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STYRELEDERS INNLEDNING:  

Planer var lagt for 2022 og vi var alle positive til å kunne ta opp tråden igjen etter to år 
med restriksjoner. Dessverre måtte vi nok en gang sette mye på vent, da året startet 
med nye restriksjoner og begrensninger på gjennomføringer av arrangementer. 
Heldigvis varte det ikke lenge, og vi kunne gledelig gjennomføre årsmøte fysisk på 
hotell Opera i mars. Det ble starten på et år med mye glede og stor arbeidslyst.  

Mange, både nye og trofaste frivillige, gjorde en massiv innsats for å levere kvalitet på 
våre aktiviteter. Enten dette var seremonier, åpne møter, etikkseminar eller deltakelse i 
Samarbeidsfora for tros- og livssynsorganisasjoner. Ingen forskjell fra om det var 
aktiviteter arrangert av regionlaget, eller av våre lokallag. Med god støtte eller i 
samarbeid med våre mange ansatte på kontoret i Avdeling øst. Som regionleder er jeg 
stolt av alt det arbeidet som er gjort, og som gjøres hver dag! Uten dere alle hadde det 
ikke vært noe Akershus regionlag! 

Vi har lagt planer for 2023, med rekordmange antall konfirmanter, regionale 
navnefester, samlinger for interesserte humanister i vårt område, samarbeid med Oslo 
regionlag, støtte til utenlandske humanistorganisasjoner og mye annet spennende.  

Nå er det bare å glede seg til alt som kommer, uten munnbind, restriksjoner og kunne 
nyte samvær med felles interesserte humanister! 

 

Kaja Lorentzen, Styreleder i Akershus regionlag 
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LIVSSYNSSAMFUNN 

Regionalt etikkseminar  
Regionlagene i Akershus, Oslo og Østfold har også i år samarbeidet godt i planlegging 
og gjennomføring av det årlige etikkseminaret. Arbeidsgruppa har bestått av en eller to 
frivillige fra hvert av de tre regionlagene.   

Snaut 70 deltakere var med på Etikkseminaret på Sørmarka konferansesenter 29. og 
30. oktober.   

Årets tema var «Human ruspolitikk», med følgende innledere: Arild Knutsen fra 
Foreningen for human narkotikapolitikk, Paul Larsson fra Politihøyskolen, Inger Lise 
Hansen fra Actis og Christina Livgard fra Prindsen mottakssenter/Brukerrommet.   

Som vanlig var det stort engasjement hos deltakerne under spørsmålsrundene og i 
gruppediskusjonene, og i det sosiale samværet rundt det faglige opplegget. Det var 
kulturelle innslag av Duo Musico (to musikkstudenter fra Ås) og musikeren Rossman.  

 
 
 

SEREMONIER 

Humanistisk navnefest 
Gruppeseremonien Humanistisk navnefest er en glad og høytidelig feiring av at barn 
er født og har fått navn, og bygger på humanistiske verdier.   

Navnefest er blitt avholdt i Akershus siden 1990. I 2022 ble det avholdt 33 
humanistiske navnefestseremonier i vår region for totalt 205 navnebarn. Seremoniene 
ble arrangert av 8 lokallag. Utvikling totalt antall navnebarn i Akershus 2016-2022:   

  

 
 
Organisasjonsrådgiverne Kitty Larsgaard og Boje Ellingsæter har vært kontakt for 
lokallagene. 

Humanistisk konfirmasjon 
Humanistisk konfirmasjon er regionlagets største oppgave. I 2022 hadde Akershus 
2481 konfirmanter, et omtrent identisk antall som året før.    

År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Navnebarn 205 113 91 190 167 173 
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Alle kveldskurs og fylkeskurs ble gjennomført fysisk. Alle seremoniene ble avholdt som 
normalt.   

Akershus avholdt 89 seremonier i denne perioden. Dette er 10 flere seremonier enn i 
2021. Økningen i antall seremonier skyldes smittevernreglene i perioden.   

104 kursledere gjorde en formidabel innsats i kursingen av ungdommene. Regionlaget 
sørget for opplæring av nye kursledere. Årets temaseminar ble avlyst pga. Covid-19.  

Regionlagskontoret gjennomførte seminar for alle konfirmasjonsansvarlige 3. 
september 2022.   

Konfirmasjonsutvalget   

Hege Torp Bugge  
Kai Mjaanes  
Thomas Eie  
Bård Føsker  
Henrikke Fossen  
Vilde Masst  
Mona Annegretesdatter  

Akershus har en egen rekrutteringsgruppe som har ansvaret for å rekruttere og 
intervjue nye kursledere i Akershus. Gruppens medlemmer er:  

Henrikke Fossen  
Bård Føsker  
Mailinn Daljord  
Vilde Masst  
Sina Inngjerdingen  
Camilla Høvik  

Akershus har i år også fått en egen seremonigruppe som skal ha ansvaret for 
seremoniene i Oslo konserthus og Gamle Logen. De har hatt opplæring under årets 
seremonier. Gruppens medlemmer er:  

Aina Stavnsborg  
Milana Macko  
Line Hole  

Humanistisk vigsel og gravferd 
Regionlagene i Oslo, Akershus og Østfold fortsatte sitt mangeårige samarbeid i et 
felles utvalg for vigsel og gravferd. Utvalget bestod av seks representanter for vigslere 
og gravferdstalere i de tre regionlagene.   

Årets talerseminar ble avholdt 6. mars på Thon Hotel Opera. Det var bra oppmøte selv 
om korona- pandemien medførte en del forfall.   

Høsten ble en del preget av avgjørelsen om at gravferdstalere over 75 ikke får 
fortsette utover aldersgrensen. Dette har vært en bestemmelse i mange år, men ikke 
vært praktisert før nå.  
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Det er mangel på søkere til å bli gravferdstaler i vår region så det blir en utfordring å få 
erstattet dem. Derfor har administrasjonen i gang satt et arbeid med å få inn flere 
gravferdstalere, med sertifisering også på våren.  

Ved siden av å arrangere det årlige talerseminaret, har utvalget i oppgave å intervjue 
nye talerkandidater i vår region og vurdere dem for videre kursing. Siden HEF har 
endret reglene for vigsel, samt gratis medlemskap har behovet for vigsler økt 
betraktelig. Det medførte at vår region fikk økt andelen av plasser på kurset. Det er 
størst interesse for å bli vigsler så det ble intervjuet 16 vigselskandidater og tre 
gravferdskandidater. På høstens grunnkurs for vigslere og gravferdstalere deltok syv 
vigslerkandidater fra Oslo, fire fra Akershus og tre fra Østfold; alle 14 ble sertifisert. 
Fire gravferdstalere deltok på grunnkurset, og to fra Oslo og en fra Østfold ble 
sertifisert og er klare for oppdrag i 2023.  

Vi hadde 11 vigslere på 109 oppdrag i Akershus, 16 vigslere på 153 oppdrag i Oslo og 
6 vigslere på 49 oppdrag i Østfold, i alt 311 oppdrag i 2022.  

 
Vi hadde seks gravferdstalere på 91 oppdrag i Akershus, 17 gravferdstalere på 147 
oppdrag i Oslo og åtte gravferdstalere på 38 oppdrag i Østfold, i alt 276 gravferder i 
2022.  
 
 
 

ORGANISASJON 

Lokallagene 
Akershus hadde ved årsskiftet 2021/2022 til sammen 20417 medlemmer. En økning 
på over netto 4000 medlemmer eller nær 25% fra året før. Dette må sies å være en 
formidabel medlemsvekst. Veksten må ses i sammenheng med den nasjonale trenden 
hvor gratis medlemskap, vervingskampanjer og seremonirabatter spiller en betydelig 
rolle. Likevel er det særlig rabattene på konfirmasjon som må sies å kunne stå for den 
aller største veksten.  

I Akershus er det åtte lokallag: Asker, Bærum, Eidsvoll - Hurdal, Follo, Gjerdrum, 
Nedre Romerike, Nes og Ullensaker-Nannestad. Follo lokallag består av kretsene Ski, 
Ås-Vestby, Oppegård, Frogn-Nesodden og Enebakk. 

Regionlagsstyret 
Regionlagsstyret for Akershus har etter årsmøtet i 2022 bestått av: 

Kaja S. T. Lorentzen,   Leder  
Stein Eriksen,    Nestleder 
Halvor Kvam    Økonomileder  
Marianne Ensrud-Skraastad  Styremedlem 
Rune Skjefstad   Styremedlem 
Janne Moe Lyng  Styremedlem  
Rikke Øen,    1. Varamedlem 
Mona Snefrid Følstad   2.varamedlem  
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Regionlagsstyret har hatt 6 styremøter i 2022. Styret konstituerte seg først med et 
arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, økonomileder og roterende 
sisteplass blant resten av styremedlemmene. 

Valgkomité i 2022 har vært Kai Mjaanes, Vinjar Tufte og Seppo Dyrseth.  
 
Grant Thornton Norway har vært regionlagets revisor. 

Regionlagårsmøtet 
Det ble avholdt årsmøte i Akershus regionlag 26.mars 2022. Møtet ble avholdt fysisk, 
på Thon hotel opera. Det var i alt 21 av 31 delegater på møtet.  

Internasjonalt arbeid 
Internasjonalt utvalg er felles for regionlagene i Oslo og Akershus. Det har i 2022 
bestått av fire medlemmer: Arve Ofstad (leder), Akin Duzakin, Roar Johnsen og 
Senada Bahto. 
Hovedaktiviteten i 2022 har vært et nytt initiativ overfor de flerkulturelle miljøene, 
samtidig med at samarbeidet med søsterorganisasjonene i Polen og Romania 
fortsetter. Utvalget finansierte fire ungdommer som deltok på sommerleiren til 
Humanistisk Ungdom. 

Internasjonalt utvalg tok i 2022 initiativ for å engasjere flere humanister fra de 
flerkulturelle miljøene i Oslo og Akershus. Et forberedende møte i mars bekreftet at det 
var begrenset kunnskap om humanisme og om HEF blant disse gruppene. I 
høstsemesteret inviterte vi til tre kvelder «Åpent Hus» i Brugata 19, der interesserte 
fikk treffe oss og snakke om HEFs aktiviteter. Det var imidlertid begrenset annonsering 
av disse møtene og dermed beskjedent oppmøte. Vi fikk likevel knyttet noen kontakter 
og lærte av erfaringene. Utvalget har også utarbeidet utkast til en mer generell 
brosjyre som er spesielt tilpasset de flerkulturelle miljøene. I august støttet utvalget 
opp om HEFs stand under Oslo MELA-festival. 

Utvalget har samtidig fortsatt samarbeidet og støtten til våre søsterorganisasjoner i 
Polen og Romania, og har bevilget 50 000 kr. til hvert land til støtte for deres 
aktiviteter. I Romania har Romania Humanist Association (RHA) og Secular and 
Humanist Association of Romania (ASUR) bl.a. drevet en kampanje med støtte fra 
HEF, for at folketellingen i 2022 skulle gi et mer korrekt bilde av antallet ikke-troende. 
De oppfordret derfor folk til å svare ærlig på skjemaet, og ikke bare krysse av 
«ortodoks kristen» av gammel vane. Resultatet var at mer enn det tre-dobbelte lot seg 
registrere som ikke-troende, mer enn 150 000 mot 40 000 i 2011. RHA og ASUR er 
likevel overbevist om at det reelle tallet er langt større. 

I Polen har Polish Rationalist Association (polsk forkortelse PSR) fokusert på å spre 
kunnskap om humanismen, bl.a. gjennom å distribuere en ny bok og organisere 
møter. HEF har mottatt kopier av deres bok på polsk om humanismen. PSR arbeider 
også for bedre kunnskap om menneskerettighetene, har sikret seg et bedre juridisk 
grunnlag for humanistiske seremonier, og har i 2022 støttet det store antall ukrainske 
flyktninger som kom til Polen etter Russlands militære angrep. De har flere tusen 
følgere av YouTube-programmer på Racjonalista.tv. 

To ungdommer fra hvert land deltok på sommerleiren til Humanistisk Ungdom i august, 
der de delte erfaringer og fikk gjensidig inspirasjon. I desember deltok to medlemmer 
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av utvalget i Wroclaw (Polen) på samarbeidsmøtet mellom RHA/ASUR, PRS og HEF. 
Der bidro de samtidig på et åpent møte om humanisters respons på globale og lokale 
trusler mot frihet i vår tid. Opptak fra møtet blir redigert og distribuert på 
Racjonalista.tv. 

Utvalget har i tillegg hatt 1 digitalt møte med søsterorganisasjonene, og 4 
utvalgsmøter i 2022. 

Regionkontoret 
Avdeling øst (regionkontoret for Akershus, Oslo og Østfold) er samlokalisert med 
Hovedkontoret, Humanistisk ungdom og Humanist forlag i Forbundets lokaler på 
Grønland i Oslo. I tillegg har Avdeling øst et kontor i Sarpsborg som er bemannet om 
lag halve uken.  

Avdeling øst disponerer 9,3 årsverk fordelt på 10 fast ansatte. Ved utgangen av 
2022 besto avdeling øst av følgende fast ansatte: 
 
Irene Kosberg Skagestad 
Kitty Larsgaard  
Eva Meyer  
Christina Meyer  
Sol Stenslie  
Linn Alva Erlandsen 
Boje Høyland Ellingsæter  
Ming Su Lavik 
Sara Artigas Martinsen 
Daniel Haug Nystad (leder) 

Humanistisk uke 
Humanistisk uke ble avholdt 14.-30. oktober. Tema i år var «døden». Administrasjonen 
ble opplyst om og hjalp til med å promotere følgende arrangementer:  

Filosofilørdag: Mening med livet - eller i livet? – Follo lokallag 
Dødshjelp: Bør retten til å leve suppleres med en rett til å dø når man vil? – Bærum 
lokallag 

Alle lokallag fikk tilsendt leserinnlegget «Hvor gravlegges alle som ikke er med 
kirken?», med oppfordring om å sende inn til sin lokalavis. 

I tillegg ble Humanistkonferansen 2022 arrangert av HEF sentralt, 22. og 23. oktober, 
med tema «døden». 

Kommunikasjon 
Kommunikasjon er en støttefunksjon på kontoret, med 80% årsverk fordelt på 
Akershus, Oslo og Østfold, som bidrar på de fleste felt i administrasjonen. En stor del 
av arbeidet består til vanlig i å spre informasjon om og invitasjoner til våre mange gode 
arrangementer og seremonier, samt å rekruttere medlemmer og frivillige og vise frem 
vårt livssyn og verdigrunnlag.  

De mest brukte kanalene var i 2022 nyhetsbrev på e-post, Facebook, og vår nettside 
human.no/akershus. SMS ble også sendt ut fra administrasjonen ved noen 
anledninger, særlig ved presserende behov for å rekruttere flere kursledere. 
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Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med vedlikehold av nettsider og Facebook, 
utformet materiell som avisannonser, plakater og påmeldingsskjemaer, og rekruttert til 
styrer og utvalg, i tillegg til å fungere som rådgiver overfor avdelingsleder, regionstyrer, 
lokallag, utvalg og utvalgssekretærer. Av særlig betydning er bidraget på 
konfirmasjonsfeltet, slik som å klargjøre for påmelding, spre info om kurstilbudet, samt 
rekruttering av kursledere. Vi har også vært representert i Fagnettverk 
kommunikasjon, sammen med Hovedkontoret og en representant fra hver av de andre 
UT-avdelingene. 

Frivillighet 
I kjølvannet av pandemien var det naturlig at kontoret vurderte arbeidet kontoret og 
regionlagene gjør i forhold til frivillige og medlemsaktiviteter. Alle tre regionlag hadde 
ulike gjennomganger av ønsker, behov og innspill på hvordan vi følger opp dette i vår 
region. Denne dialogen har gått videre gjennom året. Kontoret har økt sin kapasitet på 
feltet fra grovt sagt 0,75 årsverk til 2,25 årsverk. Så langt har dette ført til en del økt 
aktivitet i enkelte lag. 
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