
 

Trondhjem RKs 80-årsdag 

Møtet 25 januar var i anledning klubbens 80årsdag et kveldsmøte i Speilsalen.  Ca 60 gjester, 

medlemmer og ledsagere og opplevde en meget hyggelig kveld med god mat og drikke 

ledsaget av hyggelige samtaler, sang, gaver og taler.  Kveldens toastmaster Harald Krogstad 

ledet det hele på en fin måte etter at presidenten hadde åpnet møte, lest en hilsen fra Ungt 

entreprenørskap og kunngjort navnet på to kvinner som har søkt medlemskap.  Presidenten i 

Oslo RK-, hilste fra vår fadderklubb i 1926, fremhold at Trondhjem RK holdt seg godt som en 

av de eldste i landet og overrakte sin klubbs gave i anledning dagen – 12 flasker fremragende 

portvin. Advokat Christian Wiig, Lade RK holdt hovedtalen som inneholdt personlige 

refleksjoner med utgangspunkt i tanker om ”hva er det egentlig jeg holder på med”  knyttet 

opp mot 4-spørsmålstesten, da han våknet etter 11 døgn i koma. Han oppholdt seg særlig ved 

ærlighet, sannhet og om det er til beste for alle parter det berører. Som verdikonservativ så 

han med en viss skepsis på dagens ungdom som etter hans skjønn var for opptatt av raske 

penger til egen fordel, mens ungdom på 1960-tallet aksjonerte til fordel for massene. Han 

savnet en større aksept for frivillig innsats og kunne ikke se hvorfor advokater skal betale 

moms for yrkespålagt ubetalt arbeid. Med utgangspunkt i historien om Hitlers planlagte 

StorDrondtheim hadde han også noen tanker om hvordan historien kunne ha blitt hvis enkelte 

hendelser hadde fått et annet utfall enn de fikk.  

Distriktsguvernør Ole Myrbekken hilste fra Distrikt 2280 og Haakon Døvre fra Lade RK.  

Begge hadde rosende ord om aktiviteten og det sosiale miljøet i klubben.  Guvernøren takket 

også for maten  som han var meget fornøyd medog fortalte samtidig  at i 1928 var det 2500 

rotraryklubber i verden, gjennomsnittelig medlemstall i klubbene i dag er 45 To sangere, 

sopran og baryton fra Musikkonsrvatoriet  akkompagnert av en pianist fra samme sted 

underholt oss under en pause i spisingen.   Plutselig var klokken blitt 24 og ettersom det var 

midt i uken måtet vi avslutte en meget vellykket fødselsdagsfeiring. 
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