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Årsmelding 
Human-Etisk Forbund, Stavanger lokallag 

for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 
 

 
1. Styresammensetting og andre verv 

Leder:     Heino Blanckaert 
Nestleder:    Helge Haave 
Kasserer:    Sondre Norheim 
Styremedlemmer.   Anne David 

Andreas Heldal-Lund 
Eddie Andresen 

  Ketil Rønning  
Phil Durnford (gått av underveis) 
Al Greenall (gått av underveis) 

   
Varamedlemmer.   Kine Homleid Johansen 
     Daniel Casanova 
 
Revisor:    Rita Torsvik (Davita AS) 
 
Valgkomite:    Marit Karlsen, Janne Bendiksen 
 
Leder Konfirmasjonsutvalg:  Elise Voster, Inge Høivik, Kine Homleid Johansen 
Leder Navnefestutvalg:  Ellen Fredriksen Wolff 
Leder Aktivitetsutvalg:  Andreas Heldal-Lund 
 
HEF opplæring (Instruktør):  Helge Haave 
 
Verv i Rogaland Regionlag: 
Styre:     Helge Haave (Kasserer) 
     Heino Blanckaert 
Varamedlem    Anne David  
Valgkomite:    Elise Voster 
 
Utvalg/komite utnevnt av Hovedstyret 
Valgkomite Hovedstyret: Andreas Heldal-Lund  
 
Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (Arbeidsutvalg): Heino Blanckaert 
 
Andre verv, organisert på fylkesnivå: 
Flere fra lokallaget er vigsler og/eller gravferstaler 
Flere medlemmer er aktive i følgende gruppene: 

- Beredskapsgruppen  

- Seniorgruppen 
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2. Medlemmer 

I 2021 opplevde vi en vekst av antall medlemmer på 355 medlemmer (+ 9.7 %). 
 
Medlemmer: 
01.01.2020:  3673 
31.12.2021:  4028 
 
3. Aktivitetsnivå 

Aktivitetene faller inn under kategoriene humanistiske seremonier, medlemsaktiviteter, 
kursing & opplæring og møter. Som lokallag er vi ansvarlig for å organisere 
humanistisk navnefest og konfirmasjon.  
 
Aktivitetsnivået i 2021 var igjen preget av pandemien. Slik som for de fleste andre 
frivillige organisasjoner ble også vi fortsatt sterkt påvirket av smitteverntiltak. Vi hadde 
totalt sett færre aktiviteter enn i et normalår uten pandemi. Men vi klarte likevel å 
gjennomføre mange seremonier, Humanistisk Uke og andre aktiviteter. 
 
3.1 Seremonier og kursing 

Humanistisk navnefest  
 
Ansvaret for Navnefestene på Nord-Jæren rullerer mellom Sandnes, Jæren og 
Stavanger lokallag. Vi hadde ansvaret for 4 seremonier, for totalt 47 barn. Vi er veldig 
glade for at vi fikk muligheten å holde Navnefester. 
 
Humanistisk Konfirmasjon 
 
I 2021 hadde vi 488 konfirmanter. En ny kraftig økning fra året før. De første månedene 
av 2021 var preget av endringer i tiltak både nasjonalt og lokalt. Det ble satt opp 35 
kursgrupper.  
Vi klarte dessverre ikke holde alle kursene som vi hadde planlagt. Rollespillet og 
aktivitetsdagen måtte vi også kansellere fordi det var ikke mulig å samle så mange 
personer.  
 
Seremoniene ble fordelt over to helger. På grunn av begrensninger i antall besøkende 
av konserthuset måtte vi ha færre konfirmanter per seremoni og kunne vi ikke ha full 
sal. Total 14 seremonier ble gjennomført. Takket være en god strømmeløsning var det 
likevel mulig å følge med seremoniene fra andre steder. 
 
Det ligger mye arbeid bak hele konfirmasjonsløpet som begynner med planlegging i 
september og ender med seremoniene våren året etter. Styret er veldig takknemlig for 
den store innsatsen alle involverte frivillige har lagt igjen under pandemien.  
 
3.2 Medlemsaktiviteter 

I Stavanger lokallag har vi som mål å holde mer eller mindre faste månedlige 
aktiviteter, som humanistkafe, brettspillkveld, turgruppe og regelmessige filosofikafe 
eller temakvelder, i tillegg til en årlig temauke (Humanistisk Uke). 
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Av de faste aktivitetene fikk vi holde noen Humanistkafe og noen turer i HEFtig turlag. 
 
På tross av koronasituasjonen bestemte lokallaget seg for å fortsette å planlegge for 
Humanistisk uke. Når oktober kom var det heldigvis mulig å avholde alle aktivitetene, 
men selvsagt med smittevernstiltakene på plass. To ildsjeler som må nevnes spesielt 
er Anne David og Sondre Norheim, som har stått for mye av forberedelsene og sikre 
at arrangementene kom på plass.  
 
Arrangement under Humanistisk Uke: 
 

• Filosofikafe – en godt besøkt kveld der vi reflekterte i felleskap rundt tema tradisjoner. 

 
• Temakveld om konspirasjonsteorier med Didrik Søderlind på Irishman. Et tema som 

trakk mange interessert. Andre etasje på Irishman var smekkfull hvor Didrik fortalte 

engasjert om historie og aktualitet av konspirasjonsteorier. 

 
• Feilslutninger og tankefeil med Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen på Gaffel & 

Karaffel. Erik og Vibeke fortalte om medfødte feilkoblinger som vi skal være bevisste 

på om vi skal kunne kommunisere med hverandre på en fornuftig måte. 

 
• Åpent hus på Arkeologisk museum. Søndag 24 oktober inviterte til å ta turen til 

Arkeologisk museum på Våland. Vi sørger for gratis inngang og vi spanderer noe spise 

og drikke.  

 
• Byvandring – En populær der en guide fra GuideCompaniet tok en gruppe gjennom 

Stavanger for å finne ‘Stavangers mørke side’. 

I desember inviterte vi familier til besøk av Jernaldergården. Dette har blitt en kjekk 
tradisjon i ukene før Jul. 
 
Julebordet ble avlyst av restauranten pga nye tiltak som ble iverksatt i begynnelsen av 
desember. Feiring av nyttårsaften ble derfor heller ikke gjennomført. 
 
3.3 Kursing og opplæring 

Det ble gjennomført skolebesøk på St Olav vgs 28 januar, Bergeland vgs 02 februar 
og Stavanger Kristne Grunnskole 18 februar. Og et større skolebesøk ble 
gjennomført 27 september på Kannik skole.  
 
Tillitsvalgte, kursledere og assistenter deltok på flere kurs i løpet av 2021.  
 
Digital styreopplæring i mai i regi av regionlaget. 
Estetikkopplæring for seremoniansvarlige i regi av den sentrale organisasjonen. 
Kurslederkurset for Humanistisk konfirmasjon i november, i regi av regionlaget. 
 
3.4 Møter 

Styremøter Vi gjennomførte syv styremøter i 2021. Leder for 
Konfirmasjonsutvalget har deltatt på flere møter. I januar 
inviterte vi leder i Human-Etisk Forbund, Christian 
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Lomsdalen, inn på møtet som en del av en bli-kjent runde 
med lokal- og regionslag som han har tatt initiativ til. 

 
Aktivitetsutvalg Utvalget har hatt noen få møter for å planlegge 

medlemsaktivitetene og Humanistisk Uke. 
 
Konfirmasjonsutvalg Utvalget har egen møteplan og jobbet selvstendig med 

årets konfirmasjon.  
 
Annet Andre møter ved behov. 
 
4. Media og Politisk arbeid 

NRK Rogaland (nettavis og radio) hadde en artikkel basert på intervjuer om 
medlemsveksten i oktober, etter at det ble kjent at kontingenten ble redusert til 0 kr. 
 
I 2021 har vi videreført bruken våre facebooksider og vi legger jevnlig ut informasjon 
om arrangement (lokalt eller i regi av andre deler av organisasjonen, spesielt digitale 
arrangement) og vi deler artikler, nyheter og annen interessant informasjon som vi tror 
følgere synes er interessant, morsom eller som skaper diskusjon. 
 
Human-Etisk Forbund lanserte en ny nasjonal kampanje om kritisk tenkning, under 
navnet ‘Er du sikker?’, som vi har brukt i sosiale media. 
 
Vi ser at disse sidene er en viktig kanal for å nå våre medlemmer og andre interesserte. 
I samarbeid med Organisasjonsrådgiverne har vi hatt mer fokus på å også bruke 
medlemsmail og noen ganger også sms for å nå ut til medlemmen. 
 
Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL)  
Lokallaget er medlem i STL Stavanger og har en representant i STL’s arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget organiserte noen dialogmøter i 2021, men programmet ble selvsagt 
også påvirket av korona. 
 
Sted, dato og underskrifter fra styret 
 
Stavanger, 13 februar 2022 
 
 
 
             
Heino Blanckaert   Helge Haave   Sondre Norheim 
Lokallagsleder    Nestleder   Kasserer 
 
 
 
            
  Anne David    Eddie Endresen     

Styremedlem    Styremedlem    
 
 
 
           

Andreas Heldal-Lund   Ketil Rønning   
Styremedlem    Styremedlem 


