
~ 1 ~ 
 

 

Årsmelding 2021 

sak 03/2022 

 

 

Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag 

      

 



~ 2 ~ 
 

1. Bergen lokallag 
 
Styret i Bergen lokallag takker alle frivillige og tillitsvalgte som også i 2021 har bidratt 
med mange frivillige timer - tusen takk! Spesielt takk til konfirmasjonsutvalget og 
navnefestutvalget som har gjennomført flotte seremonier i et svært krevende 
pandemiår. 
 
Denne årsmeldingen er utarbeidet i samarbeid mellom styret og utvalgslederne som 
har sendt inn sine bidrag per utvalgsområde. 
 
Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland og per 31.12.2021 har Bergen 
lokallag 6 409 medlemmer, dvs. 69% av medlemsmassen i Hordaland regionlag. 
Bergen lokallag har et mål om å tilby høytidelige og verdige seremonier og skape 
gode møteplasser og aktiviteter for alle våre medlemmer. Slik kan vi også rekruttere 
nye medlemmer.  
 
Organisering i lokallaget 
Styret i Bergen lokallag er et arbeidende styre og har som mål å bygge en solid 
organisasjon i Bergen av frivillige og tillitsvalgte slik at Bergen lokallag kan 
videreutvikle tilbudet til medlemmene. Målet er at det skal oppleves som lett å ha 
tillitsverv fordi vi sammen utvikler en god organisasjonsstruktur og samarbeidskultur 
mellom utvalgene og mellom styret og utvalgene.  
Oppgavene til lokallaget organiseres gjennom ulike utvalg. Vi har utvalg for 
Filosofi(kafe), HN-utvalget (Humanistisk navnefest), HK-utvalget (Humanistisk 
konfirmasjon), HUM-kor-utvalget, STL-utvalget (Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn) og vi har siden 2019 hatt et debattutvalg. Alle utvalgene har egne 
mandater og budsjetter som styret i Bergen lokallag har utformet i samarbeid med 
utvalgene. Mandatene er innenfor HEFs vedtekter og prinsipp- og arbeidsprogram.  
Utvalgsmandatene er besluttet av styret i Bergen lokallag og utvalgene rapporterer til 
styret to ganger i året. 
 
Styresammensetningen etter årsmøtet i februar 2021: 
Leder   Inge Skogheim 
Nestleder  Kurt Bergset 
Styremedlemmer Nora Ungvary Iversen, økonomi 

Karl Sveinung Vikne Knutsen 
 Ivar Gaulen  

Tonje Sæther  
Vara   Emil Perron  
   Ingvild Slethei 
 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av disse personene: leder Inge Skogheim, nestleder 
Kurt Bergset og styremedlem Nora Ungvary Iversen. Styret har i 2021 gjennomført 6 
styremøter.     
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1.1 Valgkomiteen 2021 
 
I denne perioden var følgende medlemmer av valgkomiteen for Bergen lokallag: 
• Roar Forfod, leder 
• Mariann Øvstegård 
• Jørgen Eriksson  
 

1.2 Nøkkeltall 
 
Ved utgangen av 2021 var det 6409 medlemmer tilhørende Bergen lokallag.  
Dette tilsvarer en vekst på 7,25% fra 2020. 
 

Bergen Lokallag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall medlemmer 4997 5113 5250 5365 5668 5976 6409 

 
I 2021 var det 751 konfirmanter som valgte Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk 
navnefest ble gjennomført for 106 navnebarn. 
 

Bergen Lokallag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Konfirmanter 501 570 521 563 610 737 713 751 

Navnebarn 141 144 179 160 149 170 29 106 

 
 
Styret har hatt et ønske om å holde oppe tilbudet til medlemmene gjennom året. Det 
har vært svært krevende i 2021, men konfirmasjons- og navnefestutvalget har 
arbeidet systematisk og godt og gjennomført seremonier til tross for mange 
utfordringer i forbindelse med pandemien. 
 
   

1.3 Økonomi 2021 
 
Nora Ungvary Iversen ble valgt som økonomiansvarlig i februar 2021, men trakk seg 
senere på året fra vervet. Denne funksjonen har senere blitt ivaretatt av leder i 
lokallaget, Inge Skogheim. Mye av arbeidet har i realiteten lagt hos fylkeskontoret, 
som har gitt uvurderlig hjelp og bistand. I tillegg tar sentraladministrasjonen og 
revisor seg av den praktiske delen. 
Hvert enkelt utvalg med sin leder er involvert i budsjettprosessen og er også 
ansvarlig for sin del av budsjettet i regnskapsåret i samarbeid med styret. 
Regnskapsresultatet for 2021 viser per 1. januar 2022 et negativt resultat på kr 
702.574,- 
 
Vurderinger av året 2021. 
Alle utvalg var klar til å yte en god innsats i 2021 med håp om at Covid-19-
pandemien skulle slippe taket. Men dessverre fikk vi et nytt unntaksår. 
Dette ga seg utslag i høyere kostnader og reduserte inntekter fra seremoniene våre. 
Men styret vurderer det slik at det var helt nødvendig å sørge for at seremoniene 
kunne la seg gjennomføre så godt og profesjonelt som mulig. Utvalgene har jobbet 
godt med å holde utgiftene nede, men likevel endte vi med et betydelig underskudd. 
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Prosjektregnskapet: 
HK og HN fikk startet opp i løpet av høsten; stat og kommune ga oss muligheter for å 
søke diverse tilskuddsordninger der HK-utvalget sammen med styret fikk satt opp 
gode søknader som dekket store deler av inntektsbortfallet. Disse tilskuddene kom 
inn under muligheten vi hadde for koronakompensasjon, i tillegg til de faste 
tilskuddene vi får fra Bergen kommune.  
Både HK og HN hadde store utgifter i 2021, i hovedsak utgifter relatert til tilbudet om 
strømming av alle seremonier siden tilskuertallet var begrenset av smittevernhensyn. 
Heldigvis kompenserte ekstra tilskudd for noe av dette.  
Hum-uken ble svært redusert i 2021 der kun kr 41.000 ble brukt av et budsjett på kr 
100.000,- 
Dette gjelder de fleste aktivitetsutgiftene våre, vi har utvist stor nøkternhet gjennom 
året. 
 
Oppsummering:  
Året 2021 gav oss utfordringer med økonomien, men utvalgene og styret har jobbet 
godt og har hatt god oversikt over situasjonen. Selv om ikke all aktivitet ble 
gjennomført, så greide flere utvalg å justere seg ved å tilby digitale foredrag og 
presentasjoner med gode resultater. 
 

1.4 HUM-kor-utvalget i Bergen 

  
HUM-koret er, tross problem med skifte 
av dirigent og pågående pandemi, 
fortsatt i full virksomhet. 
Etter et 2020 år med nesten full tilstand, 
vi hadde kun noen øvinger i januar og 
februar det året før Norge stengte ned 
så er vi i gang igjen. 
 
Heldigvis så vi at, for det for første, ville 
lokalene våre være nesten umulig å 

synge i på vårsemesteret pga. konfirmasjonsundervisning, slik at vi søkte Bergen 
kommune om bruk av lokaler i Fana Kulturhus. 
Deretter at hvis HEF lokalet stengte ned over tid, så hadde vi alternativt øvingslokale. 
HEF lokalene ble stengt ned til langt ut på høsten 2021. 
 
Dette viste seg å være klokt, først på våren 2021 prøvde vi oss med 
noen øvinger, kohorter med 10 stk annen hver mandag, men dessverre fungerte ikke 
det for oss.  Dermed ble det pause fram til etter sommeren. 
Deretter ønsket vår dirigent gjennom over 20 år, Ulf Skjoldhammer å gi seg, og vi 
måtte ut på markedet etter ny dirigent. Ingen lett sak, men vi fikk til slutt noen napp 
og hadde audition med to stykker i august/september, hvorav koret valgte Gro 
Rakner Meneilly, og vi er fornøyd med dette valget. 
 
Dessverre er prisen på dirigenter steget siden vi engasjerte Ulf Skjoldhammer slik at 
vi har justert opp korkontingenten for å tilpasse til de økte utgifter. 
I tillegg har vi satt inn lik betaling for alle, om de er medlem eller ikke i HEF.  
Bakgrunnen for dette er at ikke- medlemmer betalte en ekstra kontingent lik HEF 
medlemsavgift, men nå er medlemsavgift avviklet og dermed falt det argumentet bort. 
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Koret mistet dessverre medlemmer gjennom denne perioden, noe som følger en 
trend innen korbevegelsen, noen venter til pandemien er over før de vi møter igjen, 
andre faller helt vekk. 
Men, vi har fått ett nytt medlem så nå er vi 18 aktive og et par som  
sitter på gjerdet. 
HUM-Koret deltok i navnedag-seremonien 13 november og vi var glade at vi igjen 
kunne delta i HEF seremonier, vi ser frem til å være en fortsatt del av HEF 
aktiviteten. 
 
 

 
1.5 Humanistisk konfirmasjon i Bergen 
 
Kursaktivitet 
Med fjorårets erfaringer var vi klare for en ny covid-sesong for våre 
konfirmasjonskurs. Det var 751 konfirmanter som skulle gjennom kurs på lokalene 
våre i sentrum, på Blokkhaugen skole i Åsane og Skranevatnet skole i Fana. Vårt mål 
var å gjennomføre kursene mest mulig tilnærmet normalt, kontra den digitale 
løsningen for siste halvdel av sesongen 2020. Dette på grunn av fjorårets erfaringer 
som understreker viktigheten av fysisk møte med våre konfirmanter. Ved hjelp av 
fleksible kursledere, kreative løsninger og at barn ble vernet mest mulig for 
restriksjoner, så klarte vi å gjennomføre de fleste kursene fysisk. Dette ble løst ved 
oppfordringer om å ha kurs utendørs for å redusere antall grupper inne i lokalene. 
Utendørskurs falt i god jord hos konfirmantene våre, noe som har resultert i at vi i 
2022 har tre kurs der all konfirmasjonskurs skal foregå ute.  
Nytt for sesongen 2021 innførte vi det vi kaller for Praktiske kurs. Dette er 
konfirmasjonskurs for ungdom med ekstra lopper i blodet med to kursledere og 
mindre grupper med konfirmanter for å sikre god oppfølging. I tillegg fikk disse 
kurslederne ekstra oppfølging av vår fagansvarlig i utvalget.  
Da smittesituasjonen ikke bedret seg utover sesongen, valgte vi å avlyse den 
planlagte aktivitetsdagen som skulle gjennomføres i februar og mars. Halvparten av 
konfirmantene skulle ha rollespill i regi av Tidsreiser, mens andre halvparten skulle 
ha Humanistdag i regi av konfirmasjonsutvalget. Disse datoene ble istedenfor brukt 
som buffertimer for gjennomføring av kurs, for å sikre at kurslederne fikk gjennomført 
alle kursene.  
Seremonier 
På grunn av antallsbegrensninger for arrangementer, valgte vi å øke antall 
seremonier fra 9 til 21, der de planlagte seremoniene i april/mai ble gjennomført som 
planlagt (med 30 konfirmanter per seremoni) og ekstra seremonier i 
august/september ble gjennomført (med 50 konfirmanter per seremoni). Dette 
resulterte selvfølgelig i mye større utgifter på grunn av leie av Grieghallen, i tillegg til 
kostnadene knyttet til selve gjennomføringen. Dette førte til et stort underskudd, da 
billettinntektene også var kraftig redusert grunnet antallsbegrensningene. Bergen 
lokallag fikk innvilget søknad om kr 244.000 av Bergen kommune til å dekke bortfall 
av billettinntekter i forbindelse med konfirmasjonsseremoniene, som bidro til at det 
var mulig å gjennomføre seremoniene.  
Konfirmasjonssesongen var mer krevende enn vi hadde håpet på, men erfaringene 
fra 2020 bidro til at vi kom oss gjennom med et mye bedre konfirmasjonstilbud enn 
året før. Dette er på grunn av den fantastiske innsatsen til alle kursledere, 
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konfirmasjonsutvalget og de ansatte på kontoret. Vi håper på en mer normal sesong i 
2022! 
 
 
 

1.6 Filosofiutvalget 
 
Det har blitt gjennomført 4-5 møter i 2021. Dette har vært fysiske møter, erfaringen 
har vært at digitale møter ikke fungerer. Det har vært godt oppmøte, med opptil 17 
deltakere.  
Dette vurderes som helt i overkant av hva som fungerer. Det er nå 45 medlemmer på 
maillisten, som får tilsendt invitasjon.  
 

 

1.7 Humanistisk navnefest 
 
Navnefestutvalget har i 2021 gjennomført 3 seremonidager under svært krevende 
forhold. Tusen takk til navnefestkoordinatorer og frivillige som har vært med på å 

gjennomføre høytidelige og verdige 
seremonier under svært krevende forhold. 
 
Styret i Bergen lokallag besluttet i 2021 å 
gjøre endringer i organiseringen av 
navnefestutvalget. Verv som 
Seremoniansvarlig, Økonomiansvarlig og 
Frivilligansvarlig ble lyst ut i desember, og 
lokallaget mottok gode søknader.  
 
Navnefest i mars: Avlyst pga. koronatiltak. 
 

Navnefest i juni: Gjennomført med redusert gjestekapasitet (ca 175 gjester per 
seremoni) og streaming. Vi måtte også ha frivillige som krysset av for alle gjestene 
som kom (gjesteregistrering). 
 
Navnefest i september: Gjennomført med redusert gjestekapasitet (ca 175 gjester 
per seremoni) og streaming. Fremdeles gjesteregistrering. 
 
Navnefest i november: For første gang siden november 2019, var det en tilnærmet 
normal navnefestdag, med plass til ca 500 gjester per seremoni, og uten streaming. 
 
Koordinatorer i 2021 har vært Anne Aschehoug, Grete Lien og Christine Stang. 
Anne flyttet til Østlandet etter navnefesten i september, og vi takker henne for 
innsatsen hun har lagt ned for navnefestutvalget. 
 

1.8 17. mai-arrangement 
 
Styret valgte i år å ikke gjennomføre 17. mai-arrangement, ei heller digitalt. Vi håper 
å ta opp igjen tradisjonen, da mange av våre medlemmer har satt pris på tilbudet 
tidligere år.  
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1.9 Humanistisk uke 2021 
 
Under planleggingen av HUM-uken 2021 var det en del usikkerhet knyttet til 
lokallagets økonomi. Vi valgte derfor å kontakte forbundet sentralt, for å få bistand til 
å få på plass arrangementer uten kostnad for lokallaget. Bergen Lokallag strømmet 
to av møtene i samarbeid med Hordaland Regionslag, slik at de også var tilgjengelig 
for medlemmer av andre lokallag. Disse ble gjennomført på Litteraturhuset i Bergen 
og vi var meget fornøyd med teknisk gjennomføring. 
 
Foredraget «Ingen frihet uten ytringsfrihet» med Arnfinn Pettersen hadde en håndfull 
gjester til stede. Dette møtet ble kun gjennomført fysisk, på HEFs kontor.  
 
Foredraget «Konspirasjonsteorier. En moderne demonologi» med Didrik Søderlind 
hadde ca 10 gjester i salen og 874 avspillinger digitalt. Du kan se foredraget her; 
Konspirasjonsteorier: En moderne demonologi - YouTube 

 
Foredraget «De 20 viktigste grunnene til at vi stadig lurer oss selv og andre - 
Foredrag med Even Gran» hadde ca 20 stk i salen og 169 avspillinger digitalt. Du 
kan se foredraget her; 
De 20 viktigste grunnene til at vi stadig lurer oss selv og andre - Foredrag med Even Gran - YouTube 

 
 

1.10 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen 
 
STL-RÅDSMEDLEMMER FOR HEF, BERGEN LOKALLAG 
 
Jarle Pedersen og Kristine Aarre Hånes har vært rådsmedlemmer hele perioden. 
Inge Skogheim er varamedlem. 
 
STL-AKTIVITETER RÅDSMEDLEMMER FRA HEF HAR DELTATT PÅ I 2021: 
 
STL Årsmøte 11. februar (Zoom) 
Vanlige årsmøtesaker. Nytt medlemssamfunn ble tatt opp i STL Bergen – 
Waqeffanna Oromo Religion. 
 
STL Rådsmøte 11. februar (Zoom) 
STL Bergen valgte i rådsmøtet ny vararepresentant til i gravplassutvalget i Bergen for 
perioden 2020-2024. Orienteringssaker. 
 
STL Rådsmøte 15. april (Zoom) 
Hvordan opplever og håndterer de ulike medlemssamfunnene koronasituasjonen 
Markering 10 år siden 22. juli 
 
STL Rådsmøte 2. september – HEFs lokaler 
Følgende saker sto på agendaen: 

1. Runde rundt bordet – hva skjer hos de ulike medlemssamfunn 
2. Samarbeid med Vardesenteret på Haukeland sykehus. 
3. Orienteringssaker 
4. Dialog: Aktiv dødshjelp og etikk ved livets slutt 

https://www.youtube.com/watch?v=onAytO7fcFw&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=QhP_LZrxZ0U&t=868s


~ 8 ~ 
 

 

STL Rådsmøte 21. oktober – St. Markus kirke 
Rådsmøtet var todelt, første del med saker for rådsmøtet, blant annet: 

 Besøk og presentasjon Det jødiske samfunn i Bergen 

 Høringsuttalelse: Kommunal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot 
muslimer.  

 
Andre del av møtet var lagt som et åpent møte med tittel Løvstakksiden 
nabolagsdialog: 

 Kort presentasjon av de enkelte medlemssamfunn 

 Spørsmål og samtaler 
 

STL arrangerte også Mangfoldsbyen i dagene 5. – 10. november og flere åpne 
dialogkaféer i løpet av året. 
 
 

1.11 Prosjektet Debatt og dialog 
 
I juni 2019 søkte Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (HEF Bergen) tilskudd fra 
Barne- og familiedepartementet til prosjektet «Debatt og dialog». 
I september 2019 ble HEF Bergen tildelt et engangstilskudd på kr 300 000 til å kunne 
gjennomføre tiltakene som beskrevet i søknaden. 
 

● «Debatt og dialog» er et kombinert opplærings- og 
kunnskapsformidlingsprosjekt om tros- og livssynstema i to deler: første del er 
rettet mot frivillige og tillitsvalgte i Human-Etisk Forbund Bergen lokallag og 
andre livssyns- og trossamfunn; den andre delen er rettet mot folk flest. 

● Begge delene i prosjektet har fokus på kunnskapsutvikling, debatt og dialog 
om tros- og livssynspolitiske spørsmål. 

 
Overordnet mål for prosjektet «Debatt og dialog» er å fremme dialog og toleranse, 
samt styrke samarbeid mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene. 
 

● Første del har som formål å heve kompetanse til tros- og livssynsledere for å 
styrke kvaliteten på samarbeidet fremover, herunder kvaliteten på debatter og 
dialogarbeid. 

● Andre del har som formål å stimulere til dialog mellom de ulike tros- og 
livssynssamfunnene og opplyse samt vekke nysgjerrighet blant vanlige folk 
om tros- og livssynspolitiske spørsmål. 

 
Prosjektet har gjennomført to workshoper, den 1. og den 8. februar 2020.  
 
Hva gjenstår 
I 2021 var intensjonen å gjennomføre andre del av «Debatt og dialog», dvs. åpne 
arrangementer om tros- og livssynspolitiske spørsmål. På grunn av strenge 
smittevernsbegrensninger og lite kapasitet i styret, lot dette seg dessverre ikke 
gjennomføre. 
Lokallaget har kontaktet departementet for å åpne en dialog om prosjektets fremtid. 
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1.12 Debattutvalget 
 
Sveinung Knutsen er leder for debattutvalget. Ingen arrangementer ble gjennomført i 
2021 ettersom smitteverntiltakene for kulturlivet gjorde det utfordrende å planlegge 
dem. 
 
 

1.13 Nettverk for store lokallag 
 
Tilbakemeldingen fra andre lokallag har vært at det er krevende å arrangere 
medlemsaktiviteter, også digitalt. Nettverket har derfor valgt å legge sin aktivitet i 
bero i påvente av bedre tider. 
 
 

1.14 Samarbeid med andre organisasjoner 
 
Styret har hatt et ønske om å samarbeide mer med andre organisasjoner for på 
denne måten nå ut til flere. Det har vist seg vanskelig å få til - mange organisasjoner 
melder tilbake at de ikke har kapasitet pga. koronabegrensninger.  
 
 

1.15 Veien videre 
 
Bergen lokallag har som mål å være et aktivt og synlig lokallag. Vi ønsker å fremme 
aktivitet og engasjement i styret, blant frivillige og medlemmer. Potensialet for nye 
medlemmer er stort. Styret ser for seg en fortsatt sterk medlemsvekst i årene som 
kommer, og at stadig flere velger å benytte seg av våre seremonier. 
 
Vi ønsker å ha et godt tjenestetilbud for våre medlemmer og bidra til å skape 
møteplasser og aktiviteter som fremmer fellesskap for mennesker med et 
humanistisk livssyn i Bergen. 
 


