
Rana Rotary 
Referat fra medlemsmøte 28.01.16 

Tilstede: 14 medlemmer: Aslak, Eva, Synnøve, Svein N, Per, Steinar, Vigleik, Vidar, 
Torgils, Einar, Gunnar, Torgils, Arne, Aleksander

Ukens vinlotteri vinner ble Gunnar.

Saker: 3 minutter 

1. Vigleik delte et nylig besøk i Brussel, der ble det feiret Burns Night. Burns Night 
feires årlig rundt januar 25. Det feires livet av poet Robert Burns, som ble født 25.
januar 1759. Den dagen feirer også Burns 'bidrag til skotsk kultur. Burns 'mest 
kjente verk er "Auld Lang Syne". Her ble det etter tradisjon spist Haggis og 
drukket Whisky og annet. Dans m/sekkepipe ble det også. 

2. Svein N. Fortalte kort om frostens herjing på hans båt. Han fikk berget den 
synkeferdige båten etter vanninntak. Takstmann kommer snart med en 
konklusjon.

3. Steinar fortalte om en uheldig episode med sitt forsikringsselskap. Han oppfordret
til å ikke bare godta forsikringsselskapets utkast til oppgjør.

Dagens sak: Synnøve holdt et foredrag om temaet Human-Etisk Forbund

Synnøve fortalte først om hennes
oppvekst rundt religion og hennes familie
trosretning. Hun vokste opp uten guds
tro. Som 10 åring fikk hun oppleve en
prest som kom med truende hentydninger
om det ene og det andre, dersom hans
ord ikke ble fulgt. Hun klarte da å
reflektere over at dette, og mente noe
ikke stemte og dette satte hennes gudstro
enda lengre unna sin sannhet. Biskop
Kristian Scheldrup derimot talte med sin
respekt til folket og fikk folkets respekt
tilbake. Hun meldte seg ut av statskirka i
1971. Og etter ca 20 år meldte hun seg
inn i Human-Etisk Forbund. 

Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 av
Kristian Horn med ca 400 medlemmer.
Medlemstallet vokste sakte frem til Levi
Fragell overtok som leder. Han startet
kampanjen aksjon utmelding av statskirka
og havnet mye i media. I dag er
medlemstallet rundt 85 tusen
medlemmer. Åse Kleveland er en annen
som har klart å profilere forbundet på en
positiv måte.

Forbundet jobber bla. for å avvikle
statskirkeordningen og sikre full
religionsfrihet for alle. De ønsker å
avskaffe dagens RLE-fag og erstatte det
med et reelt livssynsnøytralt og



inkluderende fag. Og alle borgere i landet bør ha lik tilgang til offentlige og verdige 
seremonirom.

Sermonier som: Humanistisk navnefest, Humanistisk konfirmasjon, Humanistisk vigsel, 
Humanistisk gravferd er i økende omfang

Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder 
menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen 
avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten'

Humanismen er et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes 
menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet.

Stort sett handler det å leve etter mottoet: man skal gjøre mot andre det man selv 
ønsker andre skal gjøre mot ens selv. 

Den lokale avdelingen har ca 460 medlemmer pr. dato. 

Vidar Røssvassbukt Referent


