
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 12. februar 2013. 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester Inger Johanne Ektvedt, president Nord-Hordland Rotaryklubb. Overrakte 
vimpel fra sin klubb. 

Tre minutter  

Annet  

Hovedtema Paul Harris til Morten Jostad 

Foredragsholder Morten Jostad 

Kort om foredraget Morten Jostad er lillehamring. Forfatter, dramatiker, 
skuespiller, regissør, har gjort det til en særegen 
teaterform å portrettere andre, noe han gjør veldig bra. 
Ved siden av sine soloforestillinger, er han knyttet til Det 
Hemmelige teater i Gausdal. Statsstipendiat fra 2013. 
Jostad: Da jeg hørte om dette, tenkte at dette må være 
omtrent for meg som det måtte være for Obama da han fikk 
høre at han fikk fredsprisen. Jeg føler at jeg ikke har 
fortjent prisen. Vil dvele noe ved de diktere jeg skal få 
jobbe med fremover.  
En som ikke står så høyt på agendaen nasjonale lenger er 
Hans Ånerud. Vi legger opp til et stort jubileum 3. 
september og Ånerud-året er allerede i gang. Leste litt fra 
prologen til en av bøkene til Ånerud, Sølve Solfeng.  
I løpet av året skal vi prøve å ta fatt i nytt materiale, 
blant annet med seminar under Litteraturfestivalen med 
rundreise i Gausdal og ny forestilling på Det Hemmelige 
Teater. 
Ånerud er distriktsforfatter og hjemstavnsdikter. Krever en 
del innsats å holde disse forfatterskapene oppe. Må gi noe 
for å få de til å lege og bety noe for generasjoner som 
kommer etter oss. 
I vår skal også jobbe med den danske dikteren Kristen 
Kirkegaard. Skal være arrangementer i Oslo og på Lysebu 12—
14. april. Kirkegaard er i deler av sitt forfatterskap 
vanskelig tilgjengelig, i andre deler er han lettere 
tilgjengelig. Kirkegaards innflytelse på Norge var 
forbausende stor. Fremførte litt av Ånerud og Kirkegaard. 
Skal lage en forestilling om Kirkegaard og H.C. Andersen. 
Heter ”De levendes papirer”.  
Morten Jostad fremførte litt av H.C. Andersen. De fremmøtte 
fikk oppleve Jostad som den fantastiske kunstneren og 
formidleren han er. 
 

Referent Arnt Sveen 

 


