
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

Møtetidspunkt Mandag 24. februar 2014 

Møtested Radisson SAS Lillehammer Hotell 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester Åpent Intercity -møte: ca 160 frammøte, hvorav 14 fra vår klubb – flere med 
ledsagere 

Tre minutter Arne Svilosen introduserte dagens foredragsholder 

Annet  

Hovedtema Hvordan ta vare på seg selv og hverandre i en travel hverdag 

Foredragsholder Prest og forfatter Per Arne Dahl 

Kort om foredraget Dahl holdt et eminent innlegg, der han holdt de mange 
frammøte i full oppmerksomhet gjennom variasjon i 
virkemidler: praktiske jordnære eksempler, 3-4 hovedbuskap 
samt noen bibelsitater, alvor og humor. Av de hovedstikkord 
han nevnte kan gjengis noen: 

- Gjestfrihet i et krevende kulturelt landskap  
- Innimellom er det ”plunder og heft”, noe vi må lære å 

leve med  
- Vi feirer i år vår frihet – gjennom Grunnlovsjubileet, 

hva slags ansvar gir dette oss i en ny tid, blant 
annet med mange innvandrere. 

- Referanse til Erik Damman: viktig med ivaretagelse av 
både indre og ytre miljø: en fare er oppvarming av det 
ytre miljø, men det er også en trussel med frost, 
kulde og utrygghet i det nære og indre miljø 

- Det eneste som skjer av seg selv er forfall og 
destruksjon, mens konstruksjon gårikke av seg selv 

- ”Det sitter mye forskjellig i veggene i norske hus” 
- Referanse til sportsjournalisten Kjell K. Rike når han 

fikk kreft: ”hvordan kan vi utnytte resterende tid 
best mulig: hva har gledet oss mest/hva har såret oss 
mest? 

- Bli tøffere til å snakke om det vonde (Dahl hadde 
bestemor fra Gudbrandsdalen, der mottoet var å gå 
stille i sorgen og tie og tåle. 

- Den som sår med ærlighet i første person en-tall, kan 
høste med kjærlighet i første person flertall. 

- Forskjellighet: vi trenger et mangfold, et 
kompletterende fellesskap 

- Elsk din neste 
- Du er mye mer enn det du ikke er stolt av i livet: gi 

hverandre nye muligheter, respekter hverandre 
uavhengig av meninger, viste eksempler fra politikere 
i USA som gikk fra ”fiendlighet til friendship”, bl.a 
gjennom å kommunisere 

- Avsluttet med å snakke om gjestfrihet, og referanser 
til alt fra 5. Mosebok kap 10 til skuespillet Babettes 
Gjestebud, som viste eksempler på å utvide trange 
miljøer og fremme gjestfrihet (viste til eksempel fra 
Gjøvik om naboekteparet som hadde dårlig råd men det 
hver dag var åpen dør for kaffe, en stol var alltid 
ledig – for tilfeldig forbipasserende eller noen å 
tenke på. 



- Historien om den eldre syke som ble tatt med ut og kom 
med replikken når han møtte en kjent: ”Vi kan ikke 
sitte inne, når alt håp er ute” 

- Avsluttet med referanse til Thomas Merton: ”det 
handler om å gi frihet til gjestene”  

- Dahl har skrevet over 15 bøker, så les mer i noen av 
disse  

Referent Svein Bergum 

 


