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Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester Chanel, Elisabeth Lande 

Tre minutter Harald Brubakken fortalte om at bibliotekvaktene har blitt satt veldig stor pris 
på, men på grunn av sykemeldinger blir biblioteket stengt på fredager etter 
22. februar. Biblioteket takker veldig mye for det vi har gjort. 

Annet Chanel var på besøk og fortalte at det går bra med henne. Har vært i London i 
vinterferien. Trives godt på skolen.  
Svein Bergum orienterte om at to personer var på RYLA-seminar på Gjøvik på 
vegne av klubben. Var godt program og godt utbytte. Programmet for april er 
ikke lagt ut ennå, men orienterte litt om det. 

Hovedtema Å være kirke i studentenes hverdag 

Foredragsholder Studentprest Anne Anker Olstad 

Kort om foredraget Er fra Bornholm. Utdannet teolog fra universitetet i Århus. 
Var på studieopphold i Oslo og traff sin mann som er fra 
Øyer. Har vært sjømannsprest i Liverpool sammen med mannen. 
Ble der i 6 år. Lærte mye av de norske sjøfolkene. Hadde 
også mange studenter der. Søkte oss deretter til Sveits og 
jobbet mye inn mot FN-systemet og diplomatiet. Mannen er nå 
prest i Nordre Ål og jeg på Høgskolen i Lillehammer og 
Gjøvik.  
Spennende å være kirke i studenthverdagen. Alle mennesker er 
et møte verdt. Det å få lytte og å være i nærheten av andre 
mennesker er med på å gi livet mening. Alle har behov for å 
bli lyttet til. Vi blir til i hverandres ansikt.  
Mye av det jeg gjør er ikke målbart. Jeg får heller kanskje 
aldri vite hvilken effekt det jeg har gjort har hatt. Prøver 
å være synlig og være til stede. Er privilegert fordi jeg 
får være på høyskolene der det er mange studenter og mange 
ansatte. Er viktig å være til stede og være synlig i 
studentenes hverdag. Det er en styrke for meg å få jobbe 
sammen med Studentsamskipnaden i Oppland. Har kontor sammen 
med dem.  
Ønsker å være en samtalepartner og en medvandrer for 
studentene. Prøver å gi studentene redskaper slik at de kan 
løse sine utfordringer selv. Har blitt tatt veldig godt imot 
av høyskolene og studentene. Høyskolen er min katedral. 
Prøver å finne stjernen, livskraften i hvert enkelt 
menneske. Mange studenter glemmer å lytte til seg selv fordi 
det er så hektisk hele tiden. 
Min viktigste oppgave er å lytte og være til stede i 
studentenes hverdag. Skal være nærværende i alle situasjoner 
for dem. Det er viktig at vi tenker nettverksbygging og gjør 
hverandre gode uansett hvilke fag vi driver med. Har mange 
hyggelige små stunder med studentene. 
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