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Blikk mot 2019
Livssynssamfunn?  Samarbeid med an-
dre organisasjoner?  

LEDER

Ateistene er medlem av Atheist 
Alliance International (aai)

DET NÆRMER SEG ÅRSMØTE -  

Mange viktige ting å ta stilling til for en fersk gammel organisasjon.  En av 
de viktigste tingene blir nok å finne ut av om vi skal søke godkjenning som 
livssynssamfunn etter ny lov som er i emninga.  Skal vi kunne få støtte for 2019 
må utfylt søknad være departementet i hende i mars.

Vi er i oppstarten av et spennende samarbeid med Human-Etisk Forbund om 
utgivelse av boka Lungefisken Darwin, og om et mulig storarrangement om 
ateismen høsten 2019.

Vi er godt igang med samarbeid med sekulære organisasjoner her i landet, og 
har også kontakt med Maryam Namazie om internasjonalt samarbeid.

Vi arbeider med fornyelse av nettsidene.
Vi vil fornye vårt lager av ateistiske klær.
Vi vil bli fler
Vi vil bli fler aktive
Vi vil følge opp hyggelige og nyttige arrangementer

Konklusjonen er - vi trenger deg, dine kunnskaper og innsatsvilje!

Seminar på Hvaler 
2018

Ateistisk arbeidsseminar 
Hvaler 30.08.- 2.9.18

Ankomst torsdag 30.8 ca 1800

TORSDAG:

Dagfinn Eckhoff, Ronnie Johansson, Harald Fagerhus, Tine Pettersen, 
Thomas Gramstad, Torleif Werenskiold, Per K Hansen, Bjarne Kvåle, 
Christina Dahl.

MIDDAG 1900

Samtale om seminaret, planen, Dagfinn klargjorde hva han ønsker 
med begrepet «Den utrolige ateismen», utvide begrepet «ateisme», 
ikke være bare en negasjon, men et egetstående begrep ang virkelighet, 
rasjonalitet, positivitet, kritisk tenkning. Ønsker livssynsstatus (etter 
lovverket), bl.a av økonomiske årsaker.

Diskusjon om begrepet og innholdet.
Fare for å bli HEF light?
Vi må ikke bli konkurrent til HEF? Ronnie mener at ateismen ikke bør 
være et livssyn.
Dagfinn mener at ateismen bør kunne være et positivt livssyn.

Prat og diskusjon om Resett - politikk - Shurika Hansen - Luraas - vi-
kinger - daesh - korstog - historie - Iram Haq - mødre og kvinners rolle 

- psykologiske mekanismer i gruppedynamikk - ahmadiya - pinseven-
ner / Visjon Norge - mer gruppedynamikk - slangepredikanter / dar-
win award – youtube – ressurser – få bort gudsbegrepet, hvordan? - 

Tine har lagt mye energi i å arrangere uformelle treff, noe som er vel-
dig etterspurt. Folk oppfordres på det sterkeste til å delta, det dukker 
stadig opp nye medlemmer.

Spørsmål om vi skal arrangere ulike saker på Litteraturhuset. HEF kan 
være interessert i samarbeid om dette.
Litt om relasjonen mellom HEF og A.
Hvordan få ut budskapet vårt, hvordan få engasjert fler?
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Litteraturhuset 3. november



Lørdag 1.9:

Kl 1100

Levi Fragell, Vekkelseskristendom – ekspan-
sjon og skadevirkninger.
Kampen for likeverdighet, livsynsfrihet, kampen mot religion 
i praksis. 
Har vært store endringer de siste 40 – 50 år.
Religion som skade (pietismen, helvetestroen, pinsebevegel-
sen)

Pinsebevegelsen (1906 i USA)
Ekspansiv mye pga effektiv bruk av media, før og nå.
Karismatisk, suggerende, rusende.
Levi leste et innlegg han har sendt til KK.
Hvorfor er pinsebevegelsen skadelig? Både på samfunnsnivå 
og personnivå.
Folk jukser. 
Demonutdrivelser. Helbredelsespredikanter / dødeoppvek-
kere.
Skadelig på psykisk, intellektuelt, sosialt, fysisk nivå. 
Problemet nå: VN, Torp, Oase. 

Vi må være fler som motarbeider disse, ihvertfall så lenge re-
gjeringa sender hilsener.
Hva kan Ateistene gjøre?
Forslag: Samle inn penger til «dusør» for dem som kan doku-
mentere helbredelser.
Tatt kontakt med noen personer som kan starte ei gruppe. 
Cecilie Erland er interessert.
Bruk av fb-gruppene for og mot «pengepredikantene»
Levi: Vær obs på Torp, samt Imi / Acta (Stavanger) / Oase.

Lørdag, post 2, Jens Brun-Pedersen 
Humanisme og ateisme som folkebevegelse

Signaliserer endringer i HEF. Ambisjoner om å favne bredere. 
De kristne er i mindretall. I Oslo tilhører under halvparten DnK.
Siden 1991 er antallet uten religiøs tilhørighet triplet.
Antagonistene, de interesserte og de uinteresserte. De siste er utfor-
dringen. (Sak i VL ca 29.8, doktorgradsavhandling UiA).

Enger vil muligens være interessert i å støtte A med penger.

Penger andre steder enn livssynssamfunn? Jens BrunPedersen formid-
let at generalsekretær Enger i HEF åpner for å hjelpe oss.

Prater litt om hvordan få tak i folk, og grunner til at folk ikke engasjerer 
seg / melder seg inn, økonomi.

Lungefisken Darwin, samt Dawkins.

Om kvelden:
Om begrepet «Den utrolige atismen».

Lørdag ettermiddag 
Hvor mye tid er man villig til å bruke på ateistisk arbeid?
Skille mellom fysisk oppmøte andre steder enn hjemme og ting som 
kan gjøres hjemme.

- Bruke styregruppa mer, for å minimere belastninga ved fysiske møter.
- Trenger folk som vil delta aktivt, ikke bare sier ja for å dekke et høl.

Levi demonstrerer mirakel - for kort ben vokser ut

Levi Fragell og Dagfinn Eckhoff 
hilser Romerne fra pavestolen - 
det største av Roms opprinnelige 
syv underverker
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Vi var heldige med veret....
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- Kompetansekrevende, nye prosjekter (podcaster, youtube ol). (Generasjonsgreie?)
Sosiale treff for å komme i kontakt med folk. Viktig, sjøl om det ikke er fryktelig mange 
deltakere
Hedenske stunt? Per gruppe?
Gammel hedningehistorie, Knut Motzfeld?
Butikkansvarlig?
Kulturnatt
Arrangementer av større og bredere format

Splittelsesproblematikk mellom organisasjonene

Hvorfor melde seg inn i Ateistene?

Filosofiske diskusjoner om grenser, frivillighet, burka/niqab

Samarbeid med andre organisasjoner. Bl.a ateistdagen 23.3, vi må ta tak i den

 

Stiftelsen religionsforskning for fred (religionskritikk for fred)

Andreas Edwien, forfatter og religionskritiker. Døde i 2015, halvparten av arven gikk til 
stiftelsen «Religionsforskning for fred».
Noe av pengene er brukt til å få forfatterskapet på nett. 
Leder Dagfinn Ullestad, var på Hvalerseminar for to år siden.
Funnet nytt manuskript som forhåpentligvis vil bli utgitt. 
Eget nettsted, edwien.no. 
Ateistene og religionskritisk forlag mottar noe penger.
Planlegger nettmagasin.
Ullestadedwien.no (blogg av Grete Ullestad)

Eget nettsted.
Skifte til WP / samarbeid med SRFF?

Kulturnatt på 
Egertorget
Vi rakk knapt nok å komme oss hjem, før det var Kulturnatt på Egertorget.  Forberedelser ble det ikke mye 
tid til, men vi fikk laget nye Ateist-bannere til teltet vårt!

Teltet kom opp med nye bannere.  Bjarne passet butikken mens Tine 
stekte vafler.

Vaflene var mer populære enn  Jesus

Lars forsøkte å kommunisere ateismens mer intellektuelle budskap. Dagfinn forkynte evolusjonshistoriens siste oppdagelser og kom i 
dialog med en øvet ung predikant.
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Til ære for den internasjonale blasfemidagen 30. september
Blasfemi er en forbrytelse i muslimske land. I Norge (avskaf-
fet i 2009) og ellers i Europa, er ikke dette en forbrytelse. 
Blasfemi, som en straffbar handling, er et konsept laget og 
brukt av religioner som hadde eller fortsatt har verdslig makt.
Disse religionene, med islam i første rekke, har aldri laget en 
liste over “blasfemier” som bør straffes. Blasfemibegrepet 

innebærer alt som mishager den troende eller religiøse auto-
riteten. For å unngå å bli beskyldt for å være en “blasfemiker”, 
må en fri tenker stadig si ting som kan glede den troende og 
forkynner storheten av Allah. Ingenting annet er tillatt, ellers 
blir det straffeforfølgelse.

I islam er blasfemi vilkårlig, som en definisjon i variabel 
geometri. Alt kan bli blasfemi, avhengig av humøret til den 
troende. Sharia-loven spesifiserer ikke nøyaktig hva som er 
“blasfemi” . Man kan ikke skille blasfemi og det som faller un-
der dårlig manerer, uhøflighet eller bare meninger. Dette er 
rart fordi Sharia pleier å være konsekvent på mange områder.
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Ex-muslimer 
og Sekulær allianse 

med flott demonstrasjon for blasfemi og ytringsfrihet
7. september

Cemal Yusel Knudsen med flott appell fra Ex-muslims of NorwayAteistene var tilstede og støttet demonstrasjonen

Shurika Hansen var engasjert leder av demonstrasjonen


