
Møtetidspunkt 15. september 2020 kl.19-20. 

Møtested Breiseth 

Møteleder President Erik A Dahl 

Antall m gjester og 
observatører 

19 deltakere til stede på Breiseth og 16 deltagere fulgte møtet digitalt via 
Zoom. 

3. min Jubilantene Anne Henriksen og Per Rasmussen ble overrakt blomster av 
President Erik A Dahl. 

3.min Presidenten orienterte videre om møtet som han og Elin Lyftingsmo 
hadde hatt med Tore Nærland i organisasjonen Bike For Peace. Ordfører 
Ingunn Trosholmen var også tilstede. Organisasjonen sitt formål er å 
arrangere fredsritt på sykkel for å sette fokus på arbeid for nedrustning 
og kampen mot atomvåpen. 

  

Hovedtema Tro, håp og kjærlighet 

Foredragsholder Sogneprest Einar Gelius 

Kort om foredraget Svein Bergum introduserte Einar Gelius som nå er sogneprest i Søre Ål. 
Han kom til Lillehammer fra Lom, men er opprinnelig fra Arendal. Han 
har en allsidig bakgrunn og har gitt ut flere bøker og vært 
Statssekretær. Han har også vært prest i Nidaros bispedømme og mange 
år i Vålerenga kirke. 
Einar Gelius uttrykte glede over å være prest i Hamar bispedømme som 
har tradisjon for å være et liberalt bispedømme og trakk linjer helt tilbake 
til Kristian Schjelderup sin tid. 
Dagens tema er et stort og vidt og er særlig aktuelt i disse koronatider 
med økonomiske kriser og flyktningestrømmer. 
Gelius kom inn på forskjellige mellommenneskelige forhold: 
Stjele motet fra en person er en alvorlig handling (ref. til 7. bud). 
Tillit kommer ikke av seg selv, men en må gi mennesker tillit og det 
handler også om å vise sårbarhet. 
Hvordan en kommuniserer med andre er viktig. Lytt til hva andre har å si. 
Mangel på kommunikasjon kan være årsak til mange samlivsbrudd. 
Vær tydelig i kommunikasjonen og fortell hva vi føler og sett ord på hva 
vi tenker. Livet består av oppturer og nedturer som alle vil oppleve. 
Det som motiverer mest på en arbeidsplass er at en blir sett og får 
anerkjennelse. 
Å finne noe som en setter høyt og som en kan være stolt av og verdsetter 
er viktig for et menneske. 
Håp handler om anerkjennelse og trøst. En må tørre å være ærlig om 
egne følelser. 
Kjærlighet handler om å si hyggelige ting og vise respekt. Ikke vær for 
rask til å dømme andre mennesker. 
«Vi har alt -men det er alt vi har». Vi kan være rike på materielle goder, 
men kan være fattige på nestekjærlighet og lykke. 
Vi har to valg: Fryktens vei eller kjærlighetens vei. Ofte går vi med en 
maske og viser ikke hvem vi egentlig er. Livet er et arbeidsværelse - Grip 
dagen! 
Gelius kom også inn på at i det norske samfunn er tradisjon med dåp, 
konfirmasjon og begravelser en kulturarv. 
Mange føler seg sterk knyttet til kirken da de føler en tilhørighet og 
trygghet. Videre mente han at en sekularisering av samfunnet skaper 
toleranse og åpenhet for fremmede kulturer da vi lever i en smeltedigel. 



Referent Per Arne Arstad 

Neste møte 22. september kl. 1800 – fremmøte ved Thorstad-bua 

Neste referent Finn Olsen 

 


