
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 29. mai 2012 kl 1900. 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder President Halvor Høystad 

Gjester Einar Henriksen, Mesna Rotary Klubb 

Tre minutter 1. Audun Gjengedal orienterte om/antydet en mulig sammenheng 
mellom eldre herrers indremedisinske tilstand og deres interesse for 
historie. 

2. Ole Rønning fortalte fra en litt spesiell begravelse i Furnes, med 
tårnseilere  ( tårnsvaler) til stede i kirken. 

Annet 17 medlemmer til stede. 

Hovedtema Livets øyeblikk. 

Foredragsholder Arne Svilosen 

Kort om foredraget Det handlet om at vi må ta sikte på å være til stede i våre 
liv og ha mot og selvrespekt nok til å forholde seg til det 
slik det framstår for oss. 
Vi må avfinne oss med at vi lever i skyggen av de andre liv 
vi kunne levd og må innse at vi til stadighet må gjøre valg 
vi ikke kan ane konsekvensene av. Så et spørsmål blir: 
Hvorledes kan jeg best være den er ?  
Vår tids frihet på mange områder kan paradoksalt nok gi så 
mange valgmuligheter at det oppleves som utrygt og dermed 
ufritt.  Det er da  en fordel å kunne se sitt liv som en del 
av en større sammenheng.  
FNs grense for å være gammel er nå 75 år. Da må vel «eldre» 
bety noen som er eldre enn dette, hvilket igjen tilsier at 
personer under 75 år verken er gamle eller eldre (!). Men i 
vår kultur betyr det mer å gjøre enn å være og som 
pensjonist vil man lett kunne 
bli sett på som mindre relevant enn som yrkesaktiv. For å 
bevare den indre sunnhet blir da både aksept ( fra 
omgivelsene) og respekt (selvrespekt)  viktige 
forutsetninger.  Til slutt en praktisk 
opplysning fra foredraget.  Paradiset er (var) ca 6 mil nord 
for byen Basra i Irak.  Et tankevekkende foredrag 

Referent Arne Edsberg 

 


