg klarte meg fint uten å være 
medlem verken her eller der.

I mars nådde Magni pensjons-
alder.

– Jeg sa til rådmannen at 30. 
juni kl. 15 forlater jeg arbeids-
plassen for siste gang!

Men helt slik blir det nok ikke. 
Stillingen som personalsjef i 
Oppdal kommune overtok hun da 
forrige personalsjef ble rådmann. 
Når Magni nå gir seg skal 
rådmannen tilbake i sin forrige 

jobb, og Magni har derfor sagt seg 
villig til å vente til ny rådmann er 
på plass.

– Jeg ser fram til å styre tida mi sjøl.
Og til høsten stiller hun også til 

valg til kommunestyret for første 
gang.

Da Per Borten fikk snøtrøbbel
– Har aldri noe gått galt med en 
seremoni?

– Det var en konfirmant som 
besvimte på scenen en gang, 
svarer Ivar.

– Men den gangen skulle alle 
stå mens kursbevisene ble utdelt. 
Det slutta vi med etter det, skyter 
Magni inn.

I 1990 var Per Borten hoved-
taler. Et forferdelig uvær med 
sterkt snøfall rammet festdagen, 
og Borten hadde trøbbel med å 
komme seg fram i bil fra Ler til 
Oppdal. Til og med den tradisjons-

rike flaggheisingen langs veien til 
seremonilokalet sto i fare:

– Snørene var frosset fast til 
flaggstengene, forteller Ivar.

– Men Per Borten kom fram og 
flaggene ble heist før seremonien.

Ivar er mangeårig ansvarlig for 
flaggheisingen. Én gang ble det stilt 
spørsmål i et kommunestyremøte 
om hvorfor det bare ble flagget ved 
Humanistisk konfirmasjon og ikke 
ved den kirkelige. Magni, som lyttet 
til direkteoverføringen av kommune-
styremøtet, holdt nesten på å ta turen 
bort for å fortelle dem at flagghei-
singen var det Ivar Bøe som sto for!

Men hun måtte spørre Ivar om 
han ikke skulle be kirken hjelpe til 
med flaggheisingen de årene konfir-
masjonene faller på samme dag.

– Nei, den gleden unner jeg dem 
ikke, ler Ivar.

TEKST OG FOTO: KENNETH T. KJELSNES

Magni Øveraas prøver å få spente konfirmanter til å smile for fotografen.
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HØST/VINTER 2019 
NAVNEFEST 
28. september: Steinkjer og Namdal
29. september: Trondheim
12. oktober: Orkdal
19. oktober: Fosen (Ørland),  
Malvik og Stjørdal
2. november: Innherred
3. november: Trondheim

KURS OG SAMLINGER 
25.–27. oktober: Midtnorsk  
humanistseminar (Stjørdal)
8.–10. november: Fylkeskurs for  
kursledere, konfirmasjon (Trondheim)
10. november: Samling for 
konfirmasjonsansvarlige
10. november: Skolebesøkerkurs
7.–8. desember: Estetikk-kurs
25.–26. januar: Samling for vigslere  
og gravferdstalere.

For mer informasjon: Se i aktivitetskalenderen 
på human.no – under Trøndelag.

QUIZ
1. Hvor holder Norges første 

studenthumanist til?
2. Hvilke to satsingsområder ble vedtatt 

av landsmøtet?
3. Hvem er leder for Oppdal og 

Rennebu lokallag?

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 FLYTTER!
Den observante leser vil kanskje ha lagt merke 
til at vi har flyttet inn i nye lokaler. 
Ny adresse for Human-Etisk Forbund, Trøndelag 
regionlag er Olav Tryggvasons gate 27. 
Kom gjerne innom!

NYTT TELEFONNUMMER!
Vi har også fått nytt telefonnummer: 
96 00 47 50

AKTIVITETSPLAN

MEDLEMSBLAD FOR TRØNDELAG


