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Presidentens hjørne 
 

Gode Rotarianere 

Vi er allerede kommet til september og det er faktisk gått to 

måneder av presidentperioden. 

Fra mitt ståsted synes jeg at vi er godt i gang med vår ”Historisk 

utvikling i Trondheim”.  Det er kommet tilbakemelding om at 

det å engasjere medlemmene er et positivt tiltak.  Nå mener 

verken programkomitéen eller vi i styret at vi ikke skal ha 

eksterne foredragsholdere.  Branntomta på Nordre er noe som 

opptar innbyggeren i Trondheim.  Vi ønsker derfor å høre mer 

om utviklingen av branntomta og andre historiske endringene 

som skjer i Trondheim og omegn. 

I de neste 3 møtene skal vi ha eksterne foredragsholdere som 

virker spennende med temaer som "Grenseoverskridende 

samarbeid", "Perspektiv Trøndelag" og "Næringsutvikling i 

Trondheimsregionen - muligheter fremover”. 

I dagens styremøte (8. september) gjennomgikk vi regnskapet for 

2003/2004 og budsjettet for 2004/2005.  På klubbens fondskonto 

er det nå over kr 100 000,00 ca kr 108’.  Etter statuttene kan 

klubben bruke det overskytende over kr 100’.  Vi vil derfor 

foreslå at ca kr 8 000,00 settes av til Rotarys 100 år jubileum, i 

tillegg har vi satt av kr 5 000,00 i driftsbudsjettet til 100 års 

markeringen 23. februar 2005.  Styret vil komme tilbake til dette 

på et onsdagsmøte etter at revisor har gjennomgått regnskapene. 

Styret er tilfreds med tilbakemelding på ”medlemsundersøkelse”.    

Jeg synes det er viktig med litt meningsutveksling i plenum, og 

føler at vi fikk det på møtet 8. september. 

I forbindelse med Rotary sitt lovrådsmøte i Chicago i sommer har 

det kommet noen synspunkter. Styret er glad for initiativ, og som 

en forberedelse på neste lovrådsmøte i 2007 ønsker klubbens å 

være litt i forkant, og vi vil derfor opprette en komité som skal se 

på Rotary sine lover og eventuelt fremme forslag til endringer.                                                                                    

                                                                     Eivind Stende                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                          

 

 

 

 

 

Oppmøtet i Trondhjem RK 

 

I Rotary-året 2003-2004 var gjennomsnittlig oppmøte 59,3 

% mot 57,8 året før.  

 Som naturlig er, trekker juli og august kraftig ned med et 

oppmøte på 25-40 %. Måneder med ekstraordinære 

arrangement har også lågt oppmøte. Siste året gjelder det 

februar med tur til Rørosmartnan, mai med bedriftsbesøk og 

juni med konsert og presidentskifte. Kanskje bør et par av 

disse foregå på et annet tidspunkt slik at møtene får gå sin 

ordinære gang?  Derimot ligger november og desember høgt 

med de populære arrangementene rakfisk og bokmøte. 

Bortsett fra disse to, så er det tydelig at det er de ordinære 

møtene som trekker. En pust i bakken fra sin jobb midt på 

dagen midt i uka er oppbyggende – både for å få en prat med 

gode venner og for å høre gode foredrag utenom sitt fag.  

Det forundrer meg likevel litt at bedriftsbesøkene ikke er 

bedre besøkt. Det ville ha vært fint om vi kunne ha vist at vi 

setter pris på slike invitasjoner gjennom et solid oppmøte. 

Jeg synes   møter med ledsagere er svært hyggelige.  Og er 

det egentlig ikke særlig interessant å komme rundt og se 

hvordan andre løyser sine bedriftsutfordringer i praksis?  

Muligens kunne en tenke litt friere med hensyn til tidspunkt 

og type bedrift. 

Det er naturligvis ønskelig også å få større deltakelse på våre 

ordnære medlemsmøter.  Av erfaring veit jeg at det ofte kan 

være vanskelig for yrkesaktive å komme ifra arbeidsstedet. 

Men jeg veit også at det er mulig å ”frede” rotarymøtene i 

betydelig grad hvis en har sterk vilje til det. Og for oss 

mange pensjonister skulle det være mye enklere. Skal vi ta et 

løft for å få opp prosenten utover hausten og vinteren? 

                                                          Odd Bardal 

                                                                                                                 

Klubben i august 

04.08. Presidenten, Eivind Stende ønsket velkommen og 

overrakte glass til Torbjørn Sølsnes som var 60 år 15. juni. 

Odd Bardal holdt et historisk ego-foredrag ”Vegen og 

livet”; om sin oppvekst i Egge i Nord-Trøndelag, om sitt 

yrke og om oppgaver og konflikter i sin jobb som vegsjef i 

Sør-Trøndelag og om de to studieåra i henholdsvis USA og 

Østerrike/Sveits.  

11.08. Presidenten ledet møtet. Han minnet om 

distriktskonferansen i Ålesund 18. september.  Per Ottesen 

orienterte om forberedelsene til 100-årsfeiringa  for Rotary  

23. febr. 2005 (se medlemsbrev for juli). 

Egoforedrag ved Svein Jarle Midtøy. Han er oppvokst i 

Bergen, 37 år, gift og har 3 barn. Er utdannet ved BI og har 

hatt ulike jobber. Svein Jarle er nå partner i 

rådgivningsfirmaet Bedriftskompetanse A/S som har 35 

ansatte. Oppdragene består i organisasjonsutvikling, 

utviklingsprogram for toppledere, coaching, prosjektledelse, 

strategisk utvikling, styrearbeid, finansiell rådgivning og 

innleid lederskap.  Svein Jarle har dykkersertifikat, kortkurs i 

golf og grønne fingre. Han tenker seg 5-6 år i firmaet, 

deretter ønsker han seg en jobb som leder for en mellomstor 

bedrift i Trondheimsområdet. Men en olivenfarm i Nord-

Italia hadde vært fint! 

 

                                      Høstens gleder 
Jeg vil smykke meg med ringer.    Men om høsten blir det grønne 

Jeg vil bruke pene klær.                 til en malerisk palett. 

Ha et gyllent skjerf til kåpen          Jeg kan stå å se på asken, 

Når jeg går blant gylne trær.           på en lønn. Blir aldri trett. 

 

Jeg vil pynte meg som ospa,           Jeg kan suge i meg farger 

ta min røde kjole på.                       som den tørste bare gjør. 

Til en rød kasakk er buksen            Stå forhekset ved en bregne: 

slik som ospas stamme grå.            Sjokoladebrun kulør! 

 

Jeg er gla i grønne farger,                Jeg er gla i gress som gulner. 

men helst i høstens symfoni.            Ser på myras maleri 

Somrens blad er altfor like.              som det eneste av kunstart 

Somren mangler fantasi.                  jeg kan finne undre i. 

                               

                         Skogen gjør meg helt beruset. 

                         Å, - hvor vakker skogen er. 

                         Med en høstlig malerglede 

                         vil jeg velge mine klær.          

                                                                          Dagny Tande Lid 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08. Innkommende president Lars Meland ledet møtet. 

Dagens foredrag var ved overingeniør Einar Nyberg om 

”Historisk utvikling av brannvesenet i Trondheim”. Han gikk 

gjennom de større bybranner siden år 1219, byloven  etter 

1651 som påbød brannvakt, Cicignons byplan, Trondheims 

første brannordning i 1689, første vannledning til byen i 

1777 og nytt vannverk i 1881. De viktigste tiltak for å berge 

de bevaringsverdige bygningene er sprinkling, ubrennbar 

kledning og tidlig varsling. Fra midten av 80-tallet er de 

fleste trehus sprinklet. Det koster mye å sprinkle trehus. Etter 

at brygger er ombygd til boliger, er det blitt et bedre 

økonomisk grunnlag for sprinkling. 

25.08. Avgått president Eva Grete Storengen Skaar ledet 

møtet. Hun minnet om at vi sjekker om matrikkelen er 

korrekt og evt. sender korrigeringer til sekretæren. 

Foredrag ved Nils Berg: Mitt liv i og utenfor Trondheim 

Havn. Han fortalte først om sitt private liv, dvs. oppvekst i 

Trondheim, familie og hobbyer. En av hans hobbyer var 

kajakkpadling med medlemskap i Trondheim kajakk-klubb, 

hvor han da hadde sett Trondheim og bryggene i Nidelva fra 

”undersiden”. Han fortalte videre svært interessant om sitt 

opphold i Tysklandsbrigaden i 1953, og videre om sin 

tjeneste i en spesialavdeling FDI 12 som hadde som oppgave 

å gi opplæring i å motta fremmede styrker til Norge. Hans 

yrkeskarriere har vært i spedisjonsfirmaet Jon Berg som hans 

far startet i 1931. Han har også jobbet i rederibransjen i 

Hamburg og London. Nils har vært medlem av Trondheim 

havnestyre i 12 år, og han fortalte om den store virksomheten 

Trondheim Havn er. 

 

”Måtte det gi mot og trøst” 
Ved en festlig tilstelning den 20. august på kreftavdelinga 

ved St.Olavs Hospital, med ansatte, familie og rotaryvenner  

tilstede, avduket sjefssjukepleier Marie Aakre billedveven 

”Reisen”. Teppet er en gave i forbindelse med Asbjørn Øyes 

70-årsdag i sommer. I sin velkomsttale sa Asbjørn at Rotarys 

motto ”å gagne andre” samsvarer godt med tjenestene ved 

kreftavdelinga. ”Her er det kjempestell og godt å være”. 

Derfor ønsket han å gi denne gaven. Han har arbeidet 47 år i 

NSB, bl.a. stasjonert på Hjerkinn. Han tapte da sitt hjerte til 

Dovrefjell. Denne bakgrunnen bestemte hva han ville at 

teppet skulle framstille. 

Kunstneren Heidrun Kringen fra Hegra uttalte at noen 

oppdrag er sterkere enn andre. Dette traff straks.  Allerede 

gjennom første telefonsamtale med Asbjørn såg hun teppet 

for seg: Dovrefjell er det evige, det som består. Kvann 

symboliserer styrke. Den gamle brua er menneskegjort og 

betegner det å komme fra en plass til en annen. 

Per Ottesen ga honnør til kreftavdelinga og de ansatte og til 

Asbjørn: ”En bedre ivaretaker av vårt motto enn Asbjørn kan 

vi ikke få. Du har vist en ny dimensjon i kampen mot 

kreften”. 

 
Heidrun Kringen forteller om sitt arbeid og sine tanker med 

billedvevteppet ”Reisen” mens Asbjørn Øye følger nøye 

med. Teppet henger på oppholdsrommet ved kreftavdelinga. 

Ved sida er det ei messingplate med Rotarys logo,  med takk 

til avdelinga og de ansatte, og som forteller hvem kunstneren 

er og hvem som har gitt det. Og nederst på plata er det 

uttrykt et ønske: Måtte det gi mot og trøst. 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Spennende program i september 
 

01.09. Trøndelag 2008   v/  Per Ottesen 

08.09. Den norske kirke, en stivbent institusjon eller en 

bevegelse i forandring? v/ Tor Singsaas 

15.09. Grenseoverskridende samarbeid v/ Martin Stavrum 

22.09. Perspektiv Trøndelag v/ Asbjørn Nordberg 

29.09. Næringsutvikling i Trondheimsregionen –    

            muligheter framover v/ Merethe Storødegård. 

 

Ingrid Sætherø som skulle holdt foredrag om brannkvartalet i 

Nordre den 1.sept., vil trulig komme tidlig i oktober. 

 

 

 

                                          Å leva 

Å leva det er å elska                          Å leva det er i livet 

Det beste di sjel fekk nå;                   å finna det største verd;  

å leva det er i arbeid                          å leva det er å vinna  

mot rikare mål å trå.                          til sanning i all si ferd.  

 

                                  Å leva det er å leggja 

                                  all urett og lygn i grav; 

                                  å leva det er som havet 

                                  å spegla ein himmel av.       

 

                                                                    Anders Vassbotn 

 

Redaktør: Odd Bardal, 

telefon 73 96 79 44, mobil 95 02 00 88, e-post odd@bardal 

Per Ottesen 
er nominert som Distriktsguvernør for 2006/07. 

Som begrunnelse sier nominasjonskomitéen at ”Per Ottesen 

har en særdeles aktiv og passende bakgrunn for å fylle vervet 

som Distiktsguvernør i Distrikt 2280.” 


