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Årsmelding for Human-Etisk Forbund Harstad og omegn lokallag for 2021 

 

1. Styret og verv: 

Styret i Harstad og omegn lokallag har i 2021 bestått av følgende personer: 

Styremedlemmer:  

Tom André Johnsen - Leder 

Ann-Michelle Kristoffersen - Nestleder 

Baard Herman Borge – Økonomiansvarlig 

Anne Karin Arvola – Styremedlem 

Elleke Bergersen-Wartena – Styremedlem 

Ørjan Birkeland - Styremedlem 

Varamedlemmer:  

 Thomas Torrissen 

 Lars-Christian Bredal  

Revisor: 

 Rachel Verna Krane 

Valgkomité: 

 Tove Alice Johansen 

Monica Myhre 

 

Andre verv/oppgaver som innehas av medlemmer i laget: 

Vigslere: 

Anne Karin Arvola, Julie Katrine Dragland og Aina Mathisen 

Gravferdstalere 

Bjørn Inge Dalager, Morten Rennemo 
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Verv i andre ledd av HEF 

Ann-Michelle Kristoffersen sitter i valgkomiteen for regionallagsstyret i perioden 2020-2022. I tillegg er 

hun opplæringsansvarlig for Humanistisk konfirmasjon i Troms.  

Anne Karin Arvola sitter i regionstyret i Troms regionlag som styremedlem i perioden 2021-2023. 

Bjørn Inge Dalager er opplæringsansvarlig for Humanistisk gravferd. 

 

Delegater på regionlagsårsmøtet 2021:  

På årsmøtet i Troms regionlag deltok Tom Andre Johnsen, Elleke Bergersen-Wartena, Baard Herman 

Borge, Anne Karin Arvola og Thomas Torrissen som delegater.  

 

Utvalg 

Harstad og omegn lokallag har gjennom 2021 hatt to utvalg: Navnefestutvalget har bestått av Tom André 

Johnsen og Ann-Michell Kristoffersen. Konfirmasjonsutvalget har bestått av Ann-Michelle Kristoffersen og 

Tove Alice Johansen.  

Kursledere har vært Ann-Michelle Kristoffersen, Lars-Christian Bredal, Thomas-André Pedersen 

Helmersen Terjesønn, Monica Lindstrøm,  

 

 

2. Møteaktivitet: 

Det er gjennomført 7 styremøter gjennom 2021, samt et planleggingsmøte for en aktivitetsdag.  

Årsmøtet fant sted torsdag 25.februar på Thon Hotel Harstad.  

 

3. Annen aktivitet: 

Fokusområder for året: 

Vi hadde noen klare fokusområder for året 2021, nemlig det å være synlig og ha noen tilbud, utenom 

sermonier, til vanlige medlemmer i organisasjonen. Til tross for en pandemi, har vi lyktes bra med det 

med å skape tilbud til 3-4 lokale arrangement og mediaomtale i forbindelse med disse. Dette er noe vi 

håper neste styre vil fortsette å videreutvikle.  

Opplæring av kursledere til konfirmasjon ble gjennomført i januar 2021.  

Søndag 13.juni gjennomførte lokallaget «Søndagpreik uten svovel» i Folkeparken, der vi arrangerte små 

samtaler om livets små og store utfordringer. Med bakgrunn i smittevernstiltak ble aktiviteten gjennomført 
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ute. Til tross for at det regnet tidvis voldsomt, fikk vi allikevel delt ut samtalekort og snakket med ca. 20 

turgåere. Det ble tatt godt imot. 

Under festspillene i Nord-Norge, 25.juni, inviterte vi medlemmer med på en forestilling Tro, håp og 

termodynamikk. 

Lokallaget deltok på Prideparaden i Harstad 11.september.  

Torsdag 28.oktober gjennomførte lokallaget 40-årsjubileum med Standup og servering av Tapas i Arena 

Nord-Norge på Thon hotel i Harstad. 95 deltakere fikk servert en porsjon av lokallagets historie, et 

tilbakeblikk på organisasjonens fortid, nåtid og fremtid. Ivar Dyring, som var en av stifterne av lokallaget, 

presenterte noen historier fra lokallagets begynnelse, styreleder Tom Andre Johnsen presenterte 

organisasjonen slik den fremstår i dag både lokalt og nasjonalt, mens styreleder for sentralstyret Christian  

Lomsdalen skisserte et forbund slik vi kanskje ser det i fremtiden gjennom sin videohilsen til lokallaget. 

Etterpå fikk gjestene oppleve både humor og alvor gjennom standup og musikalske perler fra trioen 

Petter Ytterstad, Rolf Breimo og Lars Bremnes.  

8.desember ble det arrangert julesamling for aktive i lokallaget på Røkenes gård, i tilknytning til et vanlig 

styremøte. Det var nyttig og inspirerende å møte de aktive medlemmene gjennom et slikt 

adventsarrangement.    

 

 

4. Antall medlemmer ved årsskiftet.  

Harstad og omegn lokallag har 561 medlemmer pr. 31.12, noe som representerer en økning på 52 fra 

året før (509 medlemmer).   

 

5. Navnefest: 

Det ble gjennomført en navnefestseremoni. Seremonien i mars ble avlyst grunnet pandemien til oktober, 

og det ble gjennomført navnefest for 5 barn den 16.oktober på Røkenes Gård. 

 

6. Konfirmasjon: 

Hovedaktiviteten i lokallaget er gruppeseremoniene Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk navnefest. 

Utvalgene, styret og andre frivillige legger ned mye arbeid med seremoniene, og seremoniene i 2021 har 

krevd ekstra mye. Fylkets organisasjonssekretær håndterer påmeldinger, henvendelser og sørger for 

informasjon til deltakerne og foreldrene. Påmelding til seremoniene er åpen for alle og skjer elektronisk.  

Konfirmasjon 2021 ble satt i gang i februar. Kurset og seremoni ble utsatt til høsten grunnet 

smitteversrestriksjoner. Kurset ble lagt opp delvis med uteaktivitet i folkeparken og gjennom helgesamling 

på Heggen videregående skole. Antallet konfirmanter var 71 fordelt på 4 grupper. 

De to konfirmasjonsseremoniene ble gjennomført 9.oktober 2021 med smitteverntiltak i Harstad 

Kulturhus. Ansvarlig for gjennomføring av seremoni var Ann-Michelle Kristoffersen i samarbeid med 
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Harstad kulturhus. Seremonileder var lokallagsleder Tom Andre Johnsen og hovedtaler var Hanne 

Johnsen Handå, leder for Ungdommens hus i Harstad. Musikalske innslag av Birk Arvola, Inna Marja 

Amundsen, Åsmund Wilter Eriksson og Hans Petter Vabog. 

 

7. Gravferd 

Det ble gjennomført en gravferd i Harstad i året 2021. 

8. Vigsler 

Det ble gjennomført 3 vigsler i året 2021.  

9. Deltakelse på eksterne kurs og seminarer: 

På det digitale motivasjonsseminaret lørdag 17.april deltok Elleke Bergersen-Wartena, Thomas 

Torrissen, Ørjan Birkeland, Tom Andre Johnsen, Baard Herman Borge og Anne Karin Arvola fra 

lokallaget. Delegasjonen fra Harstad leide møterom på Thon og deltok samlet på seminaret.  

Tom Andre Johnsen deltok som delegat fra Troms regionlag på landsmøtet 2021, som ble arrangert 24-

26.september 2021. 

På regionalt seminar i Bodø 5-7.november deltok følgende fra Harstad lokallag: Baard Herman Borge, 

Elleke Bergersen-Wartena, Siri Johansen, Tom Andre Johnsen, Anne Karin Arvola og Øivind Arvola.   

 

Oppfordring   

Vi ønsker å drive mer utadrettet virksomhet, men trenger flere aktive medlemmer. Ta kontakt hvis du kan 

tenke deg å bidra!   

 

Sted, dato og underskrifter fra styret 

 

Tom André Johnsen – Leder    Ann-Michelle Kristoffersen - Nestleder 

 

 

Baard Herman Borge – Økonomiansvarlig  Anne Karin Arvola – Styremedlem 

 

 

Elleke Bergersen-Wartena – Styremedlem  Ørjan Birkeland - Styremedlem 


