
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag  16. april 2013 kl. 19.00 

Møtested Nansenskolen 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester  

Tre minutter  

Annet  

Hovedtema Nansenskolen 

Foredragsholder Styreleder Bodil Alver Moen åpnet møtet og ønsket velkommen. Heidrun 
Sørlie Røhr, fungerende rektor. 

Kort om foredraget Skolen ble stiftet i 1938 av Wyller og Skjelderup.  
Har få studenter fra Lillehammer, ønsker å gjøre noe med 
det. Aldersspredningen på studentene i år er fra 18 til 75 
år. Ble opprettet på en tid da de totalitære regimene var på 
fremmarsj i Europa. Er ikke en folkehøyskole, er et akademi. 
Selv om fagtilbudet har utiklet seg over tid, så holder man 
fast ved grunnverdiene og prøver å la de gjenspeiles i 
fagområdene. Skolen var stengt under krigen og gjenåpnet 
rett etter krigen. I begynnelsen var det ikke internat, det 
kom etter at det ble folkehøyskole. Skolen har blitt 
utbygget flere ganger. Siste tilbygget ble gitt i gave fra 
Fritt Ord i 2000. Gamlebygget brant i 1987.  
Nansenskolen er mye forskjellig. Er et fantastisk sted. Har 
ca. 70 studenter. Idegrunnlaget og humanistiske verdier er 
viktig for skolen. Idegrunnlaget handler om menneskeverdet 
og ivaretakelse av helheten, menneskerettigheter. ”Kjenn deg 
selv og elsk din neste”. Vi legger mye vekt på filosofien og 
filosofihistorien og hvordan den har påvirket og påvirker 
oss. Man må finne sin måte å yte bidrag til samfunnet på. 
Studentene skal finne sin stemme og bruke den litt mer 
aktivt i samfunnet. Nansenskolen har et ønske om å være en 
aktør i offentligheten.  
Norsk Litteraturfestival har sprunget ut av Nansenskolen. 
Nansen Cross Country er en mix av hans polare skiturer og 
folkerettsengasjement.  
I år har 4-5 av 70 som ikke er fra Norge. Ønsker å få flere. 
Skolen er finansiert gjennom statsstøtte og elevbetaling 
samt noe gaver. Skolen har 20 ansatte, 15 årsverk. Pluss 
noen stillinger på Nansen Fredssenter. Røhr reklamerte for 
sommerskolen på Nansenskolen. 
Etter orienteringen var det omvisning på skolen.  

Referent Arnt Sveen 

 


