
 

Presidentens hjørne 
En stor og varm takk til dere alle for et interessant 
og innholdsrikt Rotary-år 2003/2004  
Så kom kvelden, mitt år som Rotray-president var snart 

historie. Jeg var preget av vemod, men også dyp 

takknemlighet og glede, fordi jeg hadde vært så privilegert å 

få anledning til å tjene Trondhjem Rotary Klub som president 

dette året. Tillitsvervet har gitt meg plussverdier og beriket 

meg som menneske, mange ting har fått en annen dimensjon.  

 

Været viste seg fra sin beste side, en utrolig fin, solrik og  

blomstrende junikveld. For en del år siden ble jeg utnevnt til 

Tordenskolds soldat, så derfor var det naturlig å velge 

Tordenskiolds fødested, i dag kalt Ringve Museum, som 

arena for presidentskiftet. Musikkvalget reflekterte min 

geografiske bakgrunn som er en blanding av Gudbrandsdøl 

og Hallingdøl.   

 

Verdenspresidentens motto ”Lend a Hand”-”En hjelpende 

hånd” har vært klubbens overordnede ideal som vi har styrt 

våre aktiviteter etter dette Rotary-året. Takket være et 

kjempedyktig og engasjert styre, flinke komiteledere, 

entusiastiske prosjektledere og dyktige medlemmer, så har vi 

fått gjennomført klubbens planlagte oppgaver.  

Programkomiteen har sørget for gode foredrag med temaet 

omsorg, historiske og nye egoforedrag og interessante og 

gode 3-minutter av våre egne medlemmer. Klubben har 

gjennomført to lokale prosjekter med økonomisk støtte fra 

District Simplified Grant, Lünen Rotary Klub og vår egen 

klubb. ”Gladtur til Rørosmartnan med etterpålag for Byåsen 

Produkter sine arbeidstakere med daglig leder Jan Borseth og 

hans team. Sesongbilletter til fotballkamper på Lerkendal for 

beboere ved Furulund Bo- og Treningssenter for 

rusmisbrukere”. 

På hvert møte har det vært utlodning av vin til støtte for 

PolioPlus. Klubben har  sendt inn guvernørens ønskede 

bidrag til Rotary Foundation med kr. 150,- per medlem. 

Klubben startet med fokus på ungdomstiltak ved å anbefale 

en NTNU-student for studier i USA på et Georgia-stipend. 

Han trakk seg imidlertid etter at søknaden var sendt. 

Av internasjonalt arbeid har klubben takket for 

vennskapsbrev fra Storbritannia, pengebidrag fra Tyskland, 

sendt julematoppskrifter til Portugal og undersøkt om 

klubben kan bidra med å starte en Rotary-klubb i Vest-

Uganda.  

Klubben har utlyst Rotarys 100-årsjubileums 

plakattegnekonkurranse for skoleelever ved Midtbyskolene. 

Vinnerbidraget er sendt distriktet. Alle 20 deltakerne fra 

Nidelven skole og Steinerskolen fikk diplomer, og nr. 1, 2, og 

3 fikk pengepremier på henholdsvis kr. 300,-, kr. 200,- og kr. 

100,- ved en tilstelning på Britannia Hotel med brus, boller og 

underholdning av en strykekvartett av 11-åringer fra 

Trondheim kommunale musikkskole.  

Klubben har hatt rakfiskkveld med guvernørbesøk, bokkveld, 

konsertaften med påfølgende torskeaften hos Benitos, 

bedriftsbesøk på E. C. Dahls bryggeri, servering hos Benitos 

og konsert i Vår Frue Kirke for pensjonister i midtbyen og 

medlemmer med ledsagere. Klubben har økt medlemsmassen 

med 3 nye medlemmer. Opptak av nye medlemmer er blitt 

høytidelig markert av klubbens dyktige seremonimester 

Asbjørn Austvik.  

Mottatte bannere fra hele verden har fått sin  plass, det har 

Bernt-Axel sørget for og alle 180 bannerne er blitt 

registrerte, det har Pål tatt seg av –  godt jobbet. 

 

Klubbens ansvarsbevisste redaktør og påtroppende 

president, som har vært fotograf, har profilert prosjekter, 

sosiale arrangementer, blomsteroverrekkelser/utmerkelser 

og andre begivenheter i klubbens og distriktets 

medlemsbrever og Rotary Norden.  

 

Økning av oppmøtet på klubbmøtene og på de sosiale 

arrangementene har vært vanskelig tross iherdige forsøk  

med oppfølging av medlemmer som sjelden er til stede på 

klubbmøtene og de sosiale arrangementene. Kom igjen - 

vi savner dere. Klubben har unngått utmeldinger bortsett 

fra et par medlemmer, men en del permisjoner er 

innvilget. Protokollførers samvittighetsfulle 

oppmøteregistrering viser at møter med vanlig program 

trekker flest folk. Januar topper statistikken med 70% 

oppmøte, juli er den dårligste med 42%.  

 

En spesiell og stor takk til mine nærmeste støttespillere 

for en fremragende jobb og gode råd, past president Per 

Ottesen, påtroppende president Eivind Stende, sekretær 

Jan Bendik Hestad, kasserer Arne Per Kvalø og redaktør 

Odd Bardal. En stor takk til leder for District Simplified 

Grant Bjørn Jordahl, vår distriktsguvernør Bjørn 

Haukebø, som alltid har stilt opp, for gode råd og 

veiledning fra assisterende distriktsguvernør Peder 

Widding og leder for NORFO Asbjørn Øye. En stor takk 

til Namsos Rotary Klubb for et flott 50-årsjubileum. 

 

Vi vil også minnes med varme tanker i ære og respekt de 

av våre  Rotary-medlemmer og familiemedlemmer som er 

gått bort dette året.  

 

Tusen hjertelig takk til dere alle for et godt samarbeid og 

et kjempeinteressant, utfordrende og flott år som jeg 

aldri vil glemme. 

Før Per og Eivind ønskes lykke til, vil jeg avrunde slik:  

”Vær ikke lei deg! 

En slutt er også en begynnelse på noe annet!” 

”Lær av gårsdagen, 

lev for dagen i dag, 

bær et håp for morgendagen.”  

                  Anonym 

 

Vi ønsker deg Per lykke til med et godt guvernørvalg. Du 

er som skreddersydd for den rollen.  

 

Så er stafettpinnen overlevert til deg Eivind som skal 

videreføre Rotarys idealer og utrettelige arbeid for 

kameratskap, fred, hjelp, varme, godhet og kjærlighet til 

de som trenger det mer enn vi selv, i et spennende år der 

Rotary International skal feire seg selv og sitt 100-

årsjubileum. Jeg vet at du med din pliktoppfyllende 

positive innstilling og dyktighet vil gjøre en flott jobb. 

Lykke til av hele mitt hjerte.  

                     Eva Grete Storengen Skaar 

 



 


