
   

Livet i samfunnsklemma!  
Lill May Vestly holder foredrag, politiske taler og festtaler, leser poesi og danser i ulike 
settinger. Alltid med humor og et kritisk blikk på vår kulturs moderne forestillinger om 
menneskesyn, kjønn, relasjoner, livsstil, tro, verdivalg og familiepolitikk. Foredragene er 
unike, omtalte og etterspurte, og vekker, underholder og inspirerer! Du kommer til å gråte 
og le – og våkne! – av en levende, fargerik og bunn ærlig samfunnsanalyse du aldri har 
hørt maken til!  En unik stemme som snakker folkelig, akademisk og politisk, rett fra 
morshjertet, levra og folkedypet. 
 

Lill May Vestly (39 år) er trebarnsmor, fostermor, skribent, foredragsholder 
og meningsleverandør. Hun er særlig opptatt av familiens livsvilkår og 
betydningen av relasjonen mellom mor og barn. Hun hoppet selv av 
karrierekarusellen for å være hjemme med barna en stund, og opplevelsene 
rundt den prosessen fødte et dypt engasjement for mor og barn.  
 
Lill May Vestly ble kjent stemme i samfunnsdebatten da hun i 2010 skrev 
den omtalte kronikken ”Kjære feminister! Jeg er en husmor fra Sørlandet …” 

I kjølvannet startet hun Morsrolleorganisasjonen – Tid for barn. Begge deler skapte sørlandsk 
mediehistorie. . Hun har siden talt 2 ganger på Oslo Symposium, er intervjuet i bokform og flere 
reportasjer, er sitert i landsmøtetaler og Stortingets spørretime, har skrevet kronikker og holdt 
foredrag, og har flere ventende bokprosjekter i skrivebordsskuffen. Lill May ble kristen i 2013 og 
samme år ble hun kåret til ”Årets Jesuskvinne” for sitt engasjement. Hun er universitetsutdannet 
innen samfunnsfag og humanistiske fag, og har arbeids-, grunder- og ledererfaring fra ulike bransjer 
og foreningsliv. 
 

Ulike foredrag: 
 Familien i samfunnsklemma! 

 Barna i samfunnsklemma 

 Ungdom i samfunnsklemma! 

 Morshjertet i samfunnsklemma! 

 Ekteskapet i samfunnsklemma! 

 Kjønnsroller i samfunnsklemma! 

 Adam og Eva i samfunnsklemma! 

 Eva – fra Edens hage til kommunevalg 2015! 

 Ett år med Gud - rapport fra en forskrekket nyfrelst! 

 Et brennende hjerte! 

 Himmelen over adventsstjerna - og livet under 

 Tango og tankeperler om mystikken mellom mann og kvinne  
– pardans, poesi og tekster om kjærlighet og lidenskap 

Foredragene skreddersys til ulike settinger og arrangementer. 
 

Hør mine taler fra Oslo Symposium 

2013: Morshjertet i samfunnsklemma!  

2015: Adam og Eva i samfunnsklemma! 

 

Les alle tekster, taler, mediereportasjer og aktiviteter på www.leveoglykkes.no 
Foredrag, taler og intervjuer kan bestilles på lillmay@leveoglykkes.no / mobil 995 37 163 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0NL-DlLM9Ds
https://www.youtube.com/watch?v=wZRlEMt7ayA
http://www.leveoglykkes.no/
mailto:lillmay@leveoglykkes.no


     

REFERANSER 
Tilbakemeldinger: 

 ”Snakk om å treffe spikeren på hodet!” 

 ”Så forfriskende for sinn og tanke!” 

 ”Rørende, morsomt og skarpt analyserende!” 

 ”Helt utrolig bra!! Jeg lo og gråt..” 

 ”Det var en glede!!! Jeg jublet på vei hjem!-  

 ”Du ikkje berre pirkar. Du knuser glas. Det var sanneleg på tide med litt klartale. Praktfullt! For 
eit mot, for eit presisjonsnivå, for eit engasjement!  Du vågar å rope at keisaren ikkje har 
klede på.” 

 ”Fantastisk tale! Noe av det beste jeg har hørt på årevis.” 
- Svein Inge Olsen, festivalsjef Protestfestivalen. 

 ”Lill May Vestlys foredrag er unike. De utfordrer bestående tanker på en underfundig, 
humoristisk og intelligent måte. Hennes perspektiver setter samtalene i gang blant dem som 
lytter, og skaper stort engasjement. Hun er et høydepunkt under Oslo Symposium, hver 
gang.” 
-  Bjarte Ystebø, leder Oslo Symposium 

 ”Du er KJEMPEDYKTIG! Du er skarp, syrlig, saklig, ideologisk nytenkende, kommer fra et faglig 
sterkt perspektiv og bringer ny informasjon på banen. De impulsene du bidrar med inn i 
kulturen er meget viktige. Ærlighet varer lengst, og det forstår du.” 
- Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter 

 ”Takk til Lill May Vestly…  som har reagert på SV-statsråd Inga Marte Thorkildsens utsagn om 
at det ikke er verdifullt å bruke tid med egne småbarn” 
- Forfatter Unni Lindell 

 ”Lill May Vestly er en markant stemme som har mange spennende innspill. Hun er nesten en 
kampanjeorganisasjon i seg selv, og har fått mye oppmerksomhet som en aktiv debattant. 
Det er ekstremt interessant å diskutere med henne og høre hva hun har å si.” 
- Kjell Ingolf Ropstad, Stortingspolitiker for KrF  

 ”Lill May Vestly er en frodig og varm kvinne som stråler feminin selvtillit og glede over 
mannen! Hun er et frisk og glad pust i samfunnsdebatten, og et vakkert og gledespredende 
innslag på ethvert arrangement. Menn og kvinner er ikke fiender, vi er kalt til å stå sammen 
og utfylle hverandre! På en morsom måte, men også med en dybde, minner Lill May oss på 
styrken i møte mellom ulikhetene - en realitet den militante kvinnekampen har røvet fra oss. 
Anbefales på det varmeste!” 
- Erik Selle, partileder i Partiet De Kristne 

 ”Du er en ideolog, en filosof og en poet.” 
- Finn Jarle Sæle, sjefredaktør Norge I DAG 

 ”Din hovedforelesning på fagdag for helsesøstre, ble godt mottatt. Du taler ut fra et trygt 
verdigrunnlag og utfordrer til å tenke gjennom fastlagte forestillinger vi har om barns 
oppvekst og om morsrollen. Du setter ord på dagsaktuelle tema og er ikke redd for å tale der 
politisk korrekthet får andre til å tie. Dermed er du i forkant og setter  dagsorden for en ny og 
viktig debatt som til syvende og sist har potensialet til å gi våre barn en bedre oppvekst.” 
- Kjersti Øien Skjold, helsesøster og leder av styret for helsesøstre i Hedmark fylke 

 ”Lill May Vestly er en forfriskende stemme og et uregelmessig verb i den politiske korrekthet 
som preger mye av dagens Norge. Hun står opp for grunnleggende familieverdier og 
forsvarer betydningen av mor-far-barn-relasjonen. Jeg setter stor pris på hennes kreative og 



     

uredde engasjement for det hun tror på” 
- Øyvind Benestad, leder Stiftelsen MorFarBarn 

 ”Lill May Vestly ble kåret til Årets Jesuskvinne i 2013 på grunn av hennes sterke engasjement 
for morsrollen. Hun har markert seg som en sterk debattant som våger å sette ord på barnas 
behov og mødres situasjon i landet vårt. Hennes hyllest til morsrollen har vært et friskt pust i 
den norske mediehverdagen. Måtte vi få høre mye fra henne fremover!” 
- Anne Christiansen, leder Jesuskvinner 

 ”Mødrene i salen fortalte at du satte ord på det de innerst inne kjenner i sitt hjerte - og at de 
både lo og gråt mens du talte. Takk for at du setter ord på noe av det viktigste som foregår i 
Norge;  at barna blir stående uten holdepunkter. Takk for at du er så frimodig og sterk, og er 
villig til å gå i fronten av denne kampen. Din veltalenhet trenger vi.” 
- Randi Anita Helvig, Landskoordinator i Mødre I Bønn 

 ”Lill May Vestly er fargerik både utenpå og inni! Hun er en ordkunstner, og med sin særegne, 
personlige stil evner hun å begeistre og utfordre. Når hun forteller om troen sin, er hun dønn 
ærlig og befriende fri for klisjeér. Anbefales!” 
-  Kathrine Tallaksen Skjerdal, sogneprest i Høvåg, Den Norske Kirke 

 ”En innertier i innhold og fremføring!” 
- Odd Einar Lillebø, Grimerud Gård Hamar, Ungdom i oppdrag 

 ”I tillegg til engasjement og stor formidlingsevne som vekker, begeistrer og skaper perspektiv, 
har hun erfaring i eget liv som er troverdig og skaper refleksjon. Hennes kompetanse og 
innsikt i internasjonale studier og forskning gjør at hun ikke kan avvises. Derfor er hun en 
viktig røst i samfunnsdebatten på et område som angår oss alle: mammas rolle i verdens 
rikeste land.” 
- Terje Dahle, pastor Trondheim Frikirke og Kristent Nettverk 

 ”Med uvanlig stort engasjement formidler hun sitt budskap. Det er forfattet med sylskarp 
blyant og det krydres humor og selvironi. En forelesning med Lill May Vestly er en 
opplevelse.” 
-  Gjermund Igland, Fevik Misjonskirke, Misjonsforbundet 

 ”Takk for en kanon mannskveld!” 
- Oddvin Larsen, arrangør og pastor i Salem Kristiansand, Misjonsforbundet 

 ”Full sal med kvinner satt som tente lys! Hun traff oss i hjertet og fikk stående applaus! 
Fargerik, ærlig, inspirerende - med humor og alvor. Anbefales på det sterkeste!” 
- Pernille Strand, Jesuskvinner i Filadelfia i Arendal, Pinsebevegelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 


