
 

Side 1 

Sak 03/23 

Årsberetning 

 

Årsmelding for Human-Etisk Forbund Drammen og Lier lokallag for 

perioden 16.02.2022 – 14.02.2023 

 

1. Styret og verv: 

a. Styret har i perioden bestått av følgende: 

1.a.i. Leder:   Kjetil Balog 

Nestleder:  Johannes Devold 

Økonomiansvarlig: Marit Lund 

Styremedlem:  Åse Marie Sletthaug (flyttet i juni) 

Styremedlem:  Fred Inge Karlstad 

Varamedlem:  Cathrine Liveng-Ness (styremedlem fra august) 

 

   Mone Knudsen har møtt som konfirmasjonsansvarlig 

1.a.ii. Revisor:  Bjørn Alsaker-Nøstdahl 

1.a.iii. Valgkomité:  Ikke valgt 

    

       

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

1.b.i. Vigslere: 

Knut Vogt Engeland 

Tom Hedalen 

1.b.ii. Gravferdstalere: 

Knut Vogt Engeland 

Tom Hedalen 

Jens Kristen Haugfos 

Astrid Torgersen Lunestad 

1.b.iii. Verv i andre ledd av HEF: 

Cecilie Stranger-Thorsen Medlem AU Buskerud regionlag 

Kjetil Balog   Medlem AU Buskerud regionlag 

Kjetil Balog   Medlem VETEBUA internasjonalt utvalg   

1.b.iv. På fylkesårsmøtet til Buskerud HEF (avholdt 19. mars på Quality River Station 

hotel) møtte følgende delegater fra lokallaget:  
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Kjetil Balog 

Marit Lund 

Frank Berg-Halvorsen 

Johannes Devold 

1.b.v. Kursledere konfirmasjon: 

Rebekka Andersen, Chanett Orre Dyreng, Ola Palm Helland, Rune Hjelm-

Pedersen, Helene Bruerberg Karlsen, Mone Knudsen, Lena Pedersen, Åse 

Marie Sletthaug, Guro Skorve, Sara Sørensen. 

2. Møteaktivitet: 

a. I årsmøteperioden har det vært avholdt 8 ordinære styremøter. Navnefest og 

konfirmasjon har vært faste saker på disse møtene. 

b. Årsmøtet i 2022 ble avholdt 16. februar. 

3. Annen aktivitet: 

a. I løpet av høsten har lokallaget og fylkeslaget flyttet inn i nye, mer brukervennlige lokaler 

i Tollbugata 51. Det har tatt tid å «bo seg til» i de nye lokalene og selv om styret har hatt 

intensjon om flere aktiviteter utover høsten, har det ikke blitt avholdt noen aktivitet i 

lokallagets regi.   

3.a.i. 16. august ble Drammen Pride arrangert for andre gang. Lokallaget fikk laget en 

fane og gikk i paraden. 

3.a.ii. Lokallaget hadde ikke mulighet til å delta under årets Elvefestival. Planleggingen 

og vaktlister må avklares før sommeren neste år. 

3.a.iii. I forbindelse med at Landsstyret avholdt møte i Drammen 18. november ble det 

invitert til et arrangement som het «Tenk Kritisk», som var åpent for alle (men 

noe begrenset av plasshensyn). Flere fra lokallaget var tilhørere. 

4. Antall medlemmer ved årsskiftet.  

Per 31. desember 2022 hadde lokallaget 2638 medlemmer, opp fra 2119 i 2021. Dette er en 

økning på 519 medlemmer (nesten 25%). 

5. Navnefest: 

a. Det ble gjennomført fire seremonier i 2022.  

26. februar på Lier kulturscene med en seremoni med til sammen 3 barn. 

28. mai på Union Scene med to seremonier med til sammen 20 barn.  

27. august på Lier kulturscene med to seremonier med til sammen 17 barn 

29. oktober på Lier kulturscene med to seremonier med til sammen 13 barn 

b. Det ble holdt navnefest for 53 navnebarn i 2022 (32 barn i 2021,39 barn i 2020, 60 barn i 

2019) 
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c. Oda Rygh var hovedtaler på de tre første seremoniene, og Truls Eskelund var hovedtaler 

på seremoni 29. oktober. 

 

6. Konfirmasjon: 

a. Humanistisk Konfirmasjon ble avholdt på Union Scene 7.-8. mai og på Lier kulturscene 

14.-15. mai. Til sammen ble det avholdt 13 seremonier.     

b. 310 konfirmanter hadde seremoni, hvorav 269 hadde kurs med lokallaget, og de øvrige 

41 på fylkesleirkurs. Dette er en økning fra 288 året før, og er det høyeste antallet 

konfirmanter på seremoni i regi av lokallaget noensinne. 

c. Hovedtaler på både Union Scene og Lier kulturscene var Guro Sibeko. 

d. På Union Scene er kapasiteten ca. 450 inkl. konfirmantene. Det var stort sett fullt hus, så 

det betyr ca. 3000 gjester i løpet av helgen 7.-8. mai. På Lier kulturscene er det plass til 

230 gjester per seremoni. Det vil si til sammen 1380 gjester i løpet av helgen 14-15. mai. 

e. Marit og Mone deltar i konfirmasjonsutvalget for Buskerud regionlag 

7. Oversikt over laget økonomiske situasjon: 

Totale inntekter: kr 800.918, totale utgifter: kr 856.653. Resultat: kr -55.735 

Egenkapital per 31.12.22: kr 445.626 

8. Annet 

a. I 2022 vedtok landsstyret ny konfirmasjonsstrategi og frivilligstrategi. Dette innebærer 

blant annet at ansvaret og økonomien for konfirmasjon flyttes fra lokallaget til regionlaget. 

Drammen og Lier har gitt beskjed om at vi ønsker å være en del av denne ordningen fra 

2024. Til sammen vil disse to nye strategiene føre til store endringer i hvordan lokallaget 

er organisert og hvilke oppgaver det skal utføre. 

 

Drammen, 29. januar 2023 

 

 

_________________________  _____________________ _______________________ 

Kjetil Balog    Johannes Devold  Marit Lund 

 

 

_________________________  _____________________  

Cathrine Liveng-Ness   Fred Inge Karlstad  

 


