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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED:  Hotel Quality 

TIDSPUNKT:  19:30 

MØTELEDER:  President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT:  Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE:  Medlemmer: 19 Gjester: 1 

VINLOTTERI OG KAFFE:  396,- 

FØDSELSDAGER:  Gratulerer til Fabiola Niyomukiza som blir 40 år den 29. Desember  

 

Thorbjørn innleder møtet og ønsker alle velkommen. 

Inger Ruthgerda informerer om aksjonen End Polio Now. På det første møte etter jul utfordres alle til 

å ta med en gave som er pakket inn og kr 100,- i kontanter. Det blir utlodning av gavene på møtet 

blant de fremmøtte. Ta med ledsager. Pengene skal gå til Polio Plus. På dette møtet vil Trond Haug 

ha et innlegg.  

Carl Petter informerer om gavestafetten som har vært en formidabel suksess. Det er en hel rekke 

blant klubbens medlemmer som har bidratt i denne stafetten. Blant annet Arne Martin i spissen for 

Hegra Sparebank, som har gitt 5000,- til arrangementet «Jul For Alle». Tore som leder Ecopro på 

Verdal har bidratt med 3000,-. Rause gaver til en god sak. 

Thorbjørn berømmer Carl Petter’s innsats og engasjement for denne gavestafetten. Thorbjørn hadde 

et mål om at Stjørdal Rotary skulle være synlig i media minst en gang månedlig. Det målet er godt og 

vel oppfylt på denne siden av året. Flere av Klubbens medlemmer er sett avbildet med Hanne, 

Frivilligsentralens blonde, langlokkede leder. Noen opptil flere ganger.  

Vinlotteriets glade vinnere ble Terje og Morten. 

  

Et av kveldens høydepunkter er opptak av et nytt 

medlem, Morten Nilsen. Velkommen skal han være! 

Han blir medlem nummer 40. Han driver Lås og 

Montørservice på Stjørdal, og har drevet foretaket i 

20 år. Mye av hans fritid går i hund, jakt og friluftliv. 
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Det blir ingen Jul uten at Gustav har sagt noen ord 

Gustav er Styreleder i et Sameie, og han antyder at det også kan by på noen 

utfordringer iblant. 

Gustavs innlegg tar for seg Juleevangeliet, Lukas 2. 1-20 og noen tolkninger av 

dette som han har funnet i en artikkel. «En Jul uten Bad Guys.» 

Den nye oversettelsen av Juleevangeliet har byttet ut noen ord i forhold til den 

gamle teksten vi har vært vante til. Blant annet er «Herberge» byttet ut med 

«husrom», noe som gir en helt annen betydning og som gir ulike konsekvenser. 

Blant annet forsvinner enkelte personer ut av fortellingen. Sånn som 

vertshusholderen som nekter reisefølget husly fordi det er fullt i herberget. En 

konsekvens er jo at landets juleforestillinger må skrives om når den nektende vertshusholderen ikke 

eksisterer lenger. Det at den som nekter husrom, en «Bad Guy» forsvinner fra fortellingen, fjerner 

noe av spenningen og spenningstoppene i den. 

Hvis man tar inn tolkningene fra Midtøsten, om hvordan kulturen og gjestfriheten var, så skjønner 

man at det å avvise en høygravid kvinne som søker ly for natten er utenkelig. Teksten kan derimot 

tolkes som at det tradisjonelle gjesterommet var opptatt av andre gjester, og at de ble tatt inn i 

husets hovedrom der de delte det med sjølfolket og husdyra. Og at krybba var en trygg plass for en 

nyfødt i et rom fullt av folk og dyr. 

Har vi behov for «Bad Guys» som avviser? Denne forestillingen om de fiendtlige «andre» som avviser 

har vært problematisk for folket i Betlehem og Palestina. Er det ikke sånn at det tradisjonelle 

julespillet er passiviserende og selvrettferdiggjørende for tilskuerne? «Vi er ikke sånn».  «Vi er jo ikke 

de som avviser». «Vi er de gode». «Det er alle de andre som er sånn, ikke meg» 

Tolkningen der de inkluderer den lille hjelpetrengende familien er nok mer riktig og tro mot det 

opprinnelige. 

Gustav nevner også historien om «Den gamle skomakeren» av Leo Tolstoj. (Her er de siste avsnittene 

fra historien) 

«Da eplekona og gutten var gått, satt Adjevitj seg foran varmen og leste på nytt om Jesus som gikk 

rundt og snakke med folk i Galilea. Og igjen tenkte han: - Om han bare ville snakke med meg, så ville 

det være lettere for meg å gjøre det som er rett. 

Da skinte et lysskjær i det vesle rommet, og Adjevitj hørte en røst som sa: - Jeg har vært hos deg i 

dag, Adjevitj. 

Adjevitj reiste seg fort og sa: - Herre, når var du hos meg? Jeg var så opptatt med mitt ringe arbeid at 

jeg ikke merket det. - Jeg var hos deg i morges med den gamle mannen som skuffet snø. Jeg var hos 

deg ved middagstid med moren og barnet. Jeg var hos deg i kveld med kvinnen og gutten. Jeg var 

sulten, og du delte det lille du hadde med meg. Jeg frøs, og du lunet meg med klær, varmet av din 

kjærlighet. Det du gjorde for disse, Adjevitj, det gjorde du også for meg.» 

Noe å tenke på, og en utfordring sett i forhold til vår gaveaksjon. 


