
REGIONSSIDER
FOR VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD

KJÆRE LESER
Her er regionsider 
for Vestfold, Telemark
og Buskerud. Her kan du
lese om begivenheter i ditt
distrikt, om humanistiske
livssynsverdier og møte
mennesker som gjør en
ekstra innsats.
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LEDER

Et uttrykk som passer godt i 
mange sammenhenger er «at 
ingenting kommer av seg selv». 

Det betyr i vår sammenheng at vi 
er avhengige av at frivillige stiller opp 
for å arrangere aktiviteter og seremo-
nier og at en engasjerer seg som tillits-
valgt. Jeg slutter ikke å la meg imponere 
i møte med de mange engasjerte frivil-
lige. Det er en seriøsitet og innsats det 
står stor respekt av. Seremoniene står 
i en særstilling ved at vi her når mange 
som selv ikke er medlemmer, og det gir 
oss en god mulighet til å synliggjøre vår 
livssynsorganisasjon på en positiv måte. 

 Jeg vil fremheve Humanistisk konfir-
masjon spesielt, hvor også mange unge 
engasjerer seg som kursledere med 
mer. De gjør en kjempeviktig jobb med 
å bidra til meningsfulle kurskvelder for 
et stadig økende antall 15-åringer. Fort-
setter pågangen, må vi vurdere hvordan 
vi kan øke kapasiteten, slik at vi fort-
satt kan tilby Humanistisk konfirmasjon 
til alle som ønsker det.

Fornyelse og utvikling av organisa-
sjonen jobbes det med både på sentralt 
hold og i lokal- og regionlag. General-
sekretæren har ambisjoner om å øke 
antall medlemmer, slik at flere av de 
som deler livssyn med oss også blir 

medlem. Antallet medlemmer styrker 
fellesskapet og har stor betydning for 
hva vi får gjennomslag for. 

Ting tar tid og ofte kreves det syste-
matisk og langsiktig arbeid. Lands-
møtesaker, som omtales på disse 
medlemssidene, er et eksempel på det. 
To års innsats, systematisk arbeid og 
samarbeid i VeTeBu (Vestfold, Telemark 
og Buskerud) og flere andre fylkeslag 
førte til vedtektsendringer. Det betyr at 
fylkeslag, det vil si nå regionlag, selv 
kan foreslå sitt virkeområde etter hva en 
finner hensiktsmessig, i stedet for å bli 
tvunget til alltid å følge statens grenser, 
som ofte har andre hensyn å følge. 
Dette er noe regionlagene og delega-
tene er utrolig stolte av, og det viser 
både at det er mulig å påvirke og at de 
demokratiske prosessene fungerer. 

Vi står foran en høst med utrolig 
mange spennende arrangementer, 
inkludert to regionale høydepunkter: 
Først har vi Humanistisk uke, inkludert 
30-årsjubileum for navnefest i Vest-
fold. VeTeBu arrangerer så regionalt 
seminar «Utafor», med et spennende 
program. 

Det er bare å melde seg på og glede 
seg. Takk til alle dere som står på for å 
gjøre det mulig.

Livssynsorganisasjon  
i utvikling

Vestfold,  
Telemark  
og Buskerud

For mer info, se
human.no/fylker/vestfold
human.no/fylker/telemark
human.no/fylker/buskerud
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Medlemssidene i Fri tanke
sendes ut som innstift til
medlemmer i fylkene Vest-
fold, Telemark og Buskerud.
Takk til alle bidragsytere.

UNNI GARBOM
Medmenneske og 
nestleder i Vestfold

Et hvert utenforskap fører til fiendskap
25.- 27. Oktober Scandic Park Sandefjord Påmelding human.no/vestfold

Utafor

RegSem 2019

UTAFOR

Fredag 25. oktober 
Ankomst for de med lang reisevei
18:00 Innsjekk
19:00 Middag 
20:30 Quiz

Lørdag 26. oktober
08.00  Frokost
09.00 Registrering
10.00 Velkommen
 Konferansier Per Atle Einan
10.30 Leo Ajkic
 Leos reise
11.30 Tenkebenksamtale
 Leo Ajkic og Per Atle Einan
12.00 Pause
12.15 Jakob Semb Aasmundsen
 #Fordomsfri
13.00 Lunsj med innsjekk
14.15 Mari Storstein
 Historiene vi velger å fortelle
15.00 Linda Noor
 Dialoger på tvers
15.45 Pause
16.00 Knut Merox Iversen
 Et rødt valg - Min reise fra rasist til antirasist
16.45 Slutt for dagen
19.00 Middag
 Underholdning:
 Joackim Skage stand-up 
21:00 Sosialt i Klubben  - 20 års aldersgrense

Søndag 27. oktober
08.00 HEFtig morgensvømming
08.00 Frokost og utsjekk
10.00 Petter Nyquist
 52 dager på gata
10.55 Tenkebenksamtale
 Petter Nyquist og Per Atle Einan
11.15 Pause 
11.30 Verdenskafé
 Gi plass til tanken
12.45 Var vi innafor?
 Oppsummering ved Per Atle Einan
13.00 Lunsj og hjemreise

Leo Ajkic
Petter Nyquist
Mari Storstein

Linda Noor
Jakob Semb Aasmudsen

Knut Merox Iversen
Joachim Skage
Per Atle Einan

Vi stiller spørsmål som får oss til å tenke 
over våre egne holdninger, vårt eget 
utenforskap og kanskje får vi vite noe 
om de vi selv holder utenfor?

Denne helgen snakker vi om å være en 
minoritet, litt om hvordan man tenker 
når man opplever seg selv som 
annerledes og mye om enkeltpersoners 
tanker rundt dette. 

Vi vil ha deg med på å reflektere, snakke 
om og utfordre egne fordommer.

Velkommen til RegSem 2019.
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Noen får liksom til alt. 
Inger Deildokk er en 
av dem. 

Inger sitter under paviljongen i 
den store og blomsterrike hagen. 
Rosene og kaprifoliumen legger 

et slør av duft i det svale huset. 
Peonene er på sitt flotteste. Lunken 
rabarbrapai smaker himmelsk. 

– Jeg er nok ikke den humaneti-
keren som fører de dype filosofiske 
samtalene, men jeg får ting gjort 
sier Inger, og skjenker mer kaffe.

Etter 40 år som barneskolelærer 
valgte Inger å avslutte arbeidslivs-
kapittelet som 62-åring, for et års 
tid siden, og sprudler fortsatt over 
av arbeidskapasitet. 

I 40 år har hun undervist barne-
skolebarn på Botne og Hillestad 
skoler i Holmestrand. Hun har fulgt 
hundrevis av barn gjennom viktige 
barneår. Hun har lært dem å lese, 
matematikk og historie, og ikke 
minst om humanisme. 

– Tro eller ikke tro, det handler 
i det store om menneskeverd og 
respekt for andres livssyn, sier Inger.

Hennes egen inngangsbillett til 
Human-Etisk Forbund (HEF) var 
kvinnebevegelsens kamp for selv-
bestemt abort på 70-tallet, hvor 
loven om selvbestemt abort innen 
utgangen av 12. svangerskapsuke 
ble vedtatt i 1978. 

– Jeg var uenig med Den norske 
kirke og ville melde seg ut derfra, 
forteller Inger. 

Det ble også inngangsbilletten til 
HEF. I tillegg sto hun på lokallags-
listen til RV.

Inger var den gang fersk lærer 
og minnes godt en av sine første 
klasser hvor hun ønsket velkommen 
til både prestesønnen, sønnen til 
forpakteren av prestegården og 
barna til «halve» meningsrådet. 

– Jeg hadde alle odds mot meg, 
sier Inger, og husker det gikk strå-
lende bra. Hun mener at det etter 
hvert er stuerent å være medlem 
av HEF.

– Dessuten lager vi flotte sere-
monier, har vigselsrett og er samta-
lepartner med mange ressurssterke 
medlemmer på laget.

I mange år betalte hun kun 
kontingenten og mottok Fri tanke, 
og det ble med det. Men hun var på 
en måte svanger med humanismen 
og likte menneskene og rausheten. 

Hun og ektefellen Ivar Rolf Vetvik 
fikk to små jenter og hadde 
hendene fulle med arbeidsliv og 
familieliv, men midt på 90-tallet 
skjedde forløsningen. I 1993 
begynte Inger å holde huma-
nistisk konfirmasjonskurs – og 
trivdes godt. Deretter tok det ene 
det andre. Hun ble konfirmasjons-
ansvarlig, seremoniansvarlig, 
styremedlem i lokallaget og i regi-
onlaget, nå i det siste også navne-
festansvarlig og lokallagsleder i 
Nord-Jarlsberg som favner Svelvik, 
Sande, Holmestrand og Hof. 

Inntil nylig hadde hun alle 
vervene, men har nettopp trukket 
seg som konfirmasjonsansvarlig 
og kursleder. 

– Der får yngre krefter overta, 
sier hun, og mener aldersfor-
skjellen mellom henne selv og 
ungdommen er blitt for stor. Lykken 
er heller tid til et lite barnebarn som 
nylig har sett dagens lys. 

Med 40 år i barneskolen og 26 år 
i diverse verv for HEF er hun nok 
ikke et ukjent blad for innbyggerne 
i Nord-Vestfold.

– Jeg har nok vært samtaleemne 
rundt mange middagsbord, ler hun.

Som pensjonist trives hun med 
hus og hage i Holtungveien 24, 
også kalt Bakketun. 

I tillegg synges og spilles det 
gitar i damekvartetten «Snertne 
sneller», hvor repertoaret består 
av gamle slagere, favorittlåter til et 

Overskuddsmennesket Inger

«Jeg kan brette  
opp ermene og  

få ting til»

Inger Deildokk
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publikum på 75 pluss. Svært moro 
var det da gruppen fikk oppdrag 
fra Færder kommune om å bidra 
i Den kulturelle spaserstokken, et 
kommunalt tilbud innen profesjo-
nell kunst- og kulturformidling til 
eldre. I tillegg sprer de sang- og 
musikkglede der de blir spurt, i 
omsorgsboliger og sykehjem. 

Inger er også glad i å lese og 
synes det er luksus å få mer tid til 
litteraturen, som gjennom Gruppe 
65 blant annet tar for seg Olav 
Duuns diktning.

– Jeg har nok ikke evnen til å 
kjede meg, sier Inger, men vet 
også å slappe av. 

Særlig er seteren på Blefjell et 
sted for tanketomme dager, enten 
med ski på bena eller bærspannet 
i handa.

– Jeg lider etter hvert av både 
fly- og cruiseskam. Ikke sånn å 
forstå at jeg aldri reiser. Jeg har 
flere lange flyturer på samvittig-
heten men det er ikke hvert år jeg 
er «ute og flyr». Jeg har heller ikke 
behov for å se så mye av verden. 
Den opplevelsen fikk jeg som stue-
pike på cruisebåt i mine første 
år som lærer og med permisjon 
derfra, sier Inger, som har satt seg 
mål om å fortsatt holde seg i form. 

Hagen og helsestudio er gode 

bidrag der. Samtidig er begge 
deler kortreist. 

– Jeg kan brette opp ermene 
og få ting til, men har et fremtidig 
ønske om å trappe gradvis ned 
mine verv i HEF. Samtidig må jeg 
si at det som pensjonist er fint å 
ha noe å engasjere seg i. Gjennom 
HEF har jeg lært mye. Mennes-
kene, foredragene og diskusjonene 
har forhåpentligvis gjort meg mer 
generøs som menneske. Samtidig 
har jeg fått den gode følelsen av å 
være med på noe meningsfullt og 
viktig for mange mennesker.

TEKST OG FOTO: VIGDIS ASKJEM

Inger Deildokk fra Holmetrand har bidratt med en fantastisk innsats for HEF. I 26 år har hun undervist, organisert og bidratt 
med logistikk for blant annet å lage flotte seremonier.
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Kristiansand

Tønsberg

Arendal

Er du i nærheten av Tønsberg, Arendal eller Kristiansand er det bare å stikke innom for å hilse på oss i VeTeBu og Agder!
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Sammen med 
Agder-fylkene er 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark nå blitt 
region Sør i Human-
Etisk Forbund. 

Endringene ble iverksatt i 
fjor, men det er først nå i år 
at alle nye medarbeidere i 

region Sør er på plass. Administra-
sjonen er underlagt generalsekre-
tær i Human-Etisk Forbund, som 
har satt som overordnet målsetting: 

• å knytte hele landet tettere 
sammen med hovedkontoret 

• å etablere større regionkontor 
• å unngå, så langt som mulig, 

kontorsteder med bare én ansatt 

Spesialisering
Hensikten er å sikre gode tjenester 
til de tillitsvalgte, bedre utnyttelse 
av ressursene på tvers av fylkes-
grensene, og et faglig og sosialt 
fellesskap. De ansatte kan nå 
jobbe med bestemte oppgaver der 
de tidligere måtte kunne litt av alt 
og jobbet svært bredt.  

Hovedkontoret for region Sør er 
lagt til Tønsberg, mens kontorene 
i Arendal og Kristiansand opprett-
holdes. Det er fire ansatte i Tøns-
berg, inkludert regionlagsleder, 
to ansatte i Arendal og en i Kris-
tiansand. 

Alle ansatte jobber i utgangs-
punktet med hele regionen, men 
noen vil ha bestemte geografiske 
områder de dekker innen sitt 
fagområde. Den største forskjellen 
merker nok de tillitsvalgte i 

Buskerud og Drammen, som nå 
ikke har egne bemannede kontor. 
Selve kontorene beholdes slik at 
tillitsvalgte har et sted til møtevirk-
somhet. Begge kontorene har arkiv, 
bibliotek, PC og printer tilgjengelig.

Fakta om region Sør
Region Sør dekker et stort 
geografisk område med stor vari-
asjon når det gjelder bosettings-
mønster og lokal kultur. Det vil 
være det samme også etter at de 
nasjonale fylkesgrensene endres 
den 1. januar 2020. Human-Etisk 
Forbunds landsmøte i 2019 vedtok 
at dagens fylkeslag gjøres om til 
regionlag og fortsetter med dagens 
inndeling. 

Region Sør dekker over 17 000 
medlemmer fordelt på 20 lokallag, 
som igjen er organisert i fire fylkes-
 lag (regionlag fra 1.1.2020). Av 
landets ti største lokallag målt i 

antall medlemmer finner man hele 
fem i region Sør; Drammen, Tøns-
berg og Omegn, Larvik og Sande-
fjord, Grenland og Kristiansand.  

De ansatte i region Sør skal 
støtte opp under og legge til rette for 
de tillitsvalgte og frivillige. I tillegg 
har de ansatte oppgaver knyttet til 
administrasjonen av seremonier, 
kurs, sertifiseringer, oppdatering 
av hjemmesider og informasjon ut 
i sosiale medier; større og mindre 
løpende forvaltningsoppgaver, 
herunder utbetaling av honorar og 
betaling av regninger.

Det vil ta tid før den nye admi-
nistrative regionen har fått satt seg. 
Noen justeringer vil helst sikkert 
komme også. Uansett er målet å 
gi de tillitsvalgte og medlemmene 
den assistansen de trenger og 
ivareta trivselen for de ansatte.  

TEKST: KNUT KASPERSEN

Ny administrativ region i sør

Ansatte i region Sør
Regionleder: Knut Kaspersen (kontakt for regionlagsstyre 
Buskerud)

Organisasjonsrådgivere Tønsberg:
Guro Berge Westgaard (konfirmasjon); Anne Meklenborg 
(førstelinje, vigsel, gravferd, regionlagsstyrekontakt Telemark); 
Pia Holter (kommunikasjon og markedsføring, navnefest, 
kontakt for regionlagsstyre Vestfold)

Organisasjonsrådgivere Arendal:
Marianne Løge (førstelinje, gravferd, vigsel, navnefest,  
regnskap (tripletex)); Monica Brenden Nyhagen (konfirmasjon)

Organisasjonsrådgiver Kristiansand:
Kristian Røssaak (livssyn og politikk, HumUka, kontakt for 
regionlagsstyre Agder)
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Landsmøtet i juni 2019 
var utrolig spennende 
for VeTeBu.

Spenningen besto i at VeTeBu 
(Vestfold, Telemark og 
Buskerud) hadde arbeidet 

med og fremmet forslag til vedtekts-
endringer. Et utvalg nedsatt av de 
tre fylkesstyrene startet forberedel-
sene allerede rett etter landsmøtet 
i 2017. 

Bakgrunnen for dette er erfa-
ring med at det er krevende å få 
gjennomslag og flertall for større 
endringer og ikke minst vedtekts-
endringer. Landsmøte er Human-
Etisk Forbunds høyeste organ og 
gjennomføres annethvert år. Skal 
en få gjennomslag for vedtekt-
sendringer kreves det 2/3 flertall. 

Vedtektene slik de var formulert 
før 16. juni 2019 innebar at lagene 
i Human-Etisk Forbund var organi-
sert slik det politiske Norge er, delt 
inn på fylkesnivå. Det vil si at etter 
den statlige regionreformen fra 

nyttår 2020, ville noen lag få bety-
delige større geografiske områder 
å forholde seg til enn dagens innde-
ling. For eksempel ville Buskerud 
bli en del av Viken. Dette vurderte 
vi som uheldig med tanke på blant 
annet større avstander og lengre 
reisevei for å samles, økt arbeids-
belastning for tillitsvalgte, vanskeli-
gere å rekruttere tillitsvalgte, behov 
for å legge møter til helger, og mer 
utgifter til reise og overnatting. 

Vanskelig for VeTeBu
Uten vedtektsendringer ville det 
gode samarbeidet som VeTeBu 
har opparbeidet gjennom flere år 
bli vanskelig å opprettholde. Sann-
synligheten for at Buskerud, som 
en del av Viken, ville ha kapasitet 
til å både være en del av Viken 
og VeTeBu-samarbeidet samtidig, 
ser vi som lite sannsynlig. Det er 
vesentlig forskjell på motivasjon 
når samarbeidet oppleves som 
hensiktsmessig og ønskelig kontra 
når det ikke er det. 

Nettopp fordi vi tar på oss 

oppgaver som tillitsvalgte og frivil-
lige i vår fritid, og vi har få felles 
møteplasser, har det tidvis vært 
både krevende og utfordrende å 
samle oss og ferdigstille forslagene. 
Ord og begreper for å formulere 
forslag til nye vedtekter for orga-
nisering av lagene er blitt disku-
tert og vurdert frem og tilbake over 
tid. Frist for innsending av forslag 
til vedtektsendringer var i utgangen 
av januar samme år som lands-
møtet avholdes. Usikkerheten om 
hva organisasjonsstrukturutvalget 
ville fremme i sin rapport og hva 
hovedstyret ville fremme av forslag, 
vanskeliggjorde arbeidet ytterligere. 

Flere regionlag hadde dialog 
om vedtektsendringer, og det ble 
til slutt syv fylkeslag som stilte seg 
bak et felles forslag til vedtekts-
endringer, det vil si Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Telemark, 
Troms, Vestfold og Østfold. Finn-
mark valgte å fremme sitt eget 
forslag, med en litt annen ordbruk, 
men samarbeidet med de andre 
lagene gjennom prosessen.

Landsmøte med vedtektsendringer

MEDLEMSKONTINGENTEN
Medlemskontingenten ble debattert. Det var 
forslag om å fjerne kontingenten helt eller delvis 
med ønske om å få flere medlemmer og drifte 
organisasjonen på offentlige overførte midler. 
Argumenteringen gikk blant annet på at det å 
fjerne «betalingsmuren» ville gi en mulig tilstrøm-
ming av medlemmer som igjen ville føre til økte 
overførte midler og derav god økonomi. Motargu-
menter fra blant andre økonomiansvarlig i hoved-
styret påpekte at dette ville medføre en stor risiko, 
spesielt ved at inntektene av medlemskontingent 
er iberegnet årets budsjett. Forslaget gikk ikke 
gjennom denne gang, men landsmøtet bestemte 
at det nedsettes et utvalg som skal konsekvens-
utrede fjerning av kontingent. 

SENTRALSTYRE
En annen endring er at hovedstyret erstattes med 
et sentralstyre bestående av syv medlemmer, to 
vararepresentanter og en representant fra HU. 
Det har altså ikke bare endret navn, men blitt 
mindre og fått flere av sine ansvarsområder dele-
gert bort. Samtidig får Landsstyret flere oppgaver 
og skal møtes hyppigere, noe som medfører en 
maktforskyvning fra tidligere. 

Sentralstyret består av syv medlemmer, hvorav 
seks landsmøtevalgte faste medlemmer med 
to vararepresentanter i rekkefølge og ett styre-
medlem med vararepresentant, valgt av og blant 
de ansatte (vedtektsformulering).
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Forslaget ble altså fremmet av 
mange, men relativt små, fylkes-
delegasjoner samlet. Spørsmålet 
gjensto dermed: Hvordan få med 
seg de store lagene og 2/3 av dele-
gatene på landsmøtet?

Påvirkningsarbeid
Det kreves at mye arbeid gjøres 
i forkant av landsmøtet. Gode 
argumenter og begrunnelser må 
komme frem slik at andre får en 
forståelse for hva det handler om. 

Antall delegater er beregnet ut fra 
antall medlemmer, og da vil mindre 
lag som i denne sammenhengen 
fremmet forslag om vedtekts-
endringer ikke få flertall om ikke 
større lag gir sin støtte. 

Vi fikk i dagene før landsmøtet 
signaler og tilbakemeldinger fra 
flere fylkeslag at de ville støtte vårt 
forslag. Samtidig kan mye skje 
underveis, og det forble usikkerhet 
om hele eller deler av forslagene 
ville gå gjennom. 

Resultatet ble uansett bedre enn 
forventet. Et overveldende flertall 
gikk inn for at fylkeslag erstattes 
med regionlag som fristilles fra 
politiske vedtak i Stortinget, og det 
uten tidsbegrensning, som hoved-
styret hadde innstilt på. 

Det langsiktige og systematiske 
arbeidet med de åtte lagene førte 
frem, og vi har vist at samarbeid 
mellom mindre lag kan føre frem

TEKST: UNNI GARBOM

Fornøyde delegater i VeTeBu etter at de fikk flertall for vedtektsendringer på landsmøtet.

VETEBU-BENKEN
Vestfold, Telemark og Buskerud var representert 
med elleve delegater på landsmøtet. Fra Vestfold: 
Liv Grøtterød, Camilla Holm Velle, Kristiane Dyre-
Hansen og Unni Garbom. I tillegg var vararepre-
sentantene Line Mau Hersve og Christoffer Lian 
med, for at flere skulle få innsikt i hvordan lands-
møtet foregår. Fra Buskerud: Kjetil Balog, Therese 
L. Gedde, Siri Berglia Hovind og Runar Wessel. Og 
fra Telemark: Siri Hildonen, Erik Andal Hofsten og 
Martin Mikkelsen.

NYTT ARBEIDSPROGRAM
Det har vært en prosess i forkant og i løpet av 
landsmøtet med å prioritere saksområder vi 
skal arbeide spesielt med i kommende periode. 
Landsmøtedelegatene skulle velge to av fem 
satsingsområder, og to skilte seg klart ut. Det vil 
si livssynsbetjening og folkeopplysning.

Dette er de to områdene HEF skal satse ekstra 
på i tiden frem til nytt landsmøtet om to år. Vi skal 
selvfølgelig jobbe med alt annet også, men det er 
under disse to titlene vi skal legge vårt hovedfokus.
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20 prosent av alle tele-
markinger «grøsser» 
ved tanken på homofile.

Tallet er hentet fra nettstedet 
lhbtiqtall.no, utviklet av og 
driftes av Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet (Bufdir) og 
omhandler levekårene til lesbiske, 
homofile, bifile, trans, interkjønn 
og queer. 

Den nye nettressursen lhbtiqtall.
no skal være den første i sitt slag 
i verden, og viser status og utvik-
ling på feltet. Oppsummeringen er 

at holdninger til ikke-heterofile og 
ikke-kjønnskonforme har bedret 
seg, men at utfordringene er større 
enn antatt. 

Dette ønsker HEF Skien å gjøre 
noe med.

Med Martin Lerstang Mikkelsen 
i spissen har lokallaget Skien tatt 
initiativ til å støtte opp om Telemark 
Pride 2019.

– Faktisk er det bare i «bibel-
beltet» på Sørlandet at holdningen 
til homofile er like dårlig, sier 
Mikkelsen.

Han forteller at når 20 prosent 
av alle telemarkinger «grøsser» 
ved tanken på homofile, så er 
det dobbelt så mange som lands-
snittet og sju ganger så mange 
som i storbyene.

Han tar til orde for at Human-Etisk 
Forbund Telemark mener det må 
være rom for flere typer kjærlighet.

– Derfor har vi bestemt at vi, 

for første gang, deltar på Tele-
mark Pride i Skien lørdag den 
21. september klokken 1300, sier 
Mikkelsen, og oppfordrer: 

– Bli med!

TEKST: VIGDIS ASKJEM

HEF støtter Pride

Konfirmasjonsansvarlig Guro Hoff (til 
venstre), styremedlem Fred Andreas 
Ottersen og fylkesleder Unni Garbom 
deltok på Pride i Tønsberg. Foto: Reidar 
Einarsen.

Første Pride 
i Tønsberg 
I overkant av 200 personer 
deltok i en flott og fargerik 
parade gjennom Tøns-
bergs gater onsdag den 
10. juli. Fra HEF Tøns-
berg deltok styremedlem 
Fred Andreas Ottersen med 
appell. HEF var videre repre-
sentert ved lokallagsleder 
Reidar Einarsen, fylkesleder 
Unni Garbom, samt mange 
medlemmer. 

Det er etter hvert flere i 
region Sør som støtter opp 
om Pride lokalt.
Ta kontakt med ditt lokallag.
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De 30 årene med 
humanistiske navne-
fester i Vestfold skal 
nå feires, og region-
laget inviterer til gratis 
jubileumsforestilling på 
Teaterhuset Munken i 
Larvik.

Nestleder i regionlagsstyret 
og leder av arrangements-
komiteen for navnefestjubi-

leet, Liv Grøtterød, i HEF Vestfold, 
forteller at forestillingen er for 
voksne og barn i alle aldre. 

Det blir underholdning med 
blant andre musiker Lars Martin 
Myhre, som også er mangeårig 
HEF-støttespiller.

– Han vil servere både gode 
tekster og musikk, sier Grøtterød.
Det blir videre diktlesing, som det 
tradisjonen tro, pleier å være på 
alle navnefester.

Det blir også innslag av Larvik 
barne- og ungdomsteater. 

– Og sist, men ikke minst, 
kommer selvfølgelig Vestfolds eget 
HEF-kor, Humla, sier Grøtterød. 

I tillegg til egne sanger, vil koret 
lede an i allsangen. Det loves også 
historiske glimt i bilder og tekst fra 
tidligere navnefester. 

– Derfor er tidligere navnefest-
barn spesielt velkomne denne 
dagen, sier Grøtterød, som lover 
en liten overraskelse til disse. 

– Men husk å meld deg på! 

TEKST: VIGDIS ASKJEM

Feirer 30 år med navnefester

Velkommen til Teaterhuset Munken i Storgata 20, Larvik, den 21. september  
kl. 15.30.

I år er det 30 år siden Human-
Etisk Forbund i Vestfold arran-
gerte den første navnefesten 
den 17. juni 1989 på Sjøfartsmu-
seet i Larvik. Den ble arrangert 
av Ottar Eidsmo og Odd-Stene 
Møller, mens hovedtaler var 
Helmut Ormestad. 

Den første navnefestseremo-

nien i landet ble arrangert bare 
et år tidligere på Gjøvik.

I løpet av 30 år har altså mer 
enn 2000 Vestfold-barn blitt ønsket 
velkommen til verden av familie og 
venner. Statistikken viser også at 
antall navnefestbarn har økt fra 
17 barn i Vestfold i 1989, til over 
hundre de siste årene.

Navnefester  
i Munken
Hvis du har lyst til å overvære en 
av dagens navnefestseremo-
nier, blir det gjennomført flere 
seremonier i Munken samme 
dag. Der er det god plass, så 
du kan komme som publikum. 
Husk at dette er en festdag for 
barna og familien, så det anbe-
fales pent antrekk. 

Den første seremonien 
starter kl. 11.00. Videre sere-
monier ut over dagen vil 
avhenge av antall påmeldte. 
Hver seremoni tar mellom 30 
og 45 minutter.

Hurra for barna



12   H Ø S T E N  2 0 1 9

REGIONSSIDER FOR VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD

HumLa serverer  
godbiter av mange 
slag, og til forskjellige 
anledninger. Lena 
Hjelmtvedt skriver  
om gleden ved å være 
med i akkurat dette 
koret.

Jeg har alltid tenkt at det er 
mye morsommere å synge 
med et kor enn å høre på et, 

men det er enda morsommere enn 
jeg forventet da jeg ble med!

Jeg husket at jeg sang i barnekor 
da jeg var liten, og visste at jeg 
likte å synge. Jeg var ikke spesielt 
god, men hadde veldig lyst til å bli 
det. Det er vel på samme måte 
med sang med så mange andre 
ting; man blir ikke god hvis man 

ikke trener. Fordelen med korsang 
framfor veldig mye annen trening, 
er at det er gøy å trene. Veien er 
målet, liksom. 

Dirigenten vår har evnen til 
å sørge for at vi får bedre sang-
teknikk, rytme og klang uten at vi 
skjønner helt hva som skjer. Hun er 
utrolig inspirerende, kunnskapsrik 
og flink. Dette ordner hun helt uten 
kjedelig terping og pugging. 

Fordelen med HumLa framfor 
andre kor jeg kjenner til, er at det 
er et akkurat passe lite kor til at 
man kan klare å bli litt kjent med 
alle, og til at alle har mulighet til å 
bli sett og hørt – og akkurat passe 
stort til at man ikke behøver å føle 
seg på «utstilling». Det går fint an 
å gjemme seg litt bak de andre av 
og til, hvis man føler seg usikker. 

Vi har et repertoar som er lett å 
like. En gang i året får alle mulighet 
til å påvirke ved å melde inn forslag 
til sanger man liker. Ikke alle forslag 

når helt opp, selvfølgelig, men alle 
blir i hvert fall vurdert. 

I motsetning til andre kor jeg 
kjenner til, slipper vi å over-
tale venner og familie til å kjøpe 
billetter til konsertarrangementer 
for å finansiere driften. Vi betaler 
medlemskontingent, og slipper 
alt av dugnader og loddsalg for å 
finansiere hobbyen vår. 

Vi har et godt og strukturert 
styre, og gode rutiner for å dele 
noter og lydfiler. Vi legger ut 
opptak av hver øvelse, sånn at 
man har mulighet til å øve hjemme 
og slipper å gå glipp av veldig mye 
hvis man ikke har mulighet til å 
møte opp hver gang. 

Koret har mange oppdrag, 
spesielt i forbindelse med navne-
fest- og konfirmasjonsseremo-
nier. Det er oppdrag som kjennes 
meningsfulle. Der bidrar vi sterkt til 
å lage en fin høytidsstund for veldig 
mange mennesker. 

HumLas godbiter
Koret HumLa serverer mer enn kaffe og kaker. De serverer også gode toner og stemning i salen. Foto: Reider Thorsen
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HumLa er en skikkelig trivelig 
gjeng som tar nye medlemmer 
varmt imot, og som ler mye 
sammen. Vi skulle gjerne hatt med 
oss noen flere i tenor- og bass-
rekka. De vi har er helt supre, og 
vi er helt avhengige av dem for å 
kunne ta på oss oppdrag, mens vi 
kan klare oss med halvparten av 
alt- og sopran stemmene. Med flere 
basser og tenorer kunne vi tatt på 
oss enda flere oppdrag uten å slite 
dem vi har helt ut. 

Vitenskapen mener å kunne 
påvise klare helsefordeler med å 
synge i kor. Det stimulerer visstnok 
et senter i hjernen som ingen 
annen aktivitet klarer, og gir nesten 
en berusende følelse. Personlig 
har jeg store vanskeligheter med å 
forstå at noen velger å ikke synge 
i kor. I hvert fall hvis de ikke er full-
stendig tonedøve. 

TEKST: LENA HJELMTVEDT (Bildet)

FOTO: LENA HJELMTVEDT OG 

REIDAR THORSEN

HUMANISTKORET I 
LARVIK (HUMLA)

Blandakor tilknyttet  
Vestfold regionlag av 
Human-Etisk Forbund.

Bredt og variert repertoar, 
både viser, pop, folke-
toner og klassisk.

Åpent for alle som deler 
HEFs verdigrunnlag.

Linus leser dikt

HumLa har fått med 
seg en ung diktleser 
på laget når de opptrer 
på navnefester.

HumLa har vært et fast 
kultur innslag ved navnefes-
tene i Sandefjord og Larvik 

siden 2016. Etter hvert har Tøns-
berg kommet i tillegg. Til sammen 
synger koret nå i syv navnefest- 
arrangementer i året, det vil si inntil 
21 seremonier. De har inkludert 
låter i sitt repertoar som er tilpas-
set dette. Låter som passer til 
innmarsj og utmarsj, livlige barne-
sanger, rolige vuggesanger og 
allsanger i flere varianter.  

Nå har Sandefjord og Larvik i 
tillegg fått med seg en ung dikt-
leser til å fremføre diktet til Kjell 
Kristensen; «Verden er ny for 

oss alle». Linus Dahl Andersen 
er elleve år gammel. Han var litt 
nervøs første gang han var med, 
men han hadde øvd mye og 
leverte helt fantastisk. Dette er en 
gutt med talent! 

Det er ikke mange, uavhengig av 
alder, som hadde klart å formidle 
det diktet like godt som han. 
Både unge og gamle fulgte ekstra 
oppmerksomt med, og det var ikke 
fritt for litt fuktige øyekroker blant 
tilhørerne. 

Linus var fornøyd med tilbake-
meldingene.

– Dette var kjempegøy! Jeg gjør 
det gjerne igjen. 

Han blir forhåpentligvis med for 
å kaste ekstra glans over navne-
festene våre i flere år framover.

TEKST: LENA HJELMTVEDT 

Linus Dahl Andersen fremfører diktet Verden er ny for oss alle. 
Foto: Lena Hjelmtvedt
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Som kursleder plan-
legger og gjennom-
fører man kurset i tråd 
med sentrale retnings-
linjer og i samarbeid 
med lokalaget. 

E t kurs har cirka 15 konfir-
manter.  Kursene av- 
vikles fra månedsskiftet 

januar/februar og avsluttes med 
en høytidelig seremoni i mai. 

Sentrale temaer i kurset:
• Humanisme og livssyn
• Menneskerettigheter
• Kritisk tenkning
• Etikk
• Identitet

Som kursleder får man:
• Opplæring (ingen krav om 

forhåndskompetanse)
• Honorar

Kursledere må:
• Kunne få god kontakt med 

ungdom og samarbeide med 
andre

• Være en tydelig voksen
• Være medlem i Human-Etisk 

Forbund
• Være 18 år eller eldre
• Levere politiattest
• Delta på opplæring i november 

og andre helga i januar 
(opphold, mat og reise dekkes)

Send en kort søknad til 
guro.westgaard@human.no om 
dette er interessant, så tar vi 
kontakt med deg!

Kursleder for Humanistisk  
konfirmasjon – noe for deg?

Å være kursleder for humanistiske konfirmanter er givende, lærerikt og artig. 
Foto: Vigdis Askjem
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Har du behov for en å snakke med?

Livet er ikke alltid lett, og noen ganger har vi behov for 
å snakke med noen utenforstående om det som er vanskelig. 

Vi har samtalepartnere med taushetsplikt.

Tilbudet er gratis

Du kan registrere ønske om samtale på telefon eller nettsiden vår.
Der finner du mer informasjon om samtaleordningen.

www.human.no/vestfold
Region Sør: Telefon 96 00 47 49 Kontortid mandag-fredag 9-15

E-post: vestfold@human.no
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VESTFOLD 
NAVNEFEST 
14. september, Sande Gamle 
kommunelokalet, Nord-Jarlsberg
21. september,  
Munken teater, Larvik
12. oktober,  
Sjømilitære Samfund, Horten
3. november,  
Kommunestyresalen, Sandefjord

HUMANISTISK UKE 
14. september, Frivillighetsdagen i  
Lystlunden kl. 11, Horten
18. september, informasjonsmøte om 
Humanistisk gravferd, Mariakapellet,  
kl. 18, Tønsberg
24. september, bokkafé på «Gule huset, nr. 37», 
Horten
25. september, seniorkafé på regionkontoret,  
kl. 12, Tønsberg
27. september, stand på Farmannstorvet  
kl. 11, Tønsberg
28. september, filosofikafe Tønsberg og Færder 
bibliotek kl. 11, Tønsberg

BUSKERUD
NAVNEFEST
12. oktober, Grønsand Gård, Hurum 
19. oktober, Eiker – Fosseholmen, Eiker
2. november, Union scene, Drammen 
9. november, Sølvsalen, Krona i Kongsberg

AKTIVITETSPLAN

TELEMARK
NAVNEFEST
15. september, Ælvespeilet, Porsgrunn
3. november, Ælvespeilet, Porsgrunn

HUMANISTISK UKE 
Humanistisk uke foregår 14.9 – 26.9. Se program for din region på human.no.


