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A LIVSSYNSSAMFUNNET 

Human-Etisk Forbund (HEF) er et humanistisk livssynssamfunn som både skal 
ivareta egne medlemmer og ta ansvar i samfunnet vi er en del av. Å skape 
fellesskap og tilby seremonier og andre livssynstjenester er noen av 
forbundets hovedoppgaver.  

1. Livssynsfellesskap og humanisme
Livssyn handler om livets store spørsmål, og humanistiske livssynsfellesskap 
er møteplasser der mennesker møtes for å undre seg og filosofere sammen. 
Når samfunnet blir stadig mer sekulært, er det viktigere å utvikle slike arenaer. 

Livssynet humanisme er i stadig utvikling. Derfor må vi kritisk undersøke egne 
ideer og oppfatninger. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Bruke Nordisk Humanistmanifest 2016 til å fremme og utvikle humanisme
som livssyn

• Videreutvikle nettkurset om humanisme
• Utvikle innhold som kan inspirere til at flere lag gjennomfører Humanistisk

uke og andre livssynsaktiviteter
• Utrede hvordan HEF og humanister bør forholde seg til vårt felles

livsgrunnlag, naturmiljøet og andre levende individers status og egenverdi

 Region/lokalt: 

• Tilby livssynsaktiviteter lokalt
• Benytte nettkurset «Hva er humanisme?» i opplæring av tillitsvalgte og

frivillige
• Tilby nettkurset «Hva er humanisme?» til medlemmer og andre

interesserte

2. Humanistisk livsveiledning
Livsveiledning tilbys i offentlige institusjoner og i regi av tros- og 
livssynsamfunn. I offentlige institusjoner som høyere utdanning, sykehus, 
sykehjem, kriminalomsorg og forsvar fungerer livsveiledere som representant 
for sitt tros- eller livssynssamfunn.  

Livsveiledning i form av eksistensiell omsorg tilbys også i regi av tros- og 
livssynssamfunn utenfor institusjonene. Denne formen for samtaletjenester 
kan tilbys av både profesjonelle ansatte og skolerte frivillige.  
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Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Arbeide for å få inn humanistiske livsveiledere i offentlige institusjoner
• Etablere humanistisk livsveiledning som en faglig fundert livssynstjeneste
• Utvikle opplæringstilbud for frivillige og profesjonelle samtalepartnere

innenfor dialogisk praksis
• Tilby aktiviteter og temareiser for medlemmer som søker inspirasjon til å

utvikle seg som mennesker

Region/lokalt: 

• Rekruttere og skolere frivillige samtalepartnere som kan supplere den
profesjonelle samtaletjenesten

• Gjøre tilbudet om humanistiske frivillige samtalepartnere bedre kjent

3. Samfunn og dialog
Ved å være en pådriver for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn bidrar 
HEF til å gjøre Norge mer inkluderende. Vi driver dialog med andre tros- og 
livssynssamfunn, utfordrer trange rammer for å være norsk og forsvarer retten 
til å være annerledes. Dette står ikke i motsetning til å kritisere undertrykkende 
tro og praksis når det er nødvendig.  

Et humanistisk livssyn gir ikke entydige svar, men med ulike holdninger finner 
vi sammen for å utvikle humanistiske løsninger på nye utfordringer.   Med 
utgangspunkt i at alle mennesker har lik verdi bruker vi kritisk tenkning i møte 
med nye etiske utfordringer, bl.a. fra bioteknologien og klimakrisen. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Fremme kritisk tenkning, vitenskapelig metode og filosofisk samtale som
gode verktøy for å søke kunnskap på ulike livsområder

• Vektlegge de universelle menneskerettighetene, likeverd, mangfold og
frihet ved nasjonale markeringer

• Utvikle nettverket for medlemmer som deltar i lokale dialoger gjennom
samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn

Region/lokalt: 

• Tilby opplegg om kritisk tenkning og filosofiske samtaler om viktige
utfordringer i vår tid

• Delta i lokalt dialogarbeid eller ta initiativ til å starte opp der det ikke finnes
• Belyse etiske problemstillinger på arrangementer
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4. Menneskerettigheter
Et sterkt forsvar for menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsipper er 
det beste forsvar mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er 
religiøse eller politiske.  

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Sammen med menneskerettighetsorganisasjoner påvirke staten til å følge
opp sine forpliktelser

• Presentere «Freedom of Thought»-rapporten årlig for aktuelle
samarbeidspartnere, media og myndighetene

• Legge vekt på barnets selvstendige livssynsfrihet
• Markere FNs menneskerettighetserklærings 75-årsjubileum i 2023
• Markere at det i 2022 er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge

Region/lokalt: 

• Belyse aktuelle menneskerettighetstema på arrangementer

5. Internasjonalt arbeid
Human-Etisk Forbund er en del av den internasjonale humanistbevegelsen. Vi 
har også et godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.  

Vi støtter internasjonalt arbeid mot kulturell, religiøs og livssynsbasert 
undertrykking.  

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Styrke den internasjonale humanistbevegelsen faglig, organisatorisk og
økonomisk gjennom å øke vår deltakelse og støtte

• Styrke det nordiske samarbeidet bl.a. gjennom koordinert deltakelse og
samhandling i våre internasjonale paraplyorganisasjoner

• Bidra til å arrangere World Humanist Congress 2023 i København
• Følge opp og synliggjøre bistandsprosjektene i Irak gjennom samarbeidet

med Norsk Folkehjelp
• Utvikle en digital plattform for innsamling av midler til Humanists

Internationals prosjekt Humanists at Risk

Region/lokalt: 

• Belyse verdien av internasjonalt samarbeid mellom
humanistorganisasjoner på arrangementer

• Prøve ut samarbeid mellom interesserte regionlag og en humanistisk
søsterorganisasjon
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6. Humanistisk Ungdom
Humanistisk Ungdom (HU) er Human-Etisk Forbunds selvstendige 
ungdomsorganisasjon. Human-Etisk Forbund vil samarbeide med og gi 
økonomisk støtte til Humanistisk Ungdom slik at unge humanister har et eget 
sted å organisere sitt livssynsengasjement.  

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Bidra med faglig hjelp og støtte
• Samarbeide om aktuelle saker og medlemsverving rettet særlig mot

humanistiske konfirmanter
• Sammen med HU for å markere deres 15-årsjubileum

Region/lokalt: 

• Støtte og samarbeide med eksisterende lokallag i HU
• Legge til rette for oppstart av nye lag i HU
• Ha en kontaktperson for HU i HEF-styret dersom det eksisterer et HU-lag i

området
• Samarbeide for å engasjere konfirmanter til å delta i HU, samt legge til

rette for deltagelse på sommerleir

B INTERESSEPOLITIKK

1. Tros- og livssynsfrihet
Å selv velge og praktisere sitt livssyn, er en grunnleggende menneskerettighet. 
Toleranse for andres valg av livssyn utelukker ikke retten til å kritisere ulike 
livssyns tro og praksis. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt/region/lokalt: 

• Debattere forholdet mellom livssynsfrihet og andre rettigheter
• Utfordre andre livssyns holdninger og handlinger når de bryter sentrale

menneskerettigheter
• Videreføre det påbegynte arbeidet for en offentlig utredning om dødshjelp
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2. Likestilling av livssyn
Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter er et solid verdigrunnlag for en 
sekulær stat, og det beste utgangspunkt for å oppnå likebehandling av alle 
innbyggere. Livssynsfrihet sikres best ved at staten er nøytral i 
livssynsspørsmål. Livssynslikestilling er bare mulig ved et reelt skille mellom 
stat og kirke. Selv om det har blitt gjort endringer i relasjonen mellom stat og 
kirke de siste årene, gjenstår mye av statskirkeordningen i lovverk og praksis. 

2.1. Fullføre skillet mellom stat/kommune og kirke 
Den norske kirke er fortsatt forankret i Grunnloven. Human-Etisk Forbund 
ønsker å endre Grunnloven slik at staten blir sekulær og alle tros- og 
livssynssamfunn likestilles. 

Human-Etisk Forbund vil følge opp implementeringen av den nye loven om 
tros- og livssynssamfunn slik at våre standpunkter og interesser ivaretas. 

Human-Etisk Forbund vil bidra aktivt til å videreutvikle en helhetlig offentlig 
livssynspolitikk. HEF vil ha en finansieringsform som sikrer likebehandling og 
et likt statlig tilskudd per medlem til alle tros- og livssynssamfunn, også Den 
norske kirke.  

Human-Etisk Forbund aksepterer at Den norske kirke overtar eiendommer fra 
OVF, men dette skal bare være eiendommer som har en særskilt bruksverdi 
for Den norske kirke som trossamfunn. Staten bør sikre at Den norske kirke 
ikke kan ta ut økonomisk gevinst fra de overførte eiendommene. Hvis dette 
likevel skjer, må verdioverføringen kompenseres til de andre tros- og 
livssynssamfunnene i tråd med likebehandlingsprinsippet.. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Søke politisk støtte til å endre Grunnlovens paragrafer 2, 4 og 16
• Arbeide for reell likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn gjennom

en felles, statlig finansieringsordning med lik sats per medlem
• Arbeide for at verdiene i Opplysningsvesenets fond (OVF) kommer

fellesskapet til gode

Region/lokalt: 

• Synliggjøre lokal forskjellsbehandling mellom Den norske kirke og andre
tros- og livssynssamfunn

• Delta i debatten om å fullføre skillet mellom stat, kommune og kirke
• Kan utnevne en livssynspolitisk ansvarlig eller opprette et livssynspolitisk

utvalg
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2.2. Skole og barnehage 
Målet vårt er at skole og barnehage skal likebehandle religioner og livssyn, og 
ha formål som ikke gir noe livssyn forrang. De årlige problemene med 
skolegudstjenester viser at det er en lang vei å gå før Den norske kirkes 
særstilling er avskaffet. 

Kristendominansen i KRLE-faget gjør faget dårlig egnet som en framtidsrettet 
felles undervisning om religion, livssyn, etikk og filosofi.  

Barnehageloven har den samme formålsparagrafen som opplæringsloven, 
men mangler rettigheter for barn og foreldre til å være fri fra forkynnende 
aktivitet i barnehagen. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Fremme kritikk av skolens og barnehagenes formålsparagraf og KRLE-
faget

• Kreve at KRLE-faget blir evaluert, slik FNs Barnekomité har anbefalt
• Videreutvikle HEFs faglige bloggressurs for lærere
• Arbeide for å få gudstjenester ut av skole og barnehage, eller som et

minimum kreve aktiv påmelding til skole- og barnehagegudstjenester

2.3. Beredskap, sorg- og minnemarkeringer 
Staten og kommunene må ta inn over seg at Den norske kirke ikke lenger er 
samlende for innbyggerne i Norge. Human-Etisk Forbunds mål er at 
myndighetene arrangerer reelt inkluderende og samlende sorg- og 
minnemarkeringer etter nasjonale og lokale kriser, katastrofer, ulykker og 
liknende.  

HEFs livsveiledere i sykehus blir i kraft av sin stilling del av den offentlige 
kriseberedskapen. På lengre sikt er ambisjonen at alle de humanistiske 
livsveilederne, uavhengig av institusjonstilknytning, skal inngå i offentlig 
kriseberedskap.  

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Etablere egen beredskap i Human-Etisk Forbund for å ved behov kunne
bidra i felles sorg- og minnemarkeringer lokalt og nasjonalt

• Videreutvikle HEFs kriseberedskapsgruppe i for å kunne tilby
omsorgsbistand ved ulykker, katastrofer o.l.

• Arbeide for at staten ved politiet skal besørge formidling av dødsbudskap
til pårørende.

• Arbeide for at kommunene tar inn inkluderende sorg- og minnemarkeringer
i sine kriseberedskapsplaner

• Bidra i eventuelle offentlige sorg- og minnemarkeringer med utgangspunkt
i HEFs nasjonale veileder.
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3. Gravplasser og seremonirom for alle
Alle i Norge skal ha tilgang til verdige, offentlige seremonirom for å markere 
livets store overganger. Et livssynsåpent seremonirom er nøytralt og fleksibelt 
utformet. 

Human-Etisk Forbund mener at gravplassene må være en kommunal 
oppgave. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Bistå region- og lokallagenes innsats for livssynsåpne seremonirom og
kommunal gravplassforvaltning

Region/lokalt: 

• Arbeide for at kommunene tar ansvar for seremonilokaler, som kan brukes
av alle uansett livssyn

• Arbeide for at kommunen overtar forvaltningen av og eierskapet til
gravplasser, krematorier og felles kapell

• Skaffe oversikt over eksisterende felles seremonilokaler og behov for nye
• Argumentere for seremonirom ved kommunevalget 2023

C SEREMONIER 

De fire seremoniene i Human-Etisk Forbund bygger på et humanistisk 
verdigrunnlag. Seremonitilbudene bidrar til å fremme bevissthet om og øke 
interessen for det humanistiske livssynet. De humanistiske seremoniene 
markerer viktige overganger i livet, og ivaretar tradisjoner.  

Det skal legges til rette for at de humanistiske seremoniene er et 
landsdekkende tilbud og skal kunne tilbys alle som ønsker det. En tydelig 
humanistisk profil skal prege alle seremoniene.  

Antall humanistiske navnefester, vielser og gravferder holder seg stabilt, 
Humanistisk konfirmasjon øker. Inntil forbundets langsiktige mål om sivil 
ekteskapsinngåelse som generell ordning innføres, fortsettes arbeidet med å 
gjøre flere brudepar kjent med tilbudet om Humanistisk vigsel. For Humanistisk 
gravferd og Humanistisk navnefest bør ambisjonen være en vesentlig økning 
av kjennskap til tilbudet, både når det gjelder egne medlemmer og 
befolkningen for øvrig. For å møte utfordringene konfirmasjon står overfor 
utarbeides det strategi for Humanistisk konfirmasjon. 
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1. Humanistisk navnefest

Human-Etisk Forbund vil i perioden:  

Nasjonalt:  

• Arbeide med å utvikle et bredt tilbud for Humanistisknavnefest, i tråd med
strategi for Humanistisk navnefest

• Implementere ny modell for estetikkopplæring, herunder grunnkurs
seremoni og regionale samlinger

Region/lokalt: 

• Målrettet arbeid for å følge opp overordnet strategi
• Sikre at alle seremoniansvarlige deltar på grunnkurs seremoni, navnefest
• Arrangere regionale samlinger for seremonimedarbeidere

2. Humanistisk konfirmasjon

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Utarbeide strategi for Humanistisk konfirmasjon, herunder en konkret plan
for å øke rekrutteringen av kursledere

• Implementere ny modell for estetikkopplæring, herunder grunnkurs
seremoni og regionale samlinger

Region/lokalt: 

• Sikre at alle seremoniansvarlige deltar på grunnkurs seremoni,
konfirmasjon

• Arrangere regionale samlinger for seremonimedarbeidere

3. Humanistisk vigsel

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Bidra til gjennomføring av regionale fagsamlinger
• Innføre obligatorisk minimumsdeltakelse for vigslere på de regionale

fagsamlingene
• Gjennomføre vigselskampanjer i samarbeid med regionlag for lokale

variasjoner
• Utarbeide strategi for Humanistisk vigsel
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Region/lokalt: 

• Planlegge og gjennomføre årlige regionale fagsamlinger for vigslere i
samarbeid med seremoniavdelingen

4. Humanistisk gravferd

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt:  

• Arbeide med å utvikle Humanistisk gravferd i tråd med strategi Landsstyret
vedtar

• Bidra til gjennomføring av regionale fagsamlinger
• Innføre obligatorisk minimumsdeltakelse for gravferdstalere på de

regionale fagsamlingene
• Modernisere mottak og formidling av gravferdsoppdrag, ved å lage en

elektronisk løsning for bestilling av gravferd og en nasjonal
gravferdstelefon

Region/lokalt: 

• Målrettet arbeid for å følge opp overordnet strategi
• Intensivere rekruttering av gravferdstalere i de regionlag der det er behov
• Planlegge og gjennomføre årlige regionale fagsamlinger for gravferdstalere

i samarbeid med seremoniavdelingen
• Gjennomføre årlige samrådsmøter med de stedlige gravferdsbyråene der

også våre gravferdstalere deltar. Målet med møtene skal være å sikre at
byråene gir god informasjon om Humanistisk gravferd, og utvikle tettere og
tillitsfullt samarbeid mellom gravferdstalere og gravferdsbyrå

• Legge til rette for deltakelse på fagdager/gravferdssymposier som
arrangeres lokalt

D ORGANISASJONEN VÅR 

For å oppnå målene i Arbeidsprogrammet er vi avhengige av en veldrevet 
organisasjon. Våre aktive medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte er en 
uvurderlig ressurs for Human-Etisk Forbund og en forutsetning for forbundets 
virksomhet. Arbeidet som gjøres i våre lokallag og på våre kontorer for 
utadrettede tjenester er gjensidig avhengig av hverandre. Vi må bygge en 
organisasjon som understøtter lokalt arbeid, hvor samarbeidet mellom 
lokallagene og administrasjonen er et av fundamentene.  
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1. Opplæring, samhold og tilhørighet blant medlemmene
Vi skal skolere og motivere våre tillitsvalgte og frivillige. Som aktiv i Human-
Etisk Forbund er man med på å ivareta organisasjonen både som 
livssynssamfunn, interessepolitisk og gjennom å tilby seremonier.   

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Videreutvikle opplæringsplanene for å møte organisasjonens
opplæringsbehov

• Tilby kurs i kommunikasjon, markedsføring og mediehåndtering
• Videreutvikle ulike modeller for opplæring innen livssyn, interessepolitikk

og organisasjon, inkludert nettkurs
• Bygge ut vårt interne digitale kurstilbud
• Teste ut å invitere nyinnmeldte medlemmer til digitale velkomstmøter

Region/lokalt: 

• Sørge for at tillitsvalgte får nødvendig opplæring
• Alene eller sammen med andre lag tilby alle medlemmer å delta på

introduksjonsmøte eller frivillighetsseminarer
• Tilby opplæringsopplegg om styrearbeid for lokallags- og regionlagsstyrer
• Tilby kurs i kommunikasjon, markedsføring og mediehåndtering

2. Rekruttering og pleie av nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige
Human-Etisk Forbund er i stadig vekst. Mange medlemmer gir forbundet 
legitimitet i vårt arbeid. Flere medlemmer gir oss enda større 
gjennomslagskraft og handlekraft enn vi allerede har.  

HEF er en organisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet, og er 
avhengig av engasjement og innsats fra tillitsvalgte og andre frivillige.   

Myndighetene og sivilsamfunnet markerer Frivillighetens år i 2022. Målene for 
markeringsåret er å øke deltakelse, mangfold, kunnskap og synlighet. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Gjøre det enklere å melde seg inn i forbundet
• Gjennomføre rekrutteringskampanjer knyttet til årlige mål for

medlemsveksten
• Bruke digitale muligheter for velkomst og relevant oppfølging av og

tilstedeværelse for nye medlemmer
• Etablere tilbud om lavterskel digital tilknytning til HEF, med medlemskap

som mål
• Utarbeide en frivillighetsstrategi
• Markere Frivillighetens år 2022
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Region/lokalt: 

• Gjennomføre minst to medlemsaktiviteter i året utenom årsmøtet
• Arbeide spesielt med å få aktive og engasjerte valgkomiteer
• Delta på Frivillighetens år 2022
• Ta godt imot nye frivillige
• Alle nye medlemmer skal ønskes velkommen til HEF og til sitt lokallag,

inkludert informasjon om muligheter for frivillig engasjement

3. Kommunikasjon
Human-Etisk Forbund skal være tydelig, tilgjengelig og til stede. Vi skal 
fremme våre verdier gjennom å være relevante i samfunnsamtalen, og vi skal 
være der folk er. Kommunikasjonen skal bygge opp under forbundets mål om 
å tiltrekke nye og beholde eksisterende medlemmer. 

Human-Etisk Forbund nasjonalt må ha kapasitet og kompetanse til å bidra til å 
fremme livssynsdebatt lokalt og til å sikre en jevn og relevant tilstedeværelse i 
egne kanaler, tradisjonelle medier og annonsering.  

Human-Etisk Forbund vil i perioden: 

Nasjonalt: 

• Ferdigstille og implementere ny kommunikasjons- og
markedsføringsstrategi

• Utvikle og gjennomføre kampanjer som synliggjør forbundets
satsningsområder

• Revitalisere forbundets nettside med mål om beste praksis tilgjengelighet
og relevans

• Sørge for at forbundets kommunikasjon og informasjonsmateriell er
tilgjengelig på flere språk

• Utvikle oppfølgingen av forbundets store og varierte medlemsmasse, ved å
ta utgangspunkt i medlemmene og deres interesseområder

Region/lokalt: 

• Markedsføre og profilere lokale aktiviteter og engasjement i egne kanaler
og i media

• Bruke godkjent profileringsmateriell, logo, farger osv. i markedsføringen
slik at HEF framstår likt over hele landet

• Profilere Humanistisk uke
• Delta i nasjonalt genererte kampanjer
• Bedre kommunikasjon mellom lokallag og mellom regionlag og lokallag
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4. Klima og miljø
Klima- og miljøsaken må sees i sammenheng med menneskerettigheter og 
rettferdighet globalt og på tvers av generasjoner.  

Human-Etisk Forbund arbeider med utgangspunkt i Humanists International 
sin resolusjon om klimakrisen som vi var med å vedta i Reykjavik 2019. 

Human-Etisk Forbund vil i perioden:  

Nasjonalt: 

• Inkludere klima og miljø i arbeidet med menneskerettigheter og
internasjonal rettferdighet og andre relevante områder.

• Sette ned et klimautvalg for å lage en strategi for hvordan organisasjonen
skal redusere sitt klimagassavtrykk

• Bli fullverdige medlemmer i Forum for utvikling og miljø, og følge opp deres
anbefalinger

• Etterstrebe at nasjonale aktiviteter og arrangementer er bærekraftige med
et lavt klimagassavtrykk.

Regionalt/lokalt: 

• Etterstrebe at aktiviteter og arrangementer er bærekraftige med et lavt
klimagassavtrykk.


	A Livssynssamfunnet
	1. Livssynsfellesskap og humanisme
	2. Humanistisk livsveiledning
	3. Samfunn og dialog
	Ved å være en pådriver for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn bidrar HEF til å gjøre Norge mer inkluderende. Vi driver dialog med andre tros- og livssynssamfunn, utfordrer trange rammer for å være norsk og forsvarer retten til å være annerledes....

	4. Menneskerettigheter
	5. Internasjonalt arbeid
	6. Humanistisk Ungdom
	Humanistisk Ungdom (HU) er Human-Etisk Forbunds selvstendige ungdomsorganisasjon. Human-Etisk Forbund vil samarbeide med og gi økonomisk støtte til Humanistisk Ungdom slik at unge humanister har et eget sted å organisere sitt livssynsengasjement.


	B Interessepolitikk
	1. Tros- og livssynsfrihet
	2. Likestilling av livssyn
	2.1. Fullføre skillet mellom stat/kommune og kirke
	2.2. Skole og barnehage
	2.3. Beredskap, sorg- og minnemarkeringer

	3. Gravplasser og seremonirom for alle

	C Seremonier
	1. Humanistisk navnefest
	2. Humanistisk konfirmasjon
	3. Humanistisk vigsel
	4. Humanistisk gravferd

	D Organisasjonen vår
	1. Opplæring, samhold og tilhørighet blant medlemmene
	2. Rekruttering og pleie av nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige
	3. Kommunikasjon
	4. Klima og miljø




