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SEREMONISTRATEGIER 

Hvorfor seremonistrategier? 
Seremoniene våre kom før selve forbundet, ved at Borgerlig konfirmasjon ble startet fem år 
før Human-Etisk Forbund ble etablert. Seremonitilbudet startet med konfirmasjonen i 1951, 
fortsatte med gravferd på 1970-tallet, så navnefest og vigsel på 80-tallet, og arbeidet med juridisk 
vigselsrett endte godt da forbundet fikk tildelt formell vigselsrett i 2004. Frivillige har vært 
grunnsteinen i forbundets seremonier fra første stund, og utrettet det praktiske seremoniarbeidet 
over hele landet. Seremoniarbeidets utvikling har formet forbundets utvikling, ved at framveksten 
av de ulike seremonitypene har krevd flere frivillige, ansatte og endring av organisasjonen.   
 
Samtidig som forbundet utvikler seg, utvikler også samfunnet seg. Det finnes 
flere seremonitilbydere i Norge i dag, HEF er ikke lengre de eneste som tilbyr ikke-religiøse og 
humanistiske seremonier. Tiden er derfor kommet for å ta strategiske valg for framtiden til 
seremoniene og dermed framtiden til forbundet.   

Seremonienes rolle 
Vi mennesker samler oss for å markere viktige hendelser i livet, for å markere overganger i livet og 
for å markere livets gang. I seremoniene ivaretar forbundet menneskelige behov 
for anerkjennelse, støtte og tilhørighet. Seremoniene forteller historien om oss, de 
ivaretar tradisjoner. Gjennom det humanistiske innholdet ivaretar HEF også våre 
medlemmers verdigrunnlag og livssyn.   
 
Seremoniens rolle kan sees ut ifra seremoniens betydning for hovedpersonen og familien, 
fellesskapsperspektivet og samfunnsperspektivet, og hvilken betydning seremonien har for oss 
selv, Human-Etisk Forbund. 
 
På konfirmasjonsdagen er konfirmanten midtpunktet. Alles øyne er rettet mot hen. Hele familien 
er samlet rundt konfirmanten, som mottar anerkjennelse, støtte og kjærlighet fra sine 
nærmeste.  Konfirmanten føler kanskje på glede og stolthet over å være midtpunktet.   
 
Ved gravferd er det tydelig for oss at seremonien ikke er til for den avdøde, men for de etterlatte. 
De pårørende opplever at de ikke er alene i sorgen, de får bekreftet at de er en del av et fellesskap. 
Og det er ikke bare de nærmeste pårørende, alle som er tilstede i gravferden tar del i den 
kollektive sorgmarkeringen og opplever fellesskapet.   
 
Som i gravferd er heller ikke navnefesten til for hovedpersonene. I navnefesten presenteres 
navnebarnet for samfunnet, for sin sosiale gruppe. Alle de som er viktige for barnet, som skal 
følge barnets utvikling og ta del i barnets liv, er tilstede i seremonien. Seremonien bekrefter 
navnebarnets tilhørighet og plass i fellesskapet.    
 
Gjennom våre seremonier har vi reel livssynslikestilling i Norge, for eksempel ved at brudepar kan 
inngå juridisk ekteskapsinngåelse basert på et humanistisk verdigrunnlag, på lik linje med 
religiøse og offentlige aktører. I vår kamp for juridisk vigselsrett og vigsel for likekjønnede par, 
benytter vi vår styrke som samfunnsaktør til å påvirke og bevege samfunnets utvikling. Human-
Etisk Forbund sine seremonier er ikke livssynsnøytrale, vi presenterer og representerer vårt 
verdisett.   
 
Seremoniene våre er humanisme i praksis, hvor vi stolt får vist fram våre verdier og vårt livssyn!  
 
 

  

«Tiden er derfor 
kommer for å ta 
strategiske valg 
for framtiden til 
seremoniene og 
dermed framtiden 
til forbundet» 
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Livssyn, humanisme og seremonier 
Seremonienes livssynsmessige betydning blir enda tydeligere når vi tar inn over oss hva et livssyn 

er, og hva som er sentralt i humanisme som livssyn. Livssyn er en samlebetegnelse som refererer 

til alle de ulike forståelser vi har om hva det vil si å eksistere som menneske. Det er et rammeverk 

for å se sitt liv i en større sammenheng. 

En felles fortolkningsramme i forbundets humanistiske livssyn kan beskrives på følgende måte: 

Den verden vi alle er kastet inn i er en verden uten en iboende mening eller hensikt. Det er en 

verden som har blitt til uten en overordnet plan. Vi mennesker er overlatt til oss selv på en liten 

klode i et enormt univers, uten at det er noen som helst til å bry seg om vårt ve og vel «der ute». 

Livskunsten blir da å tillegge det vi bruker våre liv til betydning og verdi. På nøkternt vis må vi 

nøye oss med egenverdiene i livet. Vi må finne livsmål og livsmening som er fullstendige i seg 

selv. I denne sammenhengen kan livssyn og humanistiske seremonier være viktig.   

Seremonier som markerer store overganger i livet bidrar til å ramme inn vårt liv. De kan hjelpe 

oss til å se livet som et hele, fra fødsel til død. Langt på vei har seremoniene en eksistensiell 

funksjon som strekker seg ut over den enkelte seremoni. De hjelper oss til å se livet i et livsløp, 

og at dette livsløpet inngår i en sammenheng med andre livsløp. I fortid og fremtid.  

På denne måten er seremoniene viktig både for den enkelte og for samfunnet. De bidrar til å ordne 

livet ut fra høydepunkter og milepæler som gir livet fasong. Dermed fremstår seremoniene også 

som en form for livssynspraksis som skaper orden i en kaotisk og uoversiktlig verden. 

Men hva er det egentlig som gjør selve seremonien humanistisk? Er det det ideologiske innholdet 

i talen? Følelsene som musikken bringer frem i oss? Budskapet i tekstene som synges eller leses? 

Det er ikke lett å svare entydig på dette spørsmålet. Delvis fordi humanisme er en bredt 

sammensatt ideologi som aktualiserer en rekke fenomener. Alt fra politiske prinsipper for et godt 

samfunn til mer livsnære eksistensielle tanker og følelser. Og delvis fordi HEF har valgt en 

forståelse av humanisme som er nokså tynt formulert. Fordi den skal kunne fungere som en 

romslig ramme rundt et mangfold av individuelle livssyn.  

Det er alltid enkeltmennesker som har et livssyn, og humanisme representerer ikke ett enkelt sett 

med svar på alle livets store spørsmål, men vel så mye måter vi bør forholde oss til disse 

spørsmålene på. Helt sentralt er viljen til tvil, og det å fremme en åpen og undersøkende holdning 

som vern mot skråsikkerhet og dogmatisme.  

Metaforisk kan vi si at det å bli født som menneske er som å bli kastet inn på en scene uten den 

minste trening eller forberedelse. Plutselig ligger vi der og kaver midt på scenen, med rampelyset 

og alles øyne rettet mot oss, slynget inn i et forunderlig skuespill hvor vi hverken kjenner 

handlingen, forfatteren eller noen av medspillerne. Og kanskje underligst av alt: Vi har ikke den 

fjerneste anelse om hvem vi egentlig er. 

Likevel forventes det av oss at vi sakte, men sikkert finner vår plass og vår rolle. Det tas for gitt at 

vi gradvis tilpasser oss omgivelsene uten å bli ett med disse, at vi gjennom å improvisere og 

etterligne dem som har lenger fartstid enn oss selv finner vår egen, personlige sti gjennom dette 

villnisset av et drama. Med årene vil vi forhåpentlig finne noen svar på det spørsmålet som det 

hele startet med: Hvem er jeg egentlig? Hva er det som gjør meg til meg? Hva skal jeg bruke mitt 

liv til? 

De tre spørsmålene er grunnleggende i livets formative år. De peker både innover mot den indre 

livsverden, og utover mot den verden vi skal leve i. Det er spesielt i denne perioden av livet at de 

eksistensielle spørsmålene har en tendens til å trenge seg på. En grunn kan være at denne 

livsfasen er preget av både usikkerhet og nysgjerrighet knyttet til egen identitet og eksistens.  

For barna er alt i verden nytt, og de lever nærmest i en kronisk forundring over alt det rare og 

spennende de møter på sin vei. De er ikke innhentet av vanens makt, og har derfor et stort 

potensial for undring og filosofering.  

Kanskje den verdimessige nerven for Humanistisk navnefest handler om å bygge opp under 

denne livsfasens egenverdi, og ivaretakelsen av den åpne og undersøkende nysgjerrighet som 

preger barndommen før vanens makt blir for sterk?   
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Målsettinger 
Human-Etisk Forbunds seremonistrategier bygger på vedtatte styringsdokumenter som prinsipp- 

og arbeidsprogram, og Nordisk humanistmanifest.  

Strategiene har til hensikt å tydeliggjøre formålet med seremoniene, og legger frem en rekke 

målsettinger og tiltak for å styrke HEFs videre seremoniarbeid. Gjennom arbeidet med våre 

seremonier skal vi utøve humanisme i praksis, være en synlig seremonileverandør, styrke vår 

egen faglige seremonikompetanse, og være tilstede i våre medlemmers og sympatisørers liv.   

 

Dette er seremonistrategienes målsettinger:  

Humanistisk navnefest:  

• Tilby et reelt seremonitilbud av høy kvalitet til alle som måtte 

ønske Humanistisk navnefest 

• Human-Etisk Forbund skal utvikle et bredt tilbud tilknyttet 

Humanistisk navnefest 

«Gjennom 
arbeidet med våre 
seremonier skal vi 
utøve humanisme 
i praksis» 
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HUMANISTISK NAVNEFEST 

At et barn kommer inn i en familie og samfunnet er en av livets store begivenheter. Formålet med 

Humanistisk navnefest er å markere dette med en seremoni på et humanistisk grunnlag.   

Navnefesten skal være høytidelig, verdig og vakker. Programmet inneholder gjerne musikk, tale 

og diktlesning. Under seremonien får foresatte overrakt en navnetavle fra Human-Etisk 

Forbund. En Humanistisk navnefest skal ha en klar humanistisk profil og oppleves som 

humanistisk av alle som overværer den.   

Bakgrunn og historikk 
Da Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 gikk det mange år før navnefest i forbundets regi ble 

en realitet.  

I 1980 ble det laget et oppsett for privat navnefest med forslag til taler, sanger og en kunstnerisk 

utformet navnetavle. For å introdusere dette alternativet ble forslaget til hjemmeseremoni lagt tett 

opp til det som var kjent og som foregikk i forbindelse med kirkens dåp.  

Det viktige for forbundet var å markere at det fantes valgmuligheter; at man kunne lage en 

verdig seremoni hjemme hos seg selv, og at kirken ikke hadde noen formell rett til å ha monopol 

på denne markeringen. Navnefesten ble et kjærkomment verdslig alternativ, og mange valgte å 

feire barnet sitt hjemme. Fra starten av var benevnelsen «Navnefest uten dåp», og det var 

utelukkende en privat markering.   

6. august 1988 ble den første navnefesten arrangert som gruppeseremoni i Gjøvik Rådhus. Den 

kom til etter initiativ fra en liten gruppe engasjerte medlemmer som nettopp var blitt foreldre. Åtte 

barn ble feiret og Gjøvik-Toten lokallag stod som arrangør. Dette inspirerte andre lokallag til å 

holde navnefest. Samme høst ble det arrangert fem navnefester i landet, med til sammen 64 barn. 

Foruten Gjøvik gjaldt dette i Bodø, Kragerø, Tromsø, Bergen og på Lillehammer. Året etter ble 

den første navnefesten avholdt i Oslo Rådhus. Dette ble det første virkelig store året for Borgerlig 

navnefest som lagsaktivitet; i 1989 ble 691 barn feiret i 47 seremonier arrangert av 28 lokallag 

rundt i landet.   

I dag feires rundt 2000 barn ved Humanistisk navnefest hvert år og tilbudet finnes over hele 

landet. Humanistisk navnefest er i dag en gruppeseremoni, foruten et tilbud om navnefest i 

forbindelse med vigsel. Mange som deltar er medlemmer av forbundet, men det er ikke nødvendig 

å være det. Verken foreldre eller barn blir medlem av Human-Etisk Forbund ved å delta på 

navnefest.  

Humanistisk navnefest er et tilbud til alle som ønsker en seremoni på et humanistisk grunnlag. 
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Seremonien i dag 
Humanistisk navnefest arrangeres av frivillige over hele landet. Seremonidatoer blir satt opp av 

lokale frivillige og seremoniene gjennomføres som gruppeseremonier. Dersom det er minst ett 

påmeldt navnebarn blir seremonien gjennomført i sin helhet. Tilbudet er populært i de store byene 

og i visse perioder er kapasiteten sprengt. Siden arrangering av Humanistisk navnefest for de 

fleste er et tapsprosjekt rent økonomisk kan lokallag vegre seg for å sette opp flere seremonier. 

På mindre steder kan det være 0, 1 eller 2 navnefester i løpet av året. Her opplever man problemer 

med å fylle plassene, i tillegg til mangel av et tilbud for de som ønsker en seremoni på et annet 

tidspunkt enn den oppsatte gruppeseremonien.  

I tillegg til gruppeseremoniene har HEF individuell navnefest i forbindelse med vigsel. Vigsler er 

seremonileder i begge seremonidelene og navnefesten skjer i etterkant av vigselen. I samråd med 

Seremoniavdelingen beslutter UT-kontorene i hvert enkelt tilfelle om navnefest i forbindelse med 

vigsel skal tilbys.  

Man kan peke på to klare utfordringene med dagens tilbud av Humanistisk navnefest: frykt for 

økonomiske tap og mangel på tilbud som dekker etterspørsel og medlemmers og andre 

interesserte sitt behov. Det har også vært et uttalt ønske fra frivillige og ansatte om mer profilering 

av tilbudet. Det mangler tilgjengelig markedsføringsmateriell.  

Gitt utfordringene med dagens tilbud kan man argumentere for at HEF ikke når målene fra 

Prinsipp- og Arbeidsprogrammet tilknyttet seremonitilbudet på Humanistisk navnefest: 

Fra Prinsipprogrammet: «HEFs mål er at alle som ønsker det skal få tilbud om verdige og 

høytidelige humanistiske seremonier.» 

Fra Arbeidsprogrammet: «Det skal legges til rette for at de humanistiske seremoniene er et 

landsdekkende tilbud og skal kunne tilbys alle som ønsker det.» 

Legger man dåpstall og medlemstall til grunn har Humanistisk navnefest stort potensiale for vekst. 

Medlemstallene og dåpstallene til Den norske kirke er dalende, samtidig ser vi stadig økning i 

antall medlemmer i Human-Etisk Forbund. Likevel øker ikke antall navnebarn. Da kan man spørre 

seg om vi er gode nok til å formidle tilbudet vårt utad, og om vi har et tilbud som treffer godt nok. 

Individuell Humanistisk navnefest 

Strategiens målsetting sier at Human-Etisk Forbund skal tilby et reelt seremonitilbud av høy 

kvalitet til alle som måtte ønske Humanistisk navnefest. Et av tiltakene er at forbundet skal utvikle 

en individuell Humanistisk navnefest som et alternativt seremonitilbud i tillegg til 

gruppeseremonien. Et slikt tilbud finnes i for eksempel Danmark og Storbritannia, og her i Norge 

tilbyr Humanistforbundet noe lignende.  

Det vil være naturlig å se for seg at den individuelle Humanistiske navnefesten følger en lignende 

modell som vigsels og gravferdsseremoniene til HEF. Her bistår våre vigslere/gravferdstalere med 

seremonikompetanse og seremoniledelse, for å ivareta høy kvalitet og det humanistiske innholdet 

i seremonien, i tillegg til å holde en tale. Slik gjøres det også i dag i de tilfellene hvor det arrangeres 

navnefest i forbindelse med vigsel. Etablering av individuelle Humanistiske navnefester som et 

selvstendig seremonitilbud kan derfor sees på som en utvidelse og videreføring av dette allerede 

eksisterende tilbudet.    
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Tilbud i livsfasen 
Humanistisk navnefest er per i dag et seremonitilbud hvor det deles ut en navnetavle. Utover dette 
har Human-Etisk Forbund lite eller ingen tilbud til medlemmer i denne livsfasen. For å være mer 
tilstede i medlemmers og sympatisørers liv har det derfor vært naturlig å se på muligheter for 
hvordan HEF kan være tilstede utover navnefestseremonien. Et slikt tilbud kan utvikles i mange 
ulike retninger, for eksempel gjennom tilbud om samtale med livsveileder et år etter navnefesten, 
digitalt innhold knyttet til livsfasen, barseltreff, eller fysiske produkter som bøker eller lignende. 
For å finne ut hva konkret tilbud til medlemmer og sympatisører i denne livsfasen skal inneholde 
er det viktig å involvere hele organisasjonen – medlemmer, frivillige og ansatte. 

I dag finnes det lite digitalt innhold tilknyttet Humanistisk navnefest. Her finnes et stort potensial. 

Digitalt innhold kan være tekster, filmer, kurs etc. Et naturlig mål for innholdet vil være at det skal 

bidra til å gjøre HEF er mer til stede i medlemmers og sympatisørers liv i småbarnsperioden.    

Livsveiledning er Human-Etisk Forbunds samtaletilbud. Tilbudet vokser stadig i omfang og 
humanistisk livsveiledning er et tilbud på stadig flere institusjoner og steder. Kanskje kan foresatte 
til navnebarn få tilbud om en samtale med livsveileder om småbarnslivet? Kanskje kan 
livsveiledere arrangere barseltreff? Kanskje kan frivillige arrangere baby-treff? Det er mange 
muligheter for hva HEF kan tilby humanistiske foreldre. Organisering og økonomien knyttet til 
dette må utredes før slike tilbud settes i gang i stor skala.  

Flere steder deles det ut en gave til navnebarna i tillegg til navnetavlen. Dette er noe lokale frivillige 

selv har initiert. Om det gis gave, og hva dette eventuelt er, varierer stort. Ønsket har vært å gi 

navnebarn (og foresatte) noe konkret utover selve seremonien og navnetavlen. Eksempler på 

slike gaver har vært: bamse, bok, dikt, blomst og sjokolade. Som en del av tilbudet i tilknytning til 

Humanistisk navnefest kan det være naturlig å se på mulighetene for å lage en fast gave som blir 

gitt alle navnebarn/foresatte over hele landet.  

Humanistisk navnefest slik vi kjenner det i dag er initiert av, ledes av og arrangeres av frivillige. I 

arbeid med tilbudet tilknyttet Humanistisk navnefest er det derfor naturlig å se hva vi tilbyr våre 

seremoniansvarlige. I dag finnes håndboken for arrangører og kulturlisten, men ingen film av 

navnefest, og få bilder som viser ulike måter å for eksempel pynte et lokale på. Å se på innhold 

spesielt tilpasset frivillige som jobber med navnefest blir en del av arbeidet videre. 

I dag er det fortsatt mange som ikke vet at HEF tilbyr navnefest, og frivillige etterlyser tilgjengelig 

markedsføringsmateriell for å synliggjøre sitt tilbud. Utvikling av fysisk og digitalt materiell for 

markedsføring tilknyttet Humanistisk navnefest vil bli en del av det videre arbeidet.       

    

«For å finne ut hva 
konkret dette 
tilbudet skal 
inneholde er det 
viktig å involvere 
hele 
organisasjonen – 
medlemmer, 
frivillige og 
ansatte.» 
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Hvordan styrke vår tilstedeværelse i medlemmers og 

sympatisørers liv? 
Å være til stede i medlemmers og sympatisørers liv er et gjennomgående mål for HEF. Som et 

ledd i dette arbeidet gjøres det en rekke tiltak tilknyttet Humanistisk navnefest. 

Det skal gjennomføres prøveordninger for å teste ut et tilbud med individuell navnefest etter 

modell fra vigsel og gravferd.  

Det vil utvikles digitalt og fysisk markedsmateriell for å bidra til synliggjøring av våre Humanistiske 

navnefester. 

Godt samspill og samarbeid mellom frivillige og ansatte er essensielt for å lykkes i å skape et godt 

navnefesttilbud. For å bidra til en mer enhetlig og helhetlig tankegang knyttet til våre 

navnefestseremonier er estetikkopplæring viktig.  

Videreutvikling av Humanistisk navnefest er et langtidsprosjekt hvor man må bygge opp et tilbud 

over tid. Økonomi, frivilligressurser og ansattressurser vil ha stor påvirkning. Målet er å være til 

stede for våre medlemmer på en måte de ønsker, og som organisasjonen har mulighet og vilje til 

å tilby.   
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Målsettinger og tiltak 
Humanistisk navnefest er et tilbud med potensiale for vekst. Forutsetningen for å kunne møte 

dette potensiale er å synliggjøre seremonitilbudet vi har i dag, videreutvikle det og etablere et 

alternativ til gruppeseremoniene som kan fungere bedre over hele landet. Siden Humanistisk 

navnefest er et etablert tilbud som ledes av frivillige er det viktig at videreutvikling av seremonien 

gjøres i samarbeid med frivillige. Strategiens målsettinger er retningsskapende. De er et tydelig 

signal på at HEF ønsker å videreutvikle og satse på Humanistisk navnefest. 

Human-Etisk Forbund skal tilby et reelt seremonitilbud av høy kvalitet til alle som ønsker 

Humanistisk navnefest.  

For å nå dette målet skal HEF: 

• gi lokallag insentiv til å sette opp flere gruppeseremonier, dersom seremoniene fylles 

opp 

• utvikle en individuell Humanistisk navnefest som et alternativt seremonitilbud i tillegg til 

gruppeseremonien, 

• støtte lokallag som ønsker å etablere et navnefesttilbud 

• styrke samarbeidet mellom de som jobber med Humanistisk navnefest; frivillige, UT-

kontor og hovedkontor 

• støtte lokallag i deres markedsføring av seremonien slik at tilbudet gjøres kjent 

 

Human-Etisk Forbund skal utvikle et bredt tilbud tilknyttet Humanistisk navnefest. 

For å nå dette målet skal HEF: 

• lage digitalt innhold som omhandler foreldrerollen og småbarnsliv med humanistiske 

verdier som utgangspunkt 

• undersøke og teste ut måter vi i større grad kan være tilstede i medlemmers liv på i 

denne livsfasen 

• utrede mulighetene for å etablere en fast gave som gis til alle navnebarn/foresatte  

• styrke samarbeidet mellom de som jobber med Humanistisk navnefest; frivillige, UT-

kontor og hovedkontor 

• styrke vårt digitale innhold til seremoniansvarlige på navnefest 

• utvikle markedsmateriell som kan brukes av lokallag 

«Siden Humanistisk 
navnefest er et 
etablert tilbud som 
ledes av frivillige er 
det viktig at 
videreutvikling av 
seremonien gjøres i 
samarbeid med 
frivillige. 
Strategiens 
målsettinger er 
retningsskapende.» 

 


