Mandal og omegn lokallag, Oksevollen 17, 4517 Mandal
Bankkontonummer: 3040 21 48701

Mandal, 18.3.2015

Til Mandal Bystyre
v/ ordfører Tore Askildsen
Søknad om fri leie av Buen til seremoniene i Human-Etisk Forbund
I samsvar med Lov om tilskott til livssynssamfunn får Humanetisk Forbund like stor
kommunal støtte pr medlem som Den Norske Kirke og andre religionssamfunn.
I 2014 hadde Den norske kirke i Mandal 12204 medlemmer og fikk kr 437 pr medlem i støtte
fra kommunen som blir kr 5 331 800 til sammen. Vi i HEF fikk samme beløp pr medlem for
våre 377 medlemmer.
Humanistisk konfirmasjon består av et kurs som begynner i oktober og varer til
avslutningsseremonien siste lørdag i april. Kurset innebefatter tur til Danmark og rollespillet
På Flukt. Utgiftene til dette betales av kursavgiften som konfirmantenes foresatte betaler.
Kursavgiften er i år kr 3600 for konfirmanter som har foreldre som er medlem i HEF og kr
4600 for de som ikke er medlem.
Det viser seg for øvrig at en meget stor andel av våre konfirmanter har foreldre som er
medlemmer i Den Norske Kirke.
HEF har ingen egne lokaler og vi må leie lokaler til våre seremonier som er Humanistisk
konfirmasjon og Humanistisk navnefest. Avslutningsseremonien for konfirmasjonskurset er
siste lørdag i april og samler ca 1000 mennesker hvert år. Den Humanistisk navnefesten
arrangeres foreløpig to ganger i året, også den i Buen. For disse arrangementene betaler vi i
leie kr 20 300 for Storsalen og kr 3 000 for Elvesalen. Det betyr at det i år hvor det er 47
konfirmanter, koster mer enn kr 400 pr konfirmant å ha seremonien i kommunens kulturhus.
Da vi brukte Bystyresalen som seremonilokale, fikk vi gratis leie der. Da denne ble for liten,
og vi flyttet seremonien til Mandal videregående skole, fikk vi penger fra kommunen som
bidrag til leieutgiftene der. Denne kommunale støtten falt bort for noen år siden. Mens
Marnardal kommune støtter med kr 300 pr konfirmant som hører hjemme i deres
kommune.
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Det er to forhold som gjør at vi mener at kommunen ikke behandler Den Norske Kirke og
Human-Etisk Forbund likt:
I forbindelse med bygging av nytt Kirkens hus får Den norske kirke i gave av kommunen godt
over kr 5 000 000 i form av:
Salgsinntektene for
Tomta til KFUM-lokalet på Sanden
Menighetshuset i Store Elvegate med tomt
-

begrenset oppad til kr 5 000 000

Dessuten ny tomt til Kirkens hus på 1000 kvm på Sykehustomta

For det andre har Den Norske Kirke ikke noe leie å betale for kurslokaler og seremonilokale.

Disse to forholdene mener vi betyr at Den Norske Kirke og HEF ikke blir behandlet likt.
Det ville bøte litt på dette om kommunen kunne la oss leie Buen gratis til våre seremonier.

Vi håper på en rask og positiv behandling av vår søknad.

Mandal 18.3.2015
Med vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund i Mandal og omegn
Stein Rafoss,
lokallagsleder
(sign.)
Jacob Erstad,
koordinator for Humanistisk konfirmasjon i Mandal
(sign)
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