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 Presidentens hjørne 
De fire tjenestegrenene i Rotary  
 

1. Klubbtjenesten er Rotaryarbeidets kjerne 

Formålsparagrafens pkt. 1 gjenspeiler klubbtjenesten: 

Å lære våre medmennesker å kjenne. 

Klubbtjenesten består i vår klubb av følgende underkomitéer: 

Programkomitéen, kameratskap og festlighetskomitéen og 

medlemsskapsutviklingskomitéen. Om ønskelig og ved behov 

kan det nedsettes enda flere underkomitéer. I de fleste klubber 

ledes klubbtjenesten av innkommende president. Vår klubb 

følger dette prinsippet. Eivind Stende er leder av denne 

komitéen. 

 

2.    Yrkestjenesten 

Formålsparagrafens pkt. 2 gjenspeiler yrkestjenesten: 

Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og 

å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 

Yrkestjenesten er den opprinnelige og grunnleggende idé i 

Rotary. Ønsket om kontakt og kameratskap over 

yrkesgrensene og en høyning av den etiske standard i alle 

yrker var den bærende idé da Rotary ble startet i 1905. 

Komitéen kan bestå av flere underkomitéer. Vår klubbs 

yrkestjeneste har ingen underkomité. Leder av komitéen er 

May Kristin Salberg. 

 

For noen år siden utkom en velskrevet ”managementbok” 

med tittelen ”Etikk for ledere”. Brorparten av bokens 18 

forfattere og Aftenpostens bokanmelder, var rotarianere. 

Etikk er tema som opptar mange rotarianere.  

 

3.      Samfunnstjenesten 

Formålsparagrafens pkt. 3 gjenspeiler samfunnstjenesten: 

Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, 

yrkesliv og som samfunnsborgere. 

Gjennom samfunnstjenesten skal klubben realisere Rotarys 

målsetting om ”å gagne andre” ved å gjøre samfunnet bedre. 

Samfunnstjenesten kan bestå av flere underkomitéer, blant 

annet Rotaract komitéen og Miljøvernkomitéen. 

Samfunnstjenesten i vår klubb har ingen underkomité. Leder 

er Hans Petter Mittet. 

 

4.  Internasjonal tjeneste 

Formålsparagrafens pkt. 4 gjenspeiler internasjonal tjeneste:    

Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom 

vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle 

yrker. 

Aktuelle underkomitéer: Ungdomsutveksling, GSE-komitéen, 

WCS-komitéen og Rotary Foundation. Vår klubb har ingen 

underkomité under internasjonal tjeneste, men ved større 

fokus på ungdomsutveksling bør en slik underkomité 

vurderes etablert. Leder for internasjonal tjeneste er Finn Ola 

Rasch.  

 

Klubben har mange utfordringer innen de fire 

tjenestegrenene. Større fokus på hver tjenestegren vil kunne 

engasjere flere medlemmer. Jeg sender utfordringen til det 

påtroppende styret for 2004/2005 med mottoet ”Lend a 

Hand” til Rotarys framtid. 

Eva Grete Storengen Skaar 

 

 

 
 

Klubben i april 
07.04. I påskeuka var det ikke møte. 

14.04. President Eva Grete Storengen Skaar hilste fra Erik 

Hempel som skal på oppdrag i Namibia i 3-5 år. Reisebrev 

sendes.Kari Kjølle på krykker fortalte at det sosiale 

arrangementet på Byåsen Produkter etter Røros-turen blir 30. 

april. 

3 minutt ved Pål Moxnes som fortalte at nå var alle bannere 

elektronisk registrert. Så gikk han over til å snakke om 

tidsklemma. Han reagerte på måten det blir framstilt på i 

media. Kommer en i tidsklemme , så er det fordi en ikke 

klarer å gjøre de rette prioriteringer. 

Foredrag av Liv Hembre som har vært prosjektleder for IA 

(inkluderende arbeidsliv) i Trondheim kommune. IA er en 

intensjonsavtale mellom NHO, de store 

arbeidstakerorganisasjonene og Regjeringa, med det mål å 

redusere sjukefraværet, å heve den reelle pensjonsalder og få 

folk med redusert arbeidsevne til å stå lenger i arbeid. En IA-

bedrift er en bedrift som har gjort en avtale med det lokale 

trygdekontoret om en prosess på grunnlag av 

intensjonsavtalen. Arbeidet handler ikke bare om konkrete 

tiltak , men like mye om organisasjonsutvikling i bedriften 

og det koples mot HMS-arbeidet. 

21.04. Presidenten ledet møtet. 

3 min. var ved Lars Meland. 

Overarkitekt Ingrid Sætherø fra Plan- og bygningsenheten i 

Trondheim kommune gav oss i sitt foredrag Status om 

brannkvartalet. 

28.04. Presidenten overbrakte helsing til oss fra Asbjørn 

Øye som nå bur på Havstein bo - og servicesenter. Kåre 

Tønseth fikk sitt fortjente glass for sin 70-årsdag den 29. 

april. 

Harald Lydersen hadde dagens 3 minutter. 

I sitt foredrag fortalte kriminalsjef i Sør-Trøndelag 

politidistrikt, politiinspektør Harald Moholt om Den 

organiserte kriminaliteten i og med basis i Sør-Trøndelag. 

30.04. Siste fredag i april møtte 17 rotarianere og ledsagere 

opp på Byåsen Produkter i ”etterselskap” etter turen til 

Rørosmartnan. Lysbilder med kommentarer ved 

prosjektleder Kari Kjølle framkalte gode minner og 

jubeltilrop. Spekematen ble fortært med god appetitt, og 

Jubelgutta med blant annet ”Jeg vil ha en liten hund------

Voff” høstet fortjent applaus. Til slutt ei interessant 

omvisning på de ulike arbeidsplassene ved bedriften. Her har 

Trondhjem Rotary Klub fått en meget fin kontakt til glede og 

nytte for begge parter. Presidenten takket  og håpet at dette 

kan følges opp i de kommende år. 

 

I otta  du rise  

vil du rikdom taka,  

og vil du folk felle. 

Sjeldan liggjande ulv 

lammekjøt fær, 

eller sovande mann siger.          Håvamål 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

                              Portrettet: 

 

                              Georg Müller     

 

 
Jeg legger merke til hvordan Rotarys grunnprinsipp og motto 

Service above self og Rotarys aktiviteter går hånd i hånd 

med min kirkes ”idegrunnlag”, sier vår alltid smilende og 

vennlige katolske biskop i Trondheim. Blant Rotary-

medlemmene opplever han stor åpenhet i livssynsspørsmål. 

For noen år siden gjennomlevde han harde angrep og negativ 

avisskriving som skapte angst for presse og journalister og 

for å gå ut blant folk Da opplevde han god støtte og omsorg 

fra Rotary og gode råd fra enkeltmedlemmer. Dette, sammen 

med 50-årsintervjuet i UkeAdressa i 2001, ble et positivt 

vendepunkt for han. 

Den tyskfødte biskopen  ble ”sendt” til Norge av sitt 

ordenssamfunn i 1981 som kapellan i St. Olav menighet i 

Trondheim. Han ble utnevnt til biskop i Trondheim 

(Trøndelag og Møre og Romsdal) av pave Johannes Paul II i 

1997. Han følte seg nok litt bortkommet og ”i eksil” i et 

fremmed land langt borte fra familien den første tida i 

Trondheim. Det ble til at han søkte kontakt med de mange 

flyktninger som kom til Norge kring 1980. Og siden har han 

hjulpet mange av dem til å finne seg til rette her og nå fram 

hos myndigheter og hjelpeapparat. Vi må huske på, sier han, 

at innvandrerne står svakt, de er kommet til et fremmed land, 

kjenner ikke vår kultur og vårt samfunns spilleregler, 

oppfatter ikke så lett det som blir skrevet og sagt og blir møtt 

med mistru hos mange. Dette er ikke så lett å innse for 

innfødte nordmenn. 

Et høydepunkt i Georgs liv var pavebesøket i Trondheim i 

1989, da han hadde ansvar for forberedelse og 

gjennomføring. Paven kom til et, for ham, noe ukjent 

protestantisk samfunn og hadde behov for gode råd og hjelp 

til å skrive preken. Denne rollen og nærkontakten var 

spennende og gjorde et sterkt inntrykk på Georg. 

Pavebesøket ble også et gjennombrudd for og grunnlag for et 

godt samarbeid med statskirka ved biskopene Bremer og 

Wagle. På verdensbasis skjer det en fortløpende diskusjon og 

tilnærming i trusspørsmål mellom Den katolske kirke og Det 

lutherske verdensforbund. ”Men det er et langt lerret å 

bleike”. 

 Det pastorale arbeidet og sjelesorg preger hverdagen til 

biskopen, men han er sterkt engasjert i tre byggeprosjekter, 

nemlig Tautra Mariakloster, Birgittasenteret på Tiller og nye 

St. Olav kirke på Kalvskinnet. Vår katolske biskop besøker 

så ofte som mulig heimlandet for å holde kontakt og be om 

støtte til prosjektene i Midt-Norge. Nylig kom han tilbake 

med en gave fra en tysk rotaryklubb på 300 Euro til vårt 

Rørosmartna-prosjekt. 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Reisebrev fra Roma 
Religionslæreren min gymnaset, prost Knut Eik-Nes, sa ofte 

”siste gongen eg var i Rom”. Redaktørens og hans frues siste 

tur til Roma ble både òg. Vi installerte oss på et lite hotellrom 

med et ditto bad. Det krevde gymnastiske øvelser av 

internasjonal klasse for å slange seg ned på dassen i hjørnet 

mellom servanten og dusjen- så en heilt glømte hvorfor en var 

kommet dit! Skjønner ikke hvordan den digre hotellvertinna 

bar seg åt. 

Frihetsdagen, søndag 25. april, ville vi besøke Vatikanet trass i 

7 grader og regn. Det viste seg at pave Paul, omgitt av en stor 

skare geistlige, holdt gudstjeneste på Petersplassen. Det var 

stor avstand fra oss til podiet, men storskjermer ga oss nærbilde 

av seremonien og paven. På grunn av sjukdommen sin, skalv  

han litt på hendene som holdt manuskriptet eller kalken og 

hans uttale var litt snøvlende (latin som er gresk for oss ble 

enda meir gresk). Men det lyste godhet, omsorg og styrke ut av 

ansiktet hans- og utholdenhet i en to timer lang forestilling 

inkl. en kjøretur blant de mange tusen på Petersplassen i sin 

spesialbygde kvite ”terrengvogn”. En fin og mektig opplevelse 

som setter seg fast i minnet. 

Kalde og gjennomvåte vendte vi tilbake til hotellet på 

kveldsparten. Oppdaget da at jeg hadde mistet pengepungen 

som hadde vært godt plantet i ei lomme lukket med knapper. 

Vårt betalingskort ble brukt flittig på mandag av en fingernæm 

romer før det ble sperret. Kunne det være stjålet av en som fikk 

sakramentet  og tilgivelse på forhånd eller umiddelbart etterpå i 

trengselen på Petersplassen? Meir sannsynlig av en svartkledd, 

hjelpsom herre på buss 64 mellom Termini jernbanestasjon og 

Vatikanet.  

Så søndag kveld tenkte vi : Siste gongen eg er i Rom! Men 

dagen etter i sol og 20 grader kasta vi våre mynter i Trevi-

fontenen som tegn på at vi ville komme tilbake. Blir nemlig 

aldri mett av å beundre Pantheon og de som bygde dette for 

over to tusen år siden! 

 

Redaktør: Odd Bardal, telefon 73967944, mobil 95020088 

e-post odd@bardal.no 

Kalenderen framover. 
05.05. Bedriftsbesøk ved E.C.Dahls bryggeri 

12.05. Egoforedrag ved Knut L. Sandvik 

19.05. Terrortrusselen mot Norge og organiseringa av bered- 

skapen ved politiinspektør Halvor Hjelm Hansen 

26.05. Bytrikk/nærtog i Trondheim ved Arne Vidar Hesjedal 

09.06. Konsert i Vår Frue kirke med lunch hos Benito. Med 

ledsagere. 

30.06. Presidentskifte på Ringve på kveldstid. Med ledsagere. 

”Du kjære, rare Ole Brumm,” sa Robin, ”jeg er så glad i deg!”  

”Det er jeg også,” sa Ole Brumm. 

                                ------------------------ 

 

”Uten deg,Ole Brumm, ville hele planen være umulig,” sa 

Sprett. 

”Åh!” sa Nøff og prøvde å late som han ikke var skuffet. Men 

Ole Brumm gikk bort i kroken igjen og sa stolt til seg selv: 

”Uten meg var hele planen umulig!” 

 


