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Styrets årsmelding 2021 
 
Årsmøte 2021 
 
Årsmøte 2021 for Bærum lokallag av Human-Etisk Forbund ble avholdt 16. februar på Teams. 
 
Årsmøtet godkjente styrets fremlagte årsmelding, årsberetning og årsregnskap vedlagt revisors 
rapport, og sluttet seg til valgkomiteens innstilling.  Årsmøtet valgte Kai Mjaanes, Stein Eriksen, Unni 
Venke Holm, Gro Andresen, Marit Gåseidnes og Bente Svendsgam til styret.  Kai Mjaanes ble valgt til 
leder, til Stein Eriksen nestleder og Unni Venke Holm til kasserer. 
 
Medlemsutvikling 
  
Ved inngangen til 2021 hadde lokallaget 3743 medlemmer, og ved utgangen av året hadde vi 3912. 
Det representerer en økning på 4,5% i løpet av året.  Målet på 4000 medlemmer synes derfor innen 
rekkevidde i 2022. 
 
Vi ser at det på tross av den store medlemsmassen er et lite antall engasjerte medlemmer som driver 
aktivitetene.  
 
Økonomi    
 
Lokallagets økonomi er god.  Vi har ikke lyktes med å få like betingelser som andre lokale 
organisasjoner ved leie av Kulturhuset for konfirmasjon, dvs. at vi betaler full pris som en 
kommersiell aktør for våre konfirmasjonsseremonier for Bærums unge konfirmanters festdag.  
 

Aktiviteter 
 
Seremonier 
Humanistisk Navnefest 
Det ble arrangert navnefest for til sammen 45 barn i 2021.  Barna kommer i hovedsak fra Bærum, 
men stadig flere kommer fra Oslo og nabokommuner. 
 
Det var planlagt navnefester på Henie Onstad Kunstsenter både vår og høst.  På grunn av 
koronasituasjonen ble vårens seremonier flyttet til lørdag 21.august.   Vi hadde da 6 seremonier med 
3 barn i hver seremoni.  Seremoniene ble gjennomført med strenge smittevernstiltak; 3 barn, 4 når 
det var tvillinger. Vanligvis er det 6 barn i hver seremoni, men smittevernreglene på 
planleggingstidpunktet tillot oss å ha max 50 til stede i salen.  Det var mye usikkerhet rundt 
smittvernsregler slik at vi måtte planlegge for koronaseremonier. 
 



Høstens seremonier var i oktober.  Lørdag 23.oktober var det 5 seremonier med til sammen 13 barn, 
og søndag 24.oktober var det 5 seremonier med til sammen 14 barn.  Vokalgruppen Maxime stod for 
musikk og sang under alle seremoniene.  Hovedtalere har vært Kirsten Resaland og Kristin 
Oudmayer.  Diktlesere har vært Andrea Fauskanger og Thea Adler Gjerde.  Bente Svendsgam fra 
styret har vært med som frivillig i tillegg til Caroline Sofie Frevig og andre fra lokallaget.  Gro 
Andresen var navnefestansvarlig frem til 31.12.21, og vi ser nå etter ny navnefestansvarlig. 
 
Lokalet på Henie Onstad kunstsenter har gode tekniske kvaliteter, universell utforming, ekstra 

møterom for arrangører og navnebarn, i 
tillegg til at det er estetisk vakre 
omgivelser for våre seremonier.   Leien 
inkludere også tilgang til teknisk støtte; 
lys, lyd, låsing, vakt, oppfølgning av 
toaletter og renhold, rigging av scene og 
så videre.  Dette er et lokale som er 
kostbart å leie for lokallaget, men 
medfører også at vi har mange som 
velger Bærum for sine navnefester.  Det 
er allerede 30 påmeldte til vårens 
seremonier. 

 
Humanistisk Konfirmasjon:  
Året 2021 ble det digitale året.  Alle kurs i Bærum ble holdt 100% digitalt. Totalt ble det 294 
kurskonfirmanter, pluss 150 leirkonfirmanter.  Til sammen var det 444 konfirmanter fra Bærum. Alle 
hadde digitale løsninger (dessverre). 
 
Vi startet opp kurs i uke 6 på Teams.  Det har vært et annerledes år på mange måter.  Konfirmantene 
så ut til å trives på nett.  Det var så mye annet som var nedstengt, og dette fungerte derfor helt greit. 
De som man kanskje tenkte ville være litt sjenerte på et vanlig kurs, blomstret opp digitalt.  Selv om 
mange savnet det fysiske samværet klarte vi å etablere et alternativ som ble godt mottatt.  
 
Kurslederne hadde digitale møter på Teams hver uke.  De forskjellige kurslederne valgte forskjellige 
løsninger med bruk av plattformer for digital undervisning.  Veldig få 
av konfirmantene falt fra. Leirkurs ble gjennomført digitalt i de 
helgene konfirmantene skulle vært fysisk på leir.  
 
Tur til Utøya i mai for konfirmantene ble avlyst.  Vi forsøkte å få 
gjennomført tur etter sommeren, men det lot seg dessverre ikke 
gjøre. 
 
4. og 5. september fikk vi avholdt 8 seremonier i Bærum Kulturhus. 
Leirkonfirmantene møtte til konfirmasjon i Oslo konserthus, og noen 
konfirmanter hadde seremoni i Gamle Logen.  Dette fordi det ikke 
var mulig å leie Bærum kulturhus i flere dager. 
 
Humanistisk Vigsel og gravferd 
Både vigsler og gravferder styres av HEF sentralt.  I motsetning til 
navnefest og konfirmasjon er dette også seremonier som holdes i 
andre kommuner enn hjemkommunen. 
 
 



Annet 
 
Pandemien har selvfølgelig preget oss også i 2021, og det har derfor ikke vært avholdt egne møter.  
Vi hadde stand på Bekkestua i 16. oktober som ble godt besøkt og ga mulighet for dialog med 
interesserte bæringer. 
 
 
Facebook 
 
Bærum lokallags Facebook-side fungerer godt som kanal for annonsering av relevant informasjon, og 
annen kommunikasjon med både medlemmer og andre interesserte.  I motsetning til andre aktuelle 
kanaler har vi her umiddelbar redaksjonell tilgang.  Siden har for tiden 189 registrerte følgere. 
 

Bærum Tros- og livssynsforum (BTL) 
 
Grunnet koronasituasjonen og medfølgende restriksjoner har BTL vært tvunget til å forskyve det 
meste av utadrettet aktivitet.  Det har ikke vært avholdt åpne temamøter i perioden.  Heller ikke har 
det vært avlagt skolebesøk.  BTL var riktig nok, sammen med en rekke andre lokale organisasjoner, 
aktivt til stede ved markeringen mot SIANs demonstrasjon i Sandvika 24. april.  Men temamøter har 
vært avholdt kun som lukkede arrangement, så som omvisning og orientering om det nye 
minnerommet i Al Noor moskeen på Skui, opprettet til minne om terrorangrepet der i 2019. 
To nye medlemsorganisasjoner har kommet til, Fornebulandet menighet og Bahaisamfunnet i 
Bærum.  Bahaisamfunnet har etablert et nasjonalt senter i hovedbygningen på Hamang gård.  BTL var 
invitert til den offisielle åpningen, og var til stede ved representanter for noen av medlems-
organisasjonene.  Slik tilstedeværelse fant også sted i forbindelse med at Bryn menighet mottok 
offisiell visitas av sin biskop.  Ellers har både intern og ekstern virksomhet i hovedsak blitt avholdt 
som nettmøter, så som deltakelse i prosjektet Trygg By, med formål å forebygge hatefulle ytringer og 

hatkriminalitet i Bærum - i samarbeid med politi og representanter for kommunen. 
Stein Eriksen fortsetter som representant for HEF i BTL.  I tillegg er Marit Gåseidnes ny representant 
og trer inn for Christian Grorud. 
 
 
  

Bærum Tros- og livssynsforum 2021 (Foto: Budstikka) 



I påvente av normal utadrettet aktivitet har BTLs styre arbeidet med å få på plass finansiell dekning 
for å ansette en koordinater i 20% stilling.  Det er mottatt støtte fra Samarbeidsrådet for Tros- og 
Livssynsorganisasjoner til formålet, og prosjektet vil bli iverksatt forutsatt tilsvarende velvilje fra 
kommunen. 
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