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Ny redaktør i ”gamle” fotspor 
 

Jan Sverre Hassel og Eva Grete Storengen Skaar har skapt en 

form på medlemsbrevet som jeg vil prøve å følge opp. Det vil 

nok fuske litt i starten før jeg blir meir vant- både når det 

gjelder innhold og form. Og nødvendige kunnskaper om 

dataverktøyet tar det lenger til for en pensjonist å tilegne seg. 

Men jeg trur det skal bli en artig jobb og nyttig lærdom for 

meg sjøl. Jeg håper at medlemsbrevet  fortsatt blir leseverdig 

og at det blir en støtte til og nyttig informasjon om president 

Eva Grete`s rotaryår. Om presidenten og dere andre 

rotaryvenner blir fornøgd vil vise seg. 

                                            Odd Bardal 
 

 

 

 

 

Presidentens hjørne 
Hvor mange av oss husker ordene fra opptaksmøtet?  

Sikkert flere av medlemmene, men jeg mener likevel at en 

repetisjon er av det gode.  

Dette er ord med et klart budskap, ord med substans og 

tyngde som er viktige å etterleve.  

Budskapet aktualiserer seg mer og mer i et samfunn der de 

motsatte verdier er i ferd med å få  

overtaket. 

 

ROTARYS FORMÅL 

Rotarys mål er å gagne andre. 

Dette mål søker vi å nå gjennom: 

1. å lære våre medmennesker å kjenne. 

2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og 

samfunnsliv, 

og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 

3. å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, 

yrkesliv 

og som samfunnsborgere. 

4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom  

vennskap over landegrenser mellom mennesker fra 

alle yrker. 

 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN 

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 

2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

4. Vil det være til beste for alle det angår? 

 

Det er en trend i dag at viktige beskjeder får plass på  

kjøleskapsdøren, festet med en magnet. Kanskje finnes det en  

ledig plass for denne viktige påminningen også.  

 

Eva Grete Storengen Skaar 

 

 

 

Klubben i august 2003 
06.08 President Eva Skaar ønsket velkommen. Hun 

opplyste at Erik Hempel reiser til Oslo og seinere til 

Singapore og søker derfor permisjon fra klubben. Jan Bendik 

Hestad blir Eriks etterfølger som sekretær og Odd Bardal blir 

redaktør for medlemsbrevet. På vegne av Tor Einar 

Christiansen informerte hun om at rotaryklubbene i 

Trondheim arrangerer golfkonkurranse lørdag 04.10.2003 på 

Sommerseteren Golfbane. Påmeldelse tilTor Einar innen 

15.09.2003. 

Foredraget var ved Erling Dyrendahl om Rikets 

miljøtilstand og stoffkartotek for helsefarlige stoffer og 

biologiske agens.  

Regjeringen har i St.meld. om ”Rikets miljøtilstand” gått inn 

for at listen over farlige kjemikalier utvides betraktelig. 

Målet er at at alle stoffer som er beviselig farlig for helse og 

natur skal bort. I Europa regnes det i dag med at anslagsvis 

50 000 kjemikalier er i daglig bruk, de fleste av dem også i 

Norge. Dette antas å kunne reduseres til ca. 30 000 uten at 

det går ut over stoffenes primærbehov. Bare ca. 20 av de 50 

000 stoffene er i Norge klassifisert som miljøgifter, og disse 

er det egne planer for gradvis utfasing og forbud for innen 

2005 eller 2010. For de fleste av de 50 000 kjemikaliene har 

man liten eller ingen kunnskap om hvordan de virker på 

helse og miljø. Det foreslås at loven skjerpes slik at det i 

prinsippet blir forbudt å bruke miljøgifter i forbruksvarer.  

Dyrendahl er nå prosjektleder for etablering av Sentralt 

Kjemikalieregister i Trondheim kommune. I Trondheim 

kommunes virksomhet regnes det med at ca. 4 000 ulike 

helsefarlige stoffer og biologiske agens er i bruk. Dette antas 

å kunne reduseres til 2 000 uten at det går ut over 

primærbehovet og samtidig få et bedre arbeidsmiljø. Ut fra 

statistikk kan en anslå at kommunen har over 2 mill kr. i 

kostnader som følge av sykefravær, uførepensjonering og 

lignende som følge av omgang med farlige stoffer. Det kan 

være et mål å halvere disse kostnadene  med etablering av et 

effektivt stoffkartotek. 

 

13.08 President Eva Skaar ønsket velkommen og minnet bl.a. 

om Abraham Lincoln`s ord: De fleste mennesker er så lykkelige 

som de selv bestemmer seg for å være. 

Harald Krogstad holdt foredrag om Kya, ei lita øy 6 meter over 

havet heilt sør i Øyrekken i Frøya kommune med storhavet 

omkring. Moloen som ble bygd i 1908- 1918 ga ei beskytta havn. 

I 1807 fikk Rasmus Brochman Parelius kongeskjøte på Kya for 

40 riksdaler. Siden har det vært 8 eiere i tillegg til dagens eier 

Harald Krogstad. I sesongen sommer og vinter holdt opptil 700 

fiskere med 120 båter til i de mange rorbuene på Kya. Et rikt 

fiske foregikk på feltene utafor. Væreieren hadde fiskemottak 

med henging, tranbrenneri, brennevinsalg, losji og telefon. 

Overretten avgjorde i 1907 at rorbuene var daværende eier Arne 

Arnesen`s eiendom. I dag er det fortsatt kommersielt kystfiske i 

området, men fiskerne bur i båtene. De fanger også krabbe og 

hummer og det skjæres tare. Fuglelivet er rikt. 

 

Forts. neste side 

 

                      



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PolioPlus-prosjektet  
Vinlotteriet gav kr 2410 i bruttoinntekt i august 

 

20.08. Presidenten ledet møtet og fortalte 

innledningsvis at Knut Bergersen hadde meldt 

seg ut p.g.a. sviktende helse. Takkebrev til KB er 

sendt. Jan Aamnes ble gratulert som dobbel 

Norgesmester i tennis nylig. 

Magne Bye holdt et historisk ego-foredrag. Bye er av 

bondeslekt på farsida og det er mange lærere på morsida. 

Magne voks opp i en barneflokk på 9 og hadde en tidlig 

”karriere” i poteter, gjeting og setring. Tok artium i 1938, 

handelshøyskolen i 1943 og juridikum i 1946. Han ble 

arrestert i 1942 p.g.a. motstandsarbeid og satt først i 

norske fengsler og seinere i tyske konsentrasjonsleire. 

Etter ulike jobber kom Bye i 1950 til Trondheim og har i 

fleire 10-år vært eier og adm.dir. i Fjellanger Widerøe. 

Han har vært plaget av mange sjukdommer. Som 83-åring 

er han skuffet over at folkegrupper som har en felles gud 

(kristne og muslimer) ikke klarer å leve i fred med 

hverandre. 

Erik Hempel hadde så et utvidet 3 min. Han takket for seg 

og sa at Rotary-medlemskapet hadde vært noe av det mest 

verdifulle for ham. Han får nå internasjonale bosteder og 

oppgaver innen moderne oppdrett og foredling i 

Singapore, Kina, SriLanka, Marokko og Storbritannia. 

Hempel har ikke meldt seg ut av klubben og håper å 

komme tilbake. Presidenten takket Erik Hempel før hun 

hevet møtet. 

 

27.08 President Eva Skaar ledet møtet og refererte 

Rotary vennebrev fra president John Corney, the Rotary 

Club of Bromley i England. Videre refererte hun 

hilsningsbrev fra the Rotary Club of Wahroonga, Australia 

og fortalte at Distriktsguvernørens månedsbrev for juli var 

lagt ut på internett. 

Franz-G og Tore Mørch holdt foredrag om Etikk og 

moral i byggebransjen før og nå. Franz-G tok for seg 

forholdene i bransjen tidligere, og at det da også kunne 

være så som så med moralen. Bransjen ble lenge styrt av 

regler og normer og interne etiske normer. Her ble nevnt 

de etiske normer for Rådgivende ingeniører, 

Ingeniørnormen og Honorarnormen. De to sistnevnte ble 

forbudt av Pristilsynet. Argumentet var at normene var 

laget av ingeniørene selv og hindret den frie konkurransen. 

For utførelsen var Norsk Standard 3401 en sentral norm. 

Partene var bundet av normene, men det foregikk likevel 

litt av hvert. Som eksempel på dette ble nevnt 

Grande/Selmer- saken i Nord-Trøndelag og 

prissamarbeidet mellom partene i asfaltbransjen. 

Tore tok for seg hvordan byggebransjen er regulert i dag 

gjennom lover, forskrifter og bestemmelser. De etiske krav 

til hederlighet i bransjen er minst like strenge nå som 

tidligere. Det finnes minst 26 Norske Standard som 

behandler partene i bransjen. Mørch nevnte videre 

samarbeidsparagrafen, samarbeidplikten, høkkertbransjen, 

prosedyrer ved avvik, begrensning i horisontale avtaler 

mellom partene for å holde byggherren utenfor. 

 

 

Kalenderen i september 

 

03.09.  Trafikksikkerhet og Nullvisjonsprosjektet på 

Lillehammer v/Anders Godal Holt,   Statens vegvesen. 

10.09. Innovasjon i medisinsk forskning i Trondheim 

v/projektleder Eivind Andersen, Medisinsk Teknisk 

Forskningssenter A/S 

17.09. Gi kvaliteten en stemme v/fylkesleder Ragnhild Lien, 

Norges Sykepleierforbund 

24.09.  RI`s 100-årsjubileum. Samarbeidsopplegg med 

Trondheims-klubbene. v/ Eivind Stende m.fl 

 

 

 

 

 
Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Portrettet- Asbjørn Øye 
 

”Etter at jeg i sommer ble alvorlig syk, har på en måte alt endret 

seg. Selv om situasjonen ikke er helt dramatisk,tror jeg, så har alt 

fått et annet perspektiv. Familien, omgivelser, venner osv., opptar 

meg på en helt annen måte nå.” Det sier Asbjørn Øye, Rotary-

medlem siden 1983 , president i vår klubb i 1987-88 og guvernør 

i distrikt 2280 i 2001- 2002. 

 

”Jeg har fått mange gode venner gjennom Rotary, også globalt 

etter mitt guverør-år. Bl.a. ved å fremme vennskap på tvers av 

raser, religion, politikk og landegrenser, vil Rotary gjennom sitt 

internasjonale engasjement, bidra til å skape en fredeligere 

verden. Dette ser jeg på som Rotary`s viktigste hensikt. På det 

lokale plan synes jeg at Trondhjem Rotaryklub har utviklet seg 

fantastisk med hensyn til aktiviteter og klubbmiljø” 

 

Asbjørn Øye er som leder av Norsk Rotary Forum 2003- 2004, 

fortsatt et særdeles aktivt Rotary- medlem. Når han også er 

selvstendig næringsdrivende innen rådgivning og 

konsulentvirksomhet, bl.a. med oppdrag for Nordisk Ministerråd, 

så får han i sitt 70-ende år neppe mye tid til tradisjonell 

pensjonisttilværelse. Det er langt fra hans natur å sitte rolig og se 

i veggen. 

Asbjørn Øye er født på Røra, nåværende Inderøy kommune. Han 

har trafikkutdannelse fra NSB og videreutdannelse i økonomi, 

ledelse (management) og jus. Den store yrkesinnsatsen sin har 

han lagt ned i NSB: Fra 1952 i trafikktjenesten og i 

stasjonstjenesten fra Halden i sør til Fauske i nord. Fra 1968 

administrativ tjeneste som utredningsleder, salgssjef og distrikt-

/regionsjef for Trondheim distrikt fra 1981 til 1999, avbrutt av en 

kort periode i Samferdselsdepartementet i 1979. 

 

På fritida går det mye tid  til plenklipping og snørydding kring 

eneboligen på Byåsen der Asbjørn bor sammen med sin Gerd. De 

har vært gift i 46 år. Men det blir litt tid til hobbier også: ”Jeg er 

interessert i historie, særlig lokal, og jeg er glad i friluftsliv, helst 

med fiskestanga på Dovre eller i Igelbogen i Rennebu”, sier 

Asbjørn Øye med lengsel i blikket. 

 

Redaktør Odd Bardal, telf. privat 73967944,  

mobil 95020088, e-post odd@bardal.no 


