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Presidentens hjørne 
 

Godt nytt år i 2005! 

 

Med bakgrunn i det som skjedde i Sørøst-Asia 26. desember i 

2004, kan vel uttrykket godt nytt år bli noe malplassert, men 

likevel må vi kunne ønske hverandre et godt år i 2005.  

 Det som skjedde er en katastrofe som vi sannsynligvis 

aldri har opplevd, sjøl om enkelte hendelser for enkelt-

individer kan være like katastrofale.  Siste Rotary-møte 5. 

januar var positivt, og ordene fra Georg Müller skal vi ha med 

oss.  Jeg har tenkt en del på det han sa, bl a annet om at vi alle 

skal dø en dag, men vi vet ikke når. Derfor må vi leve i dag 

som om det er den siste dagen vi lever.  Jeg er enig i at vi skal 

være beredt, men vi bør likevel forberede oss på at vi skal være 

med noen år til.  I Rotary er det også viktig å se verden i en stor 

sammenheng.  Katastrofen i Sørøst-Asia er et faktum og det er 

en selvfølge at vi alle skal bidra til oppbyggingen. 

 Likevel har jeg de siste dagene både i radio og presse 

lagt merke til at det settes fokus på andre forhold i vår verden. 

FN – klok av skade – advarer mot at dette kan komme til å gå 

ut over fattige mennesker andre steder.  FN sier at Afrika 

opplever død og nød hvert år som tilsvarer 3 – tre tsunamier. 

 Vi opplevde i forbindelse med katastrofen 2. juledag 

at det raskt ble satt fokus på reint vann.  Da kan vi på nytt 

minne Rotary Internasjonal om at fokus på rent vann er viktig.  

Jeg har merket meg fra vår guvernør i distrikt 2280 at vann blir 

nevnt. Men vi skal være pådrivere for at reint vann tas alvorlig, 

og at Rotary International fatter de nødvendige vedtak. 

 

Programkomitéen har nå foredragene for januar og 

februar klare.  Det er fint.  23. februar blir Rotary 100 år, og 

den dagen skal vi markere. Det vil bli felles arrangement for 

alle rotarianere i Trondheim og Malvik. Programmet starter 

med Åpent møte i Vår Frue kirke kl 1300. Kl 19.00 vil 

Trondheim kommune ha mottakelse i Erkebispegården for 

Rotary-medlemmer og ledsagere. Kl 21.00 blir det Åpen 

konsert i Nidarosdomen med Trondheimsolistene og sopranen 

Marte Werring som solist med vår egen Benito Nava som 

programleder. Arrangementene er gratis for medlemmer fra 

Trondhjem RK med ledsagere.  Etter konserten vil det være et 

uformelt kveldstreff hos Benitos med mat og drikke til en 

kostnad på kr 250,00 per person. 

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer 

med ledsagere melder seg på arrangementene. 

                                                                         Eivind Stende                                                                                                                                    

 

Redaktøren  har ikke noe spesielt på hjertet denne 

gangen. Derfor nøyer jeg meg på denne plass å ønske alle 

lesere et godt nytt år! 
                                                 Odd Bardal 

Klubben i desember 
01.12. Den tradisjonelle bokkveld  med ost og vin. 

Ragnvald C. Knudsen  fanget som vanlig sterk 

oppmerksomhet omkring sin orientering om årets bøker. I 

lotteriet, som ga 4000 kroner i inntekter, vant Ragnvald 

hovedgevinsten (Scanrail tur for to), og det til stor applaus 

fra forsamlinga. 

Atle og Astrid Fredlund underholdt med Evert Taube-

sanger.  

Til slutt takket presidenten foredragsholderen, Fredlunds, 

Jan-Lauritz Opstad (for at vi får holde vårt årlige 

bokmøte på Kunstindustrimuseet) og festkomiteen. 

08.12.  Bedriftsbesøk på hurtigruta MS Midnatsol, med 

frokost orienteringer og omvisning. 

15.12. Presidenten ledet møtet. 

To nye medlemmer ble tatt opp: 

Anne Rossvoll , 41 år,med fadder Asbjørn Aune. Anne er 

sivilingeniør og har tatt graden Master of Management. 

Hun er ansatt ved fakultet for ingeniørvitenskap og 

teknologi ved NTNU. Her har hun ansvar for bl.a. 

langsiktig organisasjonsutvikling. 

Gunnar Smeby, 47 år, med fadder Kjell Narve 

Ludvigsen. Gunnar har befalskole, Krigsskolen, 

Militärhögskolan i Stockholm og er siviløkonom. Han har 

arbeidet mange år i Forsvaret, sist som oberst ved Nato’s 

hovedkvarter i Brüssel. Nå ansatt som administrasjonssjef 

ved Sør-Trøndelag politidistrikt. 

Seremonimester Asbjørn Austvik poengterte bl.a. i sin 

tale til kandidatene at det er viktig å bruke tid på Rotary og 

være levende rotarymedlemmer. 

Foredrag ved fylkesordfører Tore Sandvik om: Trøndelag 

– Europas mest kreative region? 

Det er nettopp laga en samla Trøndelagsplan som har 

denne målsettinga. Utfordringer en må ta på alvor for å nå 

et slikt mål er globaliseringa, det at identitet og tilhørighet 

betyr meir og at mennesket er den viktigste kapitalen- og 

som stadig blir viktigere (Norges nasjonalformue). Vi må 

ta makta sjøl, fordi Trøndelag styres bedre fra Trøndelag 

enn fra Oslo. ”Hjernekraftverket” på Gløshaugen er 

viktigste bedrift i Trøndelag. Målet er 50 000 studenter i 

2020, herav 3 000 internasjonale. Fleire arrangement skal 

virkeliggjøre visjonen om Trondheim som internasjonal 

møteplass, bl.a.  byen som teknologiarena under UKA 

2005 og internasjonal filmfestival i 2005 med hovedvekt 

på teknologi. Universitetet må samles for å bli sterkere og 

skal ha de beste forskere, forelesere og studenter. 

Trøndelagsrådet møtes oftere og øver seg på å samhandle. 

Det er viktig! 

 

Ved livets træ 

 
Så lyser atter Livets træ,               Ja, Livet! Er mon det en magt 

mens årets mørke vender.             at hvile trygt sin tro mod? 

Vi tror på lys. Vi tror på liv.         Jeg tror det er en lille ting 

Vi griber andres hænder.              som du skal være god mod. 

 

                                   Fra Kumbels Gruk 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettet: 

 

Oddvar Sørtømme 

  

 

- Bankene synes i dag alt for defensive og for lite 

risikovillige. De føler ikke det samfunnsansvar de burde. 

Og det er for lite struktur i næringspolitikken. Bl.a. burde 

oljefondet kunne brukes til direkte eierskap i 

produksjonsvirksomhet og til bedring av landets 

infrastruktur. Vi skal da også leve av noe etter oljen! 

”Kanskje begynner jeg å bli gammelkommunist”, humrer 

trondheimsgutten Oddvar Sørtømme som har arbeidet i bank i 

over 40 år. Først i A/S Fiskernes Bank i Trondheim og Vardø, 

og siden 1976 har han vært banksjef i Kreditkassens avdeling i 

Trondheim til han gikk av med pensjon i 1999, dvs i 24 år. I 

denne tida har han vært med på å realisere mange spennende 

prosjekter så vel i Trondheim som distriktet for øvrig – der 

banken har gått inn både som eier og långiver. Noe av det 

første var Royal Garden Hotell. Andre store prosjekter var 

Medisinsk/teknisk senter og Pirsenteret. Kreditkassen har hatt 

et sterkt engasjement i Fosen Mek. Verksteder og i 

oppdrettsnæringa fra starten av.  Da var det enkeltpersoner med 

personlig eierskap som satset i oppdrett, og det har vel over tid 

også vist seg å være den beste driftsformen. 70 % av bankens 

virksomhet har vært mot næringslivet, og vi såg det som ei 

hovedsak å hjelpe fram levedyktige bedrifter. Og da hjalp vi fra 

tid til annen også til med fundamentet, ikke bare 

toppfinansieringa. Det var viktig for oss å få til noe. I dag 

bruker bankfolka helst kalkulatoren for å finne ut om de skal 

være med på å finansiere et tiltak. Og det er generelt en større 

risikovegring i bankene. Viljen til å satse – og til det selv å ta et 

risikovillig økonomisk ansvar er ikke sterkt nok. Vi vurderte 

først og fremst menneskene og den ideen disse kom med. Men 

vi var også bevisst forsiktige og brukte den teft vi hadde. 

Derfor drog vi ikke på oss store tapsprosjekter”, forteller den 

erfarne bankmannen.  

I avisene har vi sett at mens de andre større bankene fikk store 

tap, så klarte Kreditkassens avdeling i Trondheim stadig å 

komme ut med positivt resultat. Sørtømme sier at det kring 

1990 ble en psykose at alt skulle være dårlig innen 

bankvesenet. ”Mange fikk panikk og nye ledere ville gjøre 

reint bord. Men det har vel i ettertid vist seg at det på mange 

måter var svært så unødvendig at Staten gikk inn og overtok de 

store bankene. Verdiene har da senere kommet til syne i rikt 

monn.  Og hvorfor lar vi nå utenlandske banker kjøpe oss opp?  

Vi i Norge har mye større finansielle ressurser og burde være 

de som kjøpte opp andre, slik at vi selv fikk større innflytelse 

på så vel det nordiske – som europeiske kapitalmarkedet”. 

I sitt 70. år er Oddvar Sørtømme fortsatt like engasjert i bank 

og næringsliv. Han driver et lite konsulentfirma og tar ulike 

oppdrag. Dessuten er han styreformann eller styremedlem i en 

rekke bedrifter i regionen. Han viser til ordtaket om at 

”engasjement er helse”. Vi skjønner at det ikke er mye fritid, 

og den han har, bruker han på hytta i Aure og leiligheten på 

Kanariøyene sammen med kona. De har to voksne barn. 

Oddvar har vært Rotary - medlem siden 1966. Han beklager at 

det ikke har blitt tid til å være et særlig aktivt medlem. Men 

han ser klart verdien av Rotary i fleire sammenhenger. 

 

 

22.12. Presidenten ønsket velkommen til julemøtet. Han 

gratulerte Ivar Wanvik som ble 50 

 år dagen før, 21. des., og Siri Hustad som blir 40 år 2. 

januar 2005. Så opplyste han om at Siri Hustad har tatt på 

seg å være sekretær fra 1. juli 2005. 

I god økumenisk ånd ga Georg Müller og Tor Singsaas oss 

noe til ettertanke: 

Georg sang vakkert juleevangeliet fra Lukasevangeliet og 

Tor leste en fin fortelling om Josef i den hellige natten fra 

Selma Lagerlöfs samling av Kristus-legender. Til avslutning 

sang vi Deilig er jorden. 

 

 

 

Bare 53 % oppmøte i desember. 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Kalenderen framover 
 

Januar: Hovedvekt på vitenskap og teknologi. 

19.01. Utvikling av et selskap for spesialisert havbunns- 

seismikk; fra ide til internasjonalt gjennombrudd v/ 

Eivind Berg, SeaBed Geophysical AS, Trondheim 

26.01. Egoforedrag ved  Anne Rossvoll 

 

Februar: Hovedvekt på kultur og kirke. 

02.02. Vår Frue kirke- byens vakreste dame- mot 800 år i  

2007 v/ forsker Øystein Ekroll, Nidaros domkirkes 

Restaureringsarbeider. 

09.02. Nyheter fra Sverresborg museum i 2005 v/ dir. Petter  

Søholt. 

16.02.  Kirkens SOS- Åpen telefon for mennesker i livskrise  

v/daglig leder Sveinung Tennfjord. 

23.02 Jubileumsarrangement, starter kl. 1300 i Vår Frue  

kirke. Jfr. egen e-post fra sekretæren og orientering 

fra Per Ottesen i Rotary-møte 12. febr. Ikke ordinært 

møte i Britannia. 

 

Mars: Hovedvekt på næringsvirksomhet. 

April: Hovedvekt på helsetilknyttede saker. 

 

 

Ordtak 
 

Den døyr ikkje fatig som hev eit rikt ettermæle (Fjotland) 

 

Aa sætt sæ i vakkert minn’, va meir enn ein rikdom (Sparbu) 

Redaktør: Odd Bardal, telefon 73 96 79 44, mobil 95020088 

e-post odd@bardal.no 


