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STYRELEDERS INNLEDNING: 

2022 er et tilbakelagt kapittel i HEF sammenheng. Pandemien har også i år ødelagt 
noe for aktivitetsnivået, men det har lokalt blitt arrangert både filosofikafeer, bokkafé 
med forfatterbesøk og temamøter. Vi kan bare glede oss over hva våre driftige 
frivillige arrangerer rundt om i fylket. Vi har enda en gang hatt et rekordantall 
konfirmanter nasjonalt, som har blitt kurset både intensivt på leir og gjennom vårt 
faste kveldskurs over 9 uker. En stor takk til alle de flinke frivillige som gjennomfører 
disse og lager flotte seremonier, i alle av regionens lokallag. Høstens 
Landskonferanse hadde det litt uhyggelige tema «Døden», men det høyeste antall 
deltakere på en Landskonferanse og jeg tror flere av oss dro hjem med en større 
trygghet i at også dette er noe vi skal og bør prate mer åpent om. Det var gledelig å 
se nye ansikter på det årlige Etikkseminaret på Sørmarka. Temaet «Human 
ruspolitikk» ble tatt imot med skeptisk nysgjerrighet, men også her tror jeg flere reiste 
hjem med en ny forståelse for sider av samfunnet vi ikke alle beveger oss i, i det 
daglige. 

Vil igjen takke alle som er med og på sin måte representere Human-Etisk forbund. 
Det gleder meg at vi vokser og med stolthet viser frem livssynet vårt.

Linda Andal, Styreleder i Østfold regionlag 

LIVSSYNSSAMFUNN 

Regionalt etikkseminar 
Regionlagene i Akershus, Oslo og Østfold har også i år samarbeidet godt i planlegging 

og gjennomføring av det årlige etikkseminaret. Arbeidsgruppa har bestått av en eller to 

frivillige fra hvert av de tre regionlagene.   

Snaut 70 deltakere var med på Etikkseminaret på Sørmarka konferansesenter 29. og 

30. oktober.

Årets tema var «Human ruspolitikk», med følgende innledere: Arild Knutsen fra 

Foreningen for human narkotikapolitikk, Paul Larsson fra Politihøyskolen, Inger Lise 

Hansen fra Actis og Christina Livgard fra Prindsen mottakssenter/Brukerrommet.   

Som vanlig var det stort engasjement hos deltakerne under spørsmålsrundene og i 

gruppediskusjonene, og i det sosiale samværet rundt det faglige opplegget. Det var 

kulturelle innslag av Duo Musico (to musikkstudenter fra Ås) og musikeren Rossman. 
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SEREMONIER 

Humanistisk navnefest 

Gruppeseremonien Humanistisk navnefest er en glad og høytidelig feiring av at barn 

er født og har fått navn, og bygger på humanistiske verdier.   

I 2022 ble det avholdt 33 humanistiske navnefestseremonier i vår region for totalt 90 

navnebarn i Østfold. Seremoniene ble arrangert av 5 lokallag. Utvikling totalt antall 

navnebarn i Østfold 2016-2022:   

   

År 2022 2021 2020 2019 

Navnebarn 90 50 37 40 

 

Organisasjonsrådgiver Kitty Larsgaard og Boje Høyland har vært kontakt for 

lokallagene. 

Humanistisk konfirmasjon 

Humanistisk konfirmasjon er regionlagets største oppgave. I 2022 hadde Østfold 721 

konfirmanter, en liten nedgang fra året før. Totalt var det 54 kursgrupper fordelt på alle 

lokallagene. Vi har også hatt fylkesleir i 2022 til Bøkevangen med 46 påmeldte 

konfirmanter.  

 

År  Fredrikstad  Halden  Moss  Sarpsborg  Smaalenene  Fylkeskurs  Totalt  

2022  199  92  192  83  109  46  721  

2021  183  85  198  96  130  45  737  

2020  192  72  174  76  101  46  661  

2019  192  74  158  73  116    613  

2018  195  74  133  94  123    622  

2017  141  67  142  103  103    556  

 

Alle seremoniene har gått som normalt.   

Tilleggsaktiviteter i Moss ble avlyst pga. covid-19 smitte på Utøya, Smaalenene har 

gjennomført tilleggsaktivitet som vanlig.   

Totalt ble det holdt 26 seremonier i fylket.  

Østfold har hatt 49 aktive kursledere gjennom perioden. Som tidligere år ble det 

gjennomført kurslederkurs for kursledere i Østfold. På grunn av pandemien ble dette 

avholdt bare for de nye kurslederne. Tilbakemeldingene på opplæringen er generelt 

veldig god.  
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Humanistisk vigsel og gravferd 

Regionlagene i Oslo, Akershus og Østfold fortsatte sitt mangeårige samarbeid i et 

felles utvalg for vigsel og gravferd. Utvalget bestod av seks representanter for vigslere 

og gravferdstalere i de tre regionlagene.   

Årets talerseminar ble avholdt 6. mars på Thon Hotel Opera. Det var bra oppmøte selv 

om korona- pandemien medførte en del forfall.   

Høsten ble en del preget av avgjørelsen om at gravferdstalere over 75 ikke får 

fortsette utover aldersgrensen. Dette har vært en bestemmelse i mange år, men ikke 

vært praktisert før nå.  

Det er mangel på søkere til å bli gravferdstaler i vår region så det blir en utfordring å få 

erstattet dem. Derfor har administrasjonen i gang satt et arbeid med å få inn flere 

gravferdstalere, med sertifisering også på våren.  

Ved siden av å arrangere det årlige talerseminaret, har utvalget i oppgave å intervjue 

nye talerkandidater i vår region og vurdere dem for videre kursing. Siden HEF har 

endret reglene for vigsel, samt gratis medlemskap har behovet for vigsler økt 

betraktelig. Det medførte at vår region fikk økt andelen av plasser på kurset. Det er 

størst interesse for å bli vigsler så det ble intervjuet 16 vigselskandidater og tre 

gravferdskandidater. På høstens grunnkurs for vigslere og gravferdstalere deltok syv 

vigslerkandidater fra Oslo, fire fra Akershus og tre fra Østfold; alle 14 ble sertifisert. 

Fire gravferdstalere deltok på grunnkurset, og to fra Oslo og en fra Østfold ble 

sertifisert og er klare for oppdrag i 2023.  

Vi hadde 6 vigslere på 49 oppdrag i Østfold, 16 vigslere på 153 oppdrag i Oslo og 11 

vigslere på 109 oppdrag i Akershus, i alt 311 oppdrag i 2022.  

   

Vi hadde åtte gravferdstalere på 38 oppdrag i Østfold, 17 gravferdstalere på 147 
oppdrag i Oslo, og seks gravferdstalere på 91 oppdrag i Akershus alt 276 gravferder i 
2022.  

 

 

ORGANISASJON 

Lokallagene 

Østfold hadde ved årsskiftet 2022/2023 til sammen 6538 medlemmer. En økning på 

over netto 1216 medlemmer eller nær 23% fra året før. Dette må sies å være en 

formidabel medlemsvekst. Grunnen til denne veksten må ses i sammenheng med den 

nasjonale trenden hvor, gratis medlemskap, vervingskampanjer og seremonirabatter. 
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Likevel er det særlig rabattene på konfirmasjon som må sies å kunne stå for den aller 

største veksten.  

I Østfold er det åtte lokallag: Moss, Sarpsborg og Omegn, Fredrikstad, Halden og 

Smaalenene.  

Regionlagsstyret 

regionstyret for Østfold har etter årsmøtet i 2022 bestått av: 

Leder   Linda Andal 

Nestleder  Marie Charlotte Johannesen 

Kasserer  Frode Tennebø 

Sarpsborg  Tom Engler 

Moss   Joshua Bragg 

Halden   Reidar Abelsen 

Smaalenene  Einar Borgund 

Vara   Jon Sebastian Havstein  

Vara   Joakim Hansen 

 

Sigurd Braathen ble valgt til leder for valgkomitéen, men ga etter årsmøte beskjed om 

at han ikke ønsket å tre inn i rollen. Styret har etter dette fungert som valgkomite, i tråd 

med vedtaket fra årsmøte i 2021.  

Grant Thornton Norway har vært regionlagets revisor. 

Regionlagårsmøtet 

Det ble avholdt årsmøte i Østfold regionlag 24. mars 2022. Møtet ble avholdt digitalt. 

Det var totalt 13 personer, hvorav 8 med tale- og forslagsrett, som møtte.  

Regionkontoret 

Avdeling øst (regionkontoret for Østfold, Oslo og Akershus) er samlokalisert med 

Hovedkontoret, Humanistisk ungdom og Humanist forlag i forbundets lokaler på 

Grønland i Oslo. I tillegg har Avdeling øst et kontor i Sarpsborg som er bemannet om 

lag halve uken.  

Avdeling øst disponerer 9,3 årsverk fordelt på 10 fast ansatte. Ved utgangen av 

2022 besto Avdeling øst av følgende fast ansatte: 

 

Irene Kosberg Skagestad 

Kitty Larsgaard  

Eva Meyer  

Christina Meyer  

Sol Stenslie  

Linn Alva Erlandsen 

Boje Høyland Ellingsæter  

Ming Su Lavik 

Sara Artigas Martinsen 

Daniel Haug Nystad (leder) 
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Humanistisk uke 

Humanistisk uke ble avholdt 14.-30. oktober. Tema i år var «døden». Administrasjonen 

ble opplyst om og hjalp til med å promotere følgende arrangement:  

Kritisk tenkning med Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen – Halden lokallag 

I tillegg ble Humanistkonferansen 2022 arrangert av HEF sentralt, 22. og 23. oktober, 

med tema «døden». 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon er en støttefunksjon på kontoret, med 80% årsverk fordelt på 

Akershus, Oslo og Østfold, som bidrar på de fleste felt i administrasjonen. En stor del 

av arbeidet består til vanlig i å spre informasjon om og invitasjoner til våre mange gode 

arrangementer og seremonier, samt å rekruttere medlemmer og frivillige og vise frem 

vårt livssyn og verdigrunnlag.  

De mest brukte kanalene var i 2022 nyhetsbrev på e-post, Facebook, og vår nettside 

human.no/ostfold. SMS ble også sendt ut fra administrasjonen ved noen anledninger, 

særlig ved presserende behov for å rekruttere flere kursledere. 

Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med vedlikehold av nettsider og Facebook, 

utformet materiell som avisannonser, plakater og påmeldingsskjemaer, og rekruttert til 

styrer og utvalg, i tillegg til å fungere som rådgiver overfor avdelingsleder, regionstyrer, 

lokallag, utvalg og utvalgssekretærer. Av særlig betydning er bidraget på 

konfirmasjonsfeltet, slik som å klargjøre for påmelding, spre info om kurstilbudet, samt 

rekruttering av kursledere. Vi har også vært representert i Fagnettverk 

kommunikasjon, sammen med Hovedkontoret og en representant fra hver av de andre 

UT-avdelingene. 

Frivillighet 

I kjølvannet av pandemien var det naturlig at kontoret vurderte arbeidet kontoret og 

regionlagene gjør i forhold til frivillige og medlemsaktiviteter. Alle tre regionlag hadde 

ulike gjennomganger av ønsker, behov og innspill på hvordan vi følger opp dette i vår 

region. Denne dialogen har gått videre gjennom året. Kontoret har økt sin kapasitet på 

feltet fra grovt sagt 0,75 årsverk til 2,25 årsverk. Så langt har dette ført til en del økt 

aktivitet i enkelte lag. 

 

 




