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Presidentens hjørne 

GODT NYTT ÅR 
Jeg ønsker hver i sær et riktig godt nytt år. La oss håpe at 

2004 bringer glede og positiv utvikling. 

 

Vi har passert halve Rotary-året 2003/2004. En av vår klubbs 

målsettinger for dette Rotary-året er at vi skal oppnå et 

medlemstall på 100 før 2005 ved markeringen av Rotary 

Internationals 100-årsjubileum. Vi ønsker også at medlemmer, 

som av en eller annen grunn ikke har hatt anledning til å være 

til stede på møtene på en stund, skal finne veien tilbake til 

klubben. 

Videre vil jeg  gjerne vie oppmerksomheten til Rotary 

Internationals merkesak, om å få utryddet polio i hele verden 

innen 2005.  

 

Vår klubbs intensjon er at vi skal ha innbetalt vår gjenstående 

andel på kr. 150 per medlem dette Rotary-året. Rotarys 

medvirkning til utrydding av polio er en svært viktig sak. 

Washington Post hadde en større omtale av den sentrale rollen 

Rotary spiller i kampen for utryddelse av polio, 7. desember 

2003. Koordinator for det globale polioutryddelses-initiativet i 

Verdens Helseorganisasjon, den kanadiske legen R. Bruce 

Aylward, uttaler at Rotarys bidrag er enormt viktig. Han tror at 

utryddelsen av polio vil være umulig uten Rotarys hjelp. Siden 

1988 har Rotary bidratt med mer enn $500 millioner og 

tusenvis av frivillige Rotary-medlemmer har vært engasjert i 

kampanjearbeidet mot polio.  

Som Rotary i Storbritannia og Irland uttrykker det, er det bevist, 

at å investere i folks helse gir verdifulle langsiktige gevinster. 

Friske barn på både kort og lang sikt bidrar til et sunt samfunn, 

som er essensielt for en sunn økonomi.  

  

Polio er ikke lenger en livstruende sykdom i vår del av verden, 

men er det fortsatt andre steder. I Norge er det likevel mellom 

5.000 og 10.000 personer, nesten alle fra 45 år og oppover, som 

har senfølger etter sykdommen, gjennom muskelsvakhet og 

lammelser. Haukeland Universitetssykehus gir fortsatt 

behandling til disse.  

 

Jeg fikk for noen uker siden et mer bevisst forhold til følgene av 

polio. Det er noen år siden dette skjedde nå: Familien som bor i 

mine foreldres nabolag mistet sin sønn i polio. Tragedien ved å 

miste en livsglad sjuåring er vanskelig å glemme. Han hadde 

nettopp begynt i første klasse på skolen da sykdommen rammet 

han. Han døde like før jul samme høsten. Denne historien 

gjorde et sterkt inntrykk på meg og jeg ser hvor viktig Rotarys 

arbeid for utrydding av Polio på verdensbasis er, og at klubben 

vår slutter opp om Rotarys målsetting i dette arbeidet.  

 

Fra distriktet har vi mottatt flere klistremerker med teksten ”En 

poliofri verden” til bruk ved utsendelse av brev utover i 2004. 

Hvert merke koster kr. 1,-, og vi håper at det er flere av 

medlemmene, eventuelt andre interesserte, som ønsker å kjøpe 

merkene. Ifølge Johan Daae-Qvales melding fra distriktet, skal 

det på landsbasis gjennom media, fokuseres på Rotarys sentrale 

rolle i bekjempelsen av polio. Sammen med klubbens to lokale 

prosjekter vil en oppslutning om denne ”merkeaksjonen”, slik at 

vi i 2005 kan nå målet ”En poliofri verden”,  være et bidrag til å 

virkeliggjøre Rotary-årets motto, Lend a Hand.   

                                                 Eva Grete Storengen Skaar 

 

Birger L. Stub Koren til minne. 
Budskapet om at Birger var gått bort kom brått og uventet. For 

få uker siden fortalte han meg at han sammen med sin kjære 

ektefelle stod på farten til Spania og kunne derfor ikke komme 

på medlemsmøtene før til våren. 

Birger Koren har vært medlem i Trondhjem Rotary Klub siden 

1955, og ble få år etterpå president. I 1901 ble han Paul Harris 

Fellow for sitt trofaste engasjement for Rotary, for sin 

samfunnsgagnlige innsats som optiker i Trondheim og for sin 

innsamling av brukte briller til fattige i India. I sitt arbeid var 

Koren spesielt opptatt av å hjelpe barn med synsproblemer og 

korrigere samsynet for disse, noe som har hatt stor betydning 

for å bedre barns leseferdigheter slik at de kunne overføres til 

normalklasser. 

23. juli holdt Birger sitt historiske egoforedrag- 50 år etter hans 

første. Han tok oss med på en engasjerende reise gjennom sitt 

liv, oppvekst, utdannelse og profesjon- et interessant tidsbilde. 

Vi har lært å kjenne en varm og fin personlighet med stort 

samfunnsengasjement, omtanke og omsorg for andre. Koren 

fulgte selv de moralske og etiske prinsipper Rotary skal jobbe 

etter og var slik et mønster og en rollemodell for oss andre i 

Rotary. Han vil bli dypt savnet og vi sender våre varme tanker 

til ektefelle Lisbeth, barn, svigerbarn og barnebarn. 

Vi lyser fred over Birger Korens minne!                                                                                                                             

Eva Grete Storengen Skaar 

 

 

 

Klubben i desember 2003 
03.12.  Bokkvelden ble også i år et meget trivelig arrangement. 

Som vanlig fortalte Ragnvald C. Knudsen fengende om årets 

nye bøker. Vin og ost satte oss i ytterligere god stemning. Så vi 

gikk lykkelige heim- også de som ikke hadde vunnet noe i den 

store utloddinga. Som for øvrig innbrakte vel  4 3oo kroner. 

10.12. President Eva Grete Storengen Skaar åpnet med  

minneord om Birger L. Stub Koren, som døde natt til søndag 

7. desember.  

Guvernør Bjørn Haukebø  overrakte Rotary Foundations 

Distinguished Service Award til Asbjørn Austvik. 

Asbjørn Austvik overrakte vimpel fra distrikt 2370 i Sverige til 

guvernøren og flagg fra Club Rostov na Donu i Russland til 

presidenten. 

Foredrag  om Frelsesarmeens arbeid i Trondheim ved Ingrid 

Olsen. Hun begynte i Frelsesarmeen da hun følte seg i gjeld til 

Gud fordi hun hadde det så godt i forhold til mange andre barn 

og ungdommer. Hun leder dagsentret på Leüthenhagen og 

Velferden. Velferden deler ut ved, betaler strøm m.v. for de 

som trenger det. Til jul har de 217 søkere på hjelp. Olsen sier at 

det er forskjellene mellom rike og fattige som er verst. Folk har 

nok i dag hvis en setter tæring etter næring. Jeg blir av og til 

sliten og lei, men holder ut fordi jeg tenker at det kunne ha 

vært meg sjøl eller bror min. 

17.12. Presidenten ønsket velkommen til julemøte. 3 min ved 

leder for komité for medlemskapsutvikling Nils Berg, som 

orienterte om arbeidet med å nå målsettinga om 100 

medlemmer innen 2005. 

Tor Singsaas fortalte juleevangeliet på trøndersk og Georg 

Müller på gregoriansk. 

Og ellers tradisjonelt. 

 



                                                                                                               Portrettet: 

                                                          Mer heder til             Sverre Richard Kirksæther . 

 

                                                                                              Rotary er for meg et verdifullt 

                                                                                              fellesskap som får til resultater 

                                                                                              innen formål jeg setter høyt. 
         

         

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 Politimesteren i Uttrøndelag 1979-2001 har vært medlem 

siden 1978 og finner det fortsatt meningsfullt å være Rotary-

medlem. Etter omorganiseringa av politiet i 2001 står han til 

disposisjon for det nye Politidirektoratet. På oppdrag fra 

direktoratet har han de siste par årene arbeidet med 

miljøkriminalitetsprosjektet, og nå med utvikling av 

politimestrenes styringsverktøy. Han har gått inn for 

omorganiseringa til færre politidistrikt (26-27), men han ville 

også hatt færre lensmannskontor, slik at de ble mer 

slagkraftige og med mindre administrasjon samlet sett. 

Kirksæther var i sin tid yngste politimester ved utnevnelsen-

38 år. Om hans mest kjente sak – Bjugnsaka – sier han at det 

var mye arbeid da det stod på, men den har ikke betydd mer 

for ham enn en hvilken som helst annen stor kriminalsak. 

Sverre Kirksæther er særdeles opptatt av natur og miljø, og 

han er et utpreget ja-menneske. Derfor driver han mye fysisk 

aktivitet, er sportsfisker, binder fluer og bygger fluestenger. 

Han har i en årrekke lært opp oppsynspersonell innen natur 

og miljø, og har, sammen med en kollega, skrevet to bøker 

om naturoppsyn, har lenge vært aktiv i Trondhjems 

Turistforening, bl.a. som ordfører i Rådet og er nå 

styremedlem. Hvordan han får tid til alt? Svaret hans er: ”Jeg 

tar meg tid og har fortsatt tid til å si ja til andre ting”. Han 

må være effektiv! (Red.`s tanke.) 

Sjøl benevner politimesteren seg som en resultatorientert 

pragmatiker. Ting skulle helst ha vært gjort i går. Han har 

ikke sansen for prat, store utredninger og planer og 

voldsomme saksbehandlingsprosesser. (Som vårt moderne 

samfunn er rikelig belemret med!) Han er født på 

Kyrksæterøra i 1940 og er tydeligvis preget av  sin oppvekst 

i trange, men gode kår i Hemne, i en vennekrets der omsorg, 

medmenneskelighet og hjelpsomhet alltid stod i høysetet. 

Han har kone, en sønn og ett barnebarn. 

 

                                                                      

                                                                   

 

                                                          Mer heder til 

 

                                                         Asbjørn Austvik 

 

                                                      
Ved en enkel seremoni i Trondhjem Rotary Klub sitt møte 10 

desember 2003 ble Asbjørn Austvik overrakt Rotary Foundations 

Distinguished Service Award av guvernør Bjørn Haukebø. 

Asbjørn Austvik har vært særdeles aktiv i Rotary siden han ble 

medlem i Vadsø RK i 1955, først innenlands og fra ca.1990 

internasjonalt. Han var charterpresident i Hadeland RK, 

distriktsguvernør i D-230 i 77/78, kom til Trondhjem RK i 1980, 

formann i Norsk Rotary Ungdomsfond, sekretær og formann i 

Norsk Rotaryråd, formann i Handicamp Norway samt medlem og 

formann i representantskapet for Rotary Norden. 

Internasjonalt startet det med at han ble Rotary International 

Director i 1990-92 og Rotary Foundation Trustee 92-95. Siden 

var han Aide for President i 998/99 James L.Lacy. Asbjørn 

Austvik har vært med i International PolioPlus komité, 

International PolioPlus komité for Europa vice chairman, RI`s 

UN and International Affairs Committee, medlem av 

International Assambly komité, medlem av Convention komité, 

medlem av nominasjonskomitéer for RI-president 3 ganger, 

delegat til Council on Legislation. Videre har han, sammen med 

sin kone Eva, representert RI-presidenter ved over 25 

distriktskonferanser i inn - og utland, deltatt på 15 RI - 

conventions og like mange ganger på guvernørskolen - også som 

instruktør, deltatt på mange store internasjonale konferanser både 

som foredragsholder og leder. Bl.a. ledet han den store Praha-

konferansen. 

 For sin store innsats for PolioPlus har Asbjørn Austvik tidligere 

blitt tildelt Rotary International Service Award For A Polio Free 

World.  

Asbjørn Austvik er nå medlem av RI Stategic and Planning 

Committee, og redaksjonskomitéen for 100-årsjubileumsboka 

Centennial History of Rotary. 
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Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Styret 2004-2005 
har konstituert seg slik: 

 

President:                           Eivind Stende 

Past president:                   Eva Grete Storengen Skaar 

Klubbtjenesten-leder:         Lars Meland (pres. 05-06) 

Yrkestjenesten-leder:         Bjørn Hegli 

Samfunnstjenesten-leder:  Bodil Birkeland 

Internasj. Tjeneste-leder:   Georg Müller 

Frammøte/oppmøte:          Bjørnar Andersen 

 

Sekretær:                             Jan Bendik Hestad 

Kasserer:                            Arne Per Kvalø 

Seremonimester:                Asbjørn Austvik 

Revisor:                              Ole Petter Bjørseth 

 

Leder av programkomiteen blir Finn Ola Rasch 

 

 

Kalenderen i januar 
07.01. I E. C. Dahls fotspor v/ dir. Tore Lauritzen.  

14.01. Egoforedrag av Karin Aasly 

21.01. Rotary og klubbens eksterne virksomhet. Muligheter og 

forutsetninger v/ Asbjørn Austvik ogPeder Widding. 

28.01.  Egoforedrag v/ Siri Hustad 

 

Redaktør: Odd Bardal, telf. 73967944, mobil 95020088, 

e-post: odd@bardal.no 

Furulund 
Etter julemøtet 17. des. dro Nils Hagfors til Furulund, holdt en 

tale for beboerne og leste opp julehelsinga fra president Eva. 

Gaven fra klubben vår - 7 sesongbilletter på Lerkendal - vakte 

stor jubel. 



 


