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Årsmelding 2022 Asker Lokallag  
  
  

Lokallaget har siden årsmøtet 9. februar 2022 hatt følgende styre:  
 Styreleder: Anne-Britt Øvrebø   
Nestleder: Kaya Synnøve Eidtang   
Kasserer: Arild J. Jansen   
Styremedlem: Ragnhild Indset (navnefestansvarlig)   
Styremedlem: Sunniva Olven Moe Klævahaugen   
Styremedlem: Nikolai Jul Steensen   
Varamedlem: Evan Nilsen  
Varamedlem: Sidsel Korsvoll   
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS 
Frivillig: Thomas Eie (konfirmasjonsansvarlig)  
  
Årsmøtet i Asker Lokallag ble gjennomført på Venskaben den 9. februar 2022. Lokallaget hadde i 2022 5 
styremøter.  
 
Økonomi  
Asker lokallag har god økonomi og regnskapet for 2022 viser inntekter på kr 1229 994,- ( 818.019,-) og et 
driftsresultat på kr 297 476,- (112 209,-). Tallene for 2021 i parentes.  
Pr 31.12.2022 hadde Asker lokallag en egenkapital på kr  1 413 818   (kr. 1.115 882). Den høye 
egenkapitalen skyldes overføringer fra tidligere år med lav aktivitet pga pandemien.  
  
Medlemsinformasjon   
Asker Lokallag hadde i 2022 3289 (2610) medlemmer, en økning på 26%. Det er grunn til å tro at 
overgangen til gratis medlemskap og endring i rabattordningen for konfirmanter har bidratt til den store 
økningen.  
  
HEF Asker lokallag er landets niende største lokallag, men styret har de siste årene slitt med 
engasjement og aktiv tilstedeværelse av sine medlemmer.    
  
Konfirmasjon  
Konfirmasjon i 2022 ble planlagt året før av Thomas Eie og han var også ansvarlig for gjennomføringen 
på oppdrag fra Asker lokallag.  
 
Infomøte for foreldre og konfirmanter ble holdt digitalt 15., 16. og 17. februar 2022 rett før oppstart av 
kursene.  
 
Asker lokallag var ansvarlig for kveldskursene i de tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum. Det 
var til sammen 350 konfirmanter, derav 265 kurskonfirmanter og 85 leirkonfirmanter. Det ble på slutten 
av 2021 bestemt, i samråd med Regionskontoret, å utsette oppstarten av kursene til etter vinterferien 
p.g.a. pandemirestriksjoner, men da disse etter hvert ble opphevet var denne beslutningen unødvendig 
og skapte utfordringer senere for å få gjennomført 10 kurskvelder. Bl.a. ble uken rett etter påsken tatt i 
bruk for å få fullt antall kurskvelder. I alt 9 kursledere var engasjert for å få gjennomført kursene. 
Kursene gjennomføres på tre steder, Hovedgården Ungdomsskole i Heggedal (10 kurs), Spikkestad 
Ungdomsskole (4 kurs) og Sætre Ungdomsskole (4 kurs). Kurslederne engasjeres og læres opp av 
Regionskontoret. Lokallaget har ansvar for kurslokaler samt gjennomføring av seremoniene og kursene. 
Demokratidagen på Utøya ble arrangert 26. og 27. mars. 
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De 13 konfirmasjonsseremoniene ble gjennomført over to helger: 7-8. og 14-15. mai, alle i Teatersalen i 
Asker Kulturhus. Hovedtalere disse helgene var Bendik Johannessen, Kjersti Wold og Kaja Lorentzen.  
Andre kunstnere som bidro: Gonzalo Moreno/Steffen Kjetland Horn (piano), Vegard Johnsen/Harald 
Aadland (fiolin), Eva Lunde (sang) og Mathilde Dreier Johnsen (fiolin/dikt). 
 
Selve seremoniene ble gjennomført uten pandemirestriksjoner. Kurslederne fikk ekstra betalt for å bidra 
en hel seremonidag, en ordning som fungerer godt og er en avlastning for lokallaget. Det behøves ca. 5 
personer på hver seremoni for å få gjennomført disse. 
 
 Navnefestseremonier   
Vi arrangerte fire seremonier for til sammen 42 navnebarn, to seremonier i mars, og to seremonier i 
september. Ansvarlig for navnefestseremoniene var Ragnhild Indset. 
 
Innleide aktører som deltok på alle fire seremoniene var: 
Musikere: Line Nordvik og Vidar Uthaug 
Festtale: Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft, Unicef 
Dikt: Johanne Wilhelmine Smørgrav, ungdomskoleelev og medlem av Bærum barneteater 
 
Våre styremedlemmer hjalp til med avviklingen av seremoniene. Som vanlig brukte vi Multisalen i Asker 
kulturhus som vi synes egner seg godt til dette arrangementet. 
 
Navnebarna i september fikk utdelt en diktbok som gave, sammen med navnetavlen. Boken er utgitt på 
Humanist forlag og er redigert av Hilde Matre Larsen. Dette ønsker vi å fortsette med. 
  
Vigsel og gravferd  
Talere til vigsel og gravferd formidles via fylkeskontoret. Dette arbeidet har Asker lokallag ingen 
innflytelse på. Vi ønsker oss et livssynsnøytral seremonilokal for alle organisasjoner i Asker.  
   
Filosofisk kafé  
Vi startet opp igjen med filosofiske kaféer høsten 2022. Filosofiske kafé blir arrangert med Morten. 
Asker lokallag engasjerer Fastvold, mens Asker bibliotek stiller rom til disposisjon.  
   
HEF-treff (Medlemstreff)  
Pga koronapandemien ble det kun arrangert ett HEF medlemstreff i 2022, som ble holdt på EGON 
restaurant i Asker den 20. oktober.  
   
Humanistisk uke september 2022  
HEF-treff var årets arrangement i humanistisk uke. 
   
Møter og arrangementer  
I tillegg til arrangementene beskrevet ovenfor har vi avholdt 5 styremøter. I tillegg har styreleder deltatt 
på årsmøtet i regionaslaget i Akershus. Asker lokallag markerte «Solsnu» ved Pyramiden i 2022.  
  
Asker Lokallag har deltatt med to medlemmer i møter for å etablere et Dialogforum for Tro- og Livssyn 
(DTL) i Asker. Da DTL ble formelt stiftet 5.mai 2022 ble Sunniva Olven Moe Klævahaugen valgt som 
styremedlem for å representere Humanetisk Forbund. 
  
 Diverse  
Asker lokallag takket av avtroppende styreleder gjennom mange år på et styremøte i en restaurant i 
Asker sentrum. Det ble ikke avholdt sommeravslutning eller juleavslutning i 2022. 


