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• Arrangert Navnefest ved Tone Eidsvold 
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Humanistisk konfirmasjon 2023. 

 
Følgende emner ble tatt opp på kurskveldene: 

• Humanisme og livssyn 
• Etikk og moral 
• Identitet 
• Kritisk tekning 
• Ungdom og rus 
• Menneskerettigheter 
• Likeverd 

 

Forberedelser til konfirmasjon 2023 

HEF sentralt har i 2022 tatt over ansvaret for gjennomføring av 
konfirmasjonsseremoniene. De har delt opp ansvaret for konfirmasjonene til 2 
stillinger; konfirmasjonskursleder, som skal ha ansvar for gjennomføring av kursene 
og konfirmasjonsseremoniansvarlig som skal ha ansvar for seremoniene. 
Nyansatt seremoniansvarlige for konfirmantene i Sarpsborg er Grethe Marie Belboe. 
Hun ble innsatt i stillingen i oktober 2022.  

Grethe Marie Belboe har brukt høsten 2022 på å bli kjent med HEF og sette meg inn 
i nye rutiner og nøste opp tidligere innhold i seremoniene i Sarpsborg. Hun har også 
satt i gang å jobbe med en plan for neste års seremonier og holder på å lage et 
årshjul for å få en oversikt over arbeidsoppgavene mine. 
Grethe Marie har hatt et møte med tidligere konfirmasjonsansvarlig Anne Halvorsen.  
Grethe Marie har gjennomført seremonikurs i Oslo hvor vi fikk gjennomgang av HEF 
sentralt sitt opplegg for standardisering og kvalitetssikring av 
konfirmasjonsseremoniene. Det ble knyttet gode kontakter med andre 
seremoniansvarlige rundt om i landet og fikk mang gode tips til gjennomføring av 
seremonier. 

I november hadde Grethe Marie befaring og møte med Sarpsborg scene for å avtale 
videre samarbeid. Her ble det lagt frem et ønske om at Sarpsborg scenes verter og 
vaktleder, overtar all publikumslogistikk fra ankomst til avslutning av seremoni. Dette 
pga. sikkerhet på området. HEF har strenge GDPR regler og kan ikke uten videre 
utlevere deltakerlister. Det jobbes med en ordning hvor vertene kan få mulighet til å 
laste ned HEF sitt registreringssystem på sine tlf. slik at de kan skanne billettene til 
gjestene ved ankomst. Kontrakt med Sarpsborg scene skrives når dette er på plass. 

Grethe Marie desember hadde jeg møte med SarpAzz sin leder for å skrive ny avtale 
for kulturinnslaget på neste års seremoni. Jeg besøkte dem også på en øving for å 
bli kjent med koret. Det jobbes med kontrakt og innhold i kulturinnslagene. Grethe 



Marie har hatt flere nettmøter med neste års hovedtaler, hvor vi har diskutert innhold 
i talen og skrevet kontrakt. 

Det jobbes med å få til en oppløftende og positiv seremoni hvor konfirmantene er i 
fokus. Stikkord for tematikk i seremoniene er høytidelig, verdig, stilfull, glad og 
optimistisk, med hovedfokus på glad og optimistisk, «glad i deg selv som du er» og 
«bra nok». På bakgrunn av dette er det nødvendig å endre litt på innhold i 
seremoniene. 

 

 

Navnefest 2023 

 

Humanetisk Vigsel og Gravferd 

Fylkeskontoret ivaretar Vigsler og Gravferder. 
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