
 

Side 1 

 
En årsmelding skal speile aktiviteten i lokallaget, og er en dokumentasjon på hva som har blitt gjort. Den 

følger kalenderåret. 

Dette er en punktvis liste med eksempler på hva som bør være med.  

En årsmelding skal skrives med fulle setninger. Der man bruker handlingsplaner som et aktivt 

organisasjonsverktøy bør man få med noe om målene laget har nådd/satt fokus på. 

 

Årsmelding for Human-Etisk Forbund Tromsø lokallag for 2021 

 

1. Styret og verv: 

a. Hvem har sittet i styret siden forrige årsmøte: 

i. Styremedlemmer 

Leder:   Gunnar Albrigtsen 

Nestleder:  Inga Mari Nielsen (trukket feb. 2021) 

Økonomiansvarlig: Rachel Krane 

Styremedlem:  Gunnar Davidsson 

Styremedlem:  Kjellaug Hauan (trukket sept. 2021) 

Styremedlem:  Nils Jakob Villmones 

 

ii. Varamedlemmer 

1. Erling Briskemyr 

2. Gjermund Haugen (supplert inn i styret i nov 2021 for å supplere dette) 

3. Sissel Nordnes 

 

iii. Revisor 

Reidar Østgård (trukket sept. 2021) 

HEF sentralt oppnevnte OS som revisor frem til årsmøtet. 

 

iv. Valgkomité 

Lene Antonsen. 

Andrine Løvvold Kristoffersen. 

Aud Tåga. 

 

b. Andre verv/oppgaver som innehas av medlemmer i laget: 

i. Vigslere. 

Nina Breines Johnsen 

Erik Haro 

Sissel Nordnes. 

Gunnar Albrigtsen. 

7 vigsler i 2021 

 

ii. Gravferdstalere. 

Gunnar Davidsson. 
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Lill Irene Hind 

Aud Tåga. 

12 gravferder i 2021 

 

iii. Verv i andre ledd av HEF, for eksempel regionlagstyret. 

Troms Regionlagsstyre: 

Nestleder: 

Andrine Løvvold Kristoffersen. 

Varamedlem Troms Regionlagsstyre: 

Kristin Sjursen og Nils Jakob Villmones. 

Medlem av valgkomiteen: 

Aud Tåga 

 

iv. Delegater på regionlagsårsmøtet til Troms Regionlag. 

Delegater: Rachel Krane; Sissel Nordnes; Erling Briskemyr; Kjellaug Hauan; 

Sylvia Sollien.  

Observatører: Nils Jakob Villmones og Gunnar Albrigtsen 

For valgkomiteen: Aud Tåga 

 

v. Utvalg, for eksempel navnefest og konfirmasjon 

HN-utvalget: 

Gunnar Davidsson 

Gunnar Albrigtsen 

Aud Tåga 

Nils Jakob Villmones (til juni 2021) 

Lene Antonsen 

Rachel Krane 

 

HK-utvalget:  

Gjermund Haugen 

Karen Nielsen 

Ruth Nielsen 

Mia Fyhn Jensen 

Gunnar Albrigtsen 

vi. Kursledere 

Sophie B. Broch; Kent Geier; Mia Fyhn Jensen; Slaven Krehic; Andrine Løvvold 

Kristoffersen; Ane Sofie Mikkelsen; Inga Mari Nielsen; Karen Nilsen; Knut Heidrik 

F. Rustad; Line Elisabeth Solbakken og Rainer Madsen Steinvik. 

 

 

2. Møteaktivitet: 

a. Hvor mange styremøter, antall saker som er behandlet 

b. Årsmøte 2021 ble holdt digitalt med 15 deltagere. 

Årsmøte 2022 er planlagt 16. februar 2022. 

c. Navnefestutvalget og Konfirmasjonsutvalget har varierende grads hyppighet av møter 

som faller naturlig inn under mengden av aktivitet.  
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3. Annen aktivitet: 

a. Et arrangement under Humanistisk Uke, på Storgata camping der vi viste filmen: Utøya. 

 

b. Lokallaget har vært i media i forbindelse med to saker siste året. Skiltsak på Sallir 

Seremonihus, og i forbindelse med åpen julaften 2021.  

c. HEF Tromsø har vært med på stand for Arctic Pride i november og på et skolebesøk i 

desember.  

d. Deltakelse på digitale styre- og årsmøte for å opprettholde STLT. To møter i 2021.  

e. Vi har hatt deltagere med på digital kurslederkurs for konfirmantkursledere, vigsels- og 

gravferdskurs med Lill Irene Hind og Nina Breines Johnsen. 

 

4. Antall medlemmer ved årsskiftet. Ta gjerne med antall medlemmer de siste årene også for å 

se utviklingen. 

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde lokallaget 1933 medlemmer.  

 

5. Navnefest: 

a. Seks seremonier fordelt på tre datoer; 5.juni, 4. september og 2. oktober.  

b. På disse seremoniene hadde vi 19 barn totalt, fordelt med 2 + 4, 3 + 3 og 4 + 3 på de 

ulike datoene.  

c. Hovedtaler 

 

6. Konfirmasjon i Tromsø: 

a. 223 konfirmanter ble konfirmert i Human-Etisk Forbund Tromsø i 202, av disse var 126 

barn av medlemmer i HEF. 

b. Kurset i år ble lagt opp med to fysiske samlinger på Breivang vgs, over 6 t pr gang. 

Resten fordelt på digitale kurskvelder med kursleder.  

c. 16 grupper fordelt på 12 kursledere  

d. 22.-24. mai ble seremoniene gjennomført, med tre seremonier lørdag, tre på søndag og 

to på mandag. På grunn av smittevernregler så var det kun tillatt med maksimum 100 

gjester totalt, inklusiv konfirmantene.  

e. Hovedtaler i 2021 var Sebastian Henriksen, engasjert Tromsøværing.  

f. Ca 800 gjester fordelt på 8 seremonier. 

 

7. Konfirmasjon på Svalbard: 

a. Vi hadde ikke påmeldte konfirmanter på Svalbard i 2021.  

 

8. Konfirmasjon i Nord-Troms: 

a. 3 konfirmanter ble konfirmert i Nord-Troms i regi av Human-Etisk Forbund Tromsø 

b. To konfirmanter hadde digitale kurs, en konfirmant hadde brevkurs. 

c. Kursleder tilknyttet fra sentralt hold. 

d. Seremoni ble gjennomført 29.mai 2021 på Halti Kulturhus, Storslett 

e. På grunn av smittevernregler var det tillatt med maksimum 100 gjester, inklusiv 

konfirmantene.  

f. Hovedtaler var Birgit Dorotha Nielsen, veterinær.  
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9. Deltakelse på eksterne kurs og seminarer: 

a. Regionalt seminar ble gjennomført i Bodø, helgen 5.- 7. november. Deltagere fra Tromsø 

HEF var; Christopher Auglend, Karen-Anne Baartvedt, Erling Briskemyr, Katrin Reil 

Konradi, Eva Gran, Gjermund Haugen, Vera Igeland, Andrine Løvvold Kristoffersen, 

Hildegard Löhr, Sissel Elisabeth Nordnes, Veronika D. Nordskag og Gunnar Albrigtsen. 

b. Gjennomført digitalt med kursledere samlet lokalt grunnet smitteverngrense på 

maksimum 20 stk.  

c. Gunnar Albrigtsen deltok på seremonikurs sentralt i november. 
 

 

10. 2021 generelt: 

Styret skjønte tidlig at 2021 ville bli ett spesielt år fra starten av, grunnet pågående 

pandemi og erfaring fra året før. Tidligere året før, ble det vedtatt å ha fokus på 

kjerneområdene og seremoniene våre, og få disse gjennomført – noe styret videreførte 

for 2021. Dette bærer selvsagt årets aktivitet preg av. Aktiviteten har vært lav, vi har hatt 

færre møter enn i ett normalår. Styret tenker at dette har vært lurt for å ta hensyn til at 

landet og våre medlemmer har vært i en unntakstilstand, som vi håper vi slipper å ta 

hensyn til på veldig lenge. Samtidig så har vårt hensyn vært til å ta vare på eksisterende 

frivillige, tillitsvalgte, medlemmer og deltagere på våre arrangementer i tråd med sentrale 

og lokale smittevernregler. Vi har hele tiden forsøkt å være optimistiske, men også 

realister i forhold til hvordan smittevernreglene hele tiden har vært i landet. 

Vi er utrolig glade for at vi på tross av lav aktivitet har fått til det meste som vi har satt 

fokus på, med tanke på seremonier for navnebarn, konfirmanter, gjester og frivillige på 

seremoniene. 

HEF Tromsø har mistet noen tillitsvalgte i løpet av året på ulike nivå, og en naturlig 

avgang er ikke mer enn å forvente, men ikke større enn i ett normalår – uten pandemi. 

Blant kursledere for konfirmasjon ser vi at det har vært, og er en stor turn-over. Dette 

håper styret og HK-utvalget å redusere på sikt ved at vi har vedtatt oppstart av en 

mentorordning som vi håper skal ivareta og gjøre slik at vi tar vare på våre kursledere 

over flere år, og ikke at vi må hente nye hvert eneste år. I år hadde vi 16 søkere på våre 

stillinger som kursleder for konfirmasjon, noe som er rekord. Både Navnefestutvalget og 

Konfirmasjonsutvalget har fått nye medlemmer som er vedtatt med oppstart i 2022, og 

her har vi også hatt flere å velge blant, enn vi hadde plasser å tildele. Vi får håpe at vi her 

er inne i en positiv trend som også fortsetter for fremtiden. 

Av andre arrangement, så fikk vi til to runder med gateteater i juni, med nesten fullbooket 

to kvelder med gateteateret «Arv» som handlet om jødene som bodde i Tromsø under 

krigen. Disse gikk for seg på strandstien fra sydspissen og litt nordover på vestsiden av 

Tromsøya. Hver forestilling var på ca 1 t. 

I Humanistisk uke valgte vi også å holde i rolige former pga en økt smittetrend i 

samfunnet. Her hadde vi ett arrangement, der vi viste filmen: «Rekonstruksjon Utøya» på 

Storgata Camping, i samarbeid med regissør, en av skuespillerne og FN. 

På Arctic Pride i november, var vi også til stede med stand og i toget – men med liten 

deltagelse. Trolig grunnet høy smittetrend i tiden rundt arrangementet.  

Åpen Julaften på Clarion Hotel The Edge ble igjen arrangert for andre gang, også i år 

med maksimum 50 gjester. I år med 8 frivillige. Samarbeidspartner Clarion Hotel The 
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Edge var i 2021, om mulig – enda mer samarbeidsvillig og vi har kommet til dekket bord 

her. Blant gjestene så var det variert aldersgruppering og variert nasjonaliteter, noen av 

gjestene deltok også for andre år på rad, Flere av våre egne medlemmer var også blant 

gjestene.  

Frivillighet i 2021. På tross av noe avgang som man ofte må regne med, så har 2021 

vært snille med lokallaget. Vi har fått økt tilvekst på av frivillige på de fleste av våre 

områder, på det som vi håper er slutten av en pandemi og en overgang til 

normalsamfunnet. Vi har heller ikke blitt kjent med at noen har blitt smittet på våre 

arrangement i løpet av året, noe som vi også er glade for og takker alle våre frivillige for 

at de har tatt smittevernregler på alvor og tilpasset aktiviteten til disse. 

Styret vil med dette takke for ett innholdsrikt og variert 2021, på tross av smittevernregler 

og pandemi – og ønsker styret, utvalg og andre frivillige lykke til med aktiviteten for 2022.  

 

 

Sted, dato og underskrifter fra styret 

 

 

Bemerkning: Årsmeldingen står som «foreløpig» da styret møtes 7. februar og får vedtatt denne 

fra styrets del. Inntil da så er den som ett foreløpig dokument, og kan endres noe før årsmøtet 

starter. Endelig årsmelding sendes ut ved neste utsendelse av dokumenter.  


