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Møtetidspunkt Tirsdag 06.01.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Observatør: Bente Molvig 

Tre minutter Kristin Hille Valle, takket for oppmerksomheten i forbindelse med at hun ble 
70 år nyttårsaften. Hun takker for alle meldinger i tillegg. Blomsten fra 
Rotary ble en av 26 stk. 

Annet Opptak av nytt medlem. 
Terje Onshus, Høyskolelektor på HiL, reiselivsstudiet. 
Fadder Svein Bergum presenterte Terje: 
Ble 60 år mandag 12.01.15. Han har hatt diverse verv i Lillehammer idretten. 
Skiklubben og innen fotball mest kanskje. 
Terjes far har imponerende 51 merker i Birken. 
Terje beskrives som en god kollega og godt likt blant studentene. En raus 
person. 

Hovedtema  

Foredragsholder Unn Irene Aasdalen, rektor på Nanselskolen. 

Kort om foredraget Kristin Hille Valla innleder foredraget. 
Unn Irene Aasdalen (født i 1963) er en norsk-dansk filosofihistoriker og 
tidligere journalist og redaktør. Fra 1. august 2013 er Unn Irene Aasdalen 
rektor ved Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) på Lillehammer. 
 
Hun er cand.phil. i filosofi fra Københavns Universitet og Ph.D. i italiensk 
renessansefilosofi fra Universitetet i London. Hennes faglige fokus er 
renessansens humanisme, nyplatonisme og politisk filosofi. 
 
Aasdalen er leder av og sammen med professor Marianne Pade fra 
Universitetet i Aarhus medstifter av Nordisk Netværk for Renæssancestudier 
(fra 2010). Hun er nestleder av det danske Forum for Renæssancestudier (fra 
2012). Hun underviser på og er med til å organisere forskersommerskolen 
Text-Memory-Monument, arrangert av Universitetet i Aarhus, i samarbeid 
med de nordiske institutter i Roma. 
 
Aasdalen underviste fra 2005 til 2010 i Renæssancekundskab ved 
Universitetet i København, og var fra 2008 til 2012 post doc samme sted ved 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Hun mottok Carlsbergfondets 
forskningsstipend for å skrive boka Den gjenfødte Eros: Kjærlighetsteorier i 
den italienske renessanse (utkom høsten 2013 på Scandinavian Academic 
Publishing). I årene 2008 til 2013 underviste hun også ved Borups Højskole i 
København i internasjonal politikk, politisk filosofi og kunsthistorie. 
 
Aasdalen var fra 1994 til 1996 kulturredaktør i Arbeiderbladet. Hun satt i 
1994–1995 i styret i Morgenbladet. Fra 1986 til 1994 var hun tilknyttet 
Dagbladet, som journalist i henholdsvis kultur-, utenriks- og 
featureavdelingen. Hun arbeidet før den tid som journalist i Ny Tid, 
Universitas og Friheten, var redaktør for ungdomsmagasinet Press (fra 1984-
1986) og av kulturtidsskriftet Kontrast (sammen med Christine Amadou) i 



1985–1987. 
 
I 1988–1989 var Aasdalen politisk viseformann i Europæisk Ungdom i 
Danmark. Fra 1984 til 1987 satt hun i sentralstyret i Sosialistisk Ungdom i 
Norge. Hun var nestleder under Raymond Johansen, og internasjonal leder 
da Kristin Halvorsen ledet organisasjonen. 
 
Nansenskolen er et studiested for voksne med ulik politisk, religiøs og 
kulturell bakgrunn. Skolen har hentet sitt navn fra Fridtjof Nansen, til minne 
om hans humanitære handlekraft. Skolen har som overordnet mål å bygge 
på de humanistiske tradisjonene og spre kunnskap om disse. Skolen ble 
grunnlagt i 1938 av Kristian Schjelderup, Anders Platou Wyller og Henriette 
Bie Lorentzen for å fremme en verden der konflikter løses gjennom dialog og 
ikkevold.  
 
Skolen har bl.a. hatt Halvard Grude Forfang, Inge Eidsvåg og Dag Hareide 
som rektorer.  
 
Skolen har tre studieretninger: Idé, kultur og samfunn, skrivekunst og 
billedkunst. 
 
I 1987 fikk Nansenskolen Fritt Ords Ærespris for sitt mangeårige arbeid for 
humanisme, toleranse og det frie ord. I 1988 fikk skolen diplom med ærefull 
omtale fra UNESCO for «outstanding contribution to the promotion of peace 
and tolerance». 
 
Skolen tar opp vel 70 elever til sitt årskurs og arrangerer hvert år i tillegg en 
rekke kortkurs og prosjekter. Skolen er en selveiende stiftelse. Skolen var en 
pioner i religionsdialogen i Norge, og tok inititativ til Sigrid Undset-dagene, 
senere Norsk Litteraturfestival, som har blitt Nordens største 
litteraturfestival. Skolen har siden 1988 arrangert OL-akademiene sammen 
med Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité. Skolen har også 
startet Nansen Dialog som driver 11 dialogsentre i tidligere Jugoslavia med 
60 ansatte, hvor etniske grupper som har vært i krig og konflikt kan møtes 
for samtaler og samarbeid. Mange av disse dialogene foregår også på skolen 
i Lillehammer, og dialogarbeidet har spredd seg til flere krigsområder i 
verden. I 2010 gikk Nansen Dialog sammen med Norsk Fredssenter og skapte 
Nansen Fredssenter som er en egen virksomhet under stiftelsen 
Nansenskolen. 
 
Unn Irene er en fantastisk foredragsholder og det viste seg også med 
engasjementet fra salen. Tusen takk for et levende og interesant innblikk i 
deg og Nansenskolen. 
 
Oppfordrer alle til å kikke inn på hjemmesiden : www.nansenskolen.no 
Det arrangeres åpne møter hver uke. Den 21. jan: 

Forfatter og tidligere rektor ved Nansenskolen, Elisabeth Aasen, 
holder åpent møte: «1800-tallets kvinner – fra anonyme 
forfatterskap til kampen for demokratiet». 

 
 
 



 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 20. jan, åpent møte. Informasjon om Lillehammer Rotaryklubb til 
inviterte og de som vil komme 

 


