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Presidentens hjørne 

Convention – Rotary Internationals årlige 

generalforsamling. 
 

Convention i Brisbane, Australia sommeren 2003 var mitt 

første møte og håndtrykk med en verdenspresident i Rotary 

International og min første deltagelse i en Rotary Convention. 

Begivenheten gav utvilsomt mersmak. Det var ventet ca. 

20.000 til Convention i Brisbane, men på grunn av SARS var 

det mange som meldte forfall. Vi andre som trosset ryktene 

om fortsatt SARS i Singapore fikk oppleve minnerike dager i 

Brisbane, Singapore og Sydney. Vi Rotarianere var som en 

stor familie gjennom Rotaryfellesskapet. Samme hvor vi 

gikk, når som helst på døgnet, hvis vi traff en Rotarianer 

hilste vi og slo av en prat, selv om vi aldri hadde sett 

hverandre før. Convention er i seg selv som en global reise, 

med en blanding av foredrag, underholdning og 

kulturarrangementer fra forskjellige land. ”House of 

Friendship” er samlingsstedet under Convention og det 

inneholder det meste, også salg av Rotary-effekter,  

håndverksarbeider og mye mer. Det er så mye som foregår at 

en må innse at en ikke rekker å få med seg alt. 

Plenumsmøtene/foredragene er interessante og viktige å lytte 

til. Noen gode råd: Ta med bunker med visittkort, 

klubbannere og mengder med fine pins med nasjonalsymbol 

på. Pinssamlere er det mange av på Convention og noen pins 

er utrolig flotte. Et godt råd er også å stille opp i bunad, for de 

som har det, ved åpnings- og avslutningsseremoniene.  
 

23.-26.05.2004 arrangeres Convention i Osaka, i 2005 i 

Chicago, USA i Rotarys fødeby, 100 år etter etableringen av 

den første klubben.  
 

I 2006 er Convention i Malmö/København. Dette blir en 

spesielt viktig begivenhet for oss skandinaver, der vi får 

sjansen til å markedsføre norden og vise karakteristiske trekk 

ved landet vårt. I Rotary Norden nr. 8-2003 oppfordres det til 

å komme med idéer til å gjøre noe spesielt, for å vise liv og 

aktivitet forbundet med norden. Det er satt fram forslag om å 

lage en stand som heter ”Nordiske Rotary klubbers stand”, 

hvor det unike i lokalsamfunnet kan vises og brukskunst 

selges. ”Arbeidende stand” – hvor det foregår 

arbeidsaktivitet – smykkeframstilling og/eller glassblåsing. 

”Kunst og kulturstand” – visning av nordisk litteratur, 

billedkunst og musikk. ”Aktivitetsstand” – bygge en 

Legoviking, male et Convention-maleri som selges til inntekt 

for Rotary Foundation.  

Jeg håper med dette at jeg har utløst noen kreative tanker som 

kan bidra til idéskaping og lyst til aktiv deltakelse på 

Convention i 2006. Jeg er sikker på at vi i klubben har mye å 

bidra med og at vi lokalt, regionalt og nasjonalt kan bidra til å 

markedsføre Norge, og gi de langveisfarende en 

appetittvekker til å bli bedre kjent med vårt vakre land og hva 

vi har å by på. Kan vi eventuelt sammen med de andre 

Skandinaviske landene samarbeide for å få til noen innslag? 

Jeg oppfordrer til at vi begynner å tenke på hva vi er god på 

og hva vi kan bidra med av underholdning, utstillinger eller 

salg. La oss vise at vi kan leve opp til mottoet ”Lend a Hand” 

også når det gjelder vårt bidrag til en uforglemmelig 
Convention i Malmö-København. 

      Eva Grete Storengen Skaar 

  

 

 
 

”En herlig vinterdag - - - -” 
En januarmorgen med 17 minusgrader ute og 14 pluss på 

stua, kan en lett følge Odd Børretzen: Hvorfor skal jeg STÅ 

OPP – akkurat nå? En slik dag er den viktigste 

pensjonistjobben det å fyre i vedovnen. 

Men du verden for en vær-start vi har hatt på det nye året! 

Søndag 18. var en typisk januardag anno 2004. Litt nysnø 

om natta, 4-5 minus, bleik januarsol, oppkjørte løyper overalt 

i Bymarka ( stor forskjell fra en søndags formiddag i ei 

Innherreds-bygd på 50-tallet da den første måtte ”våddå” i 

djupsnø). Alle slags folk i heile marka, ikke bare langs E 6; 

eldre grå damer, ungdom med og uten pulk, femårige 

snørrunger som UTEN TVIL ble født med ski på beina. I 

Skileiken krydde det av store og små unger under myndig og 

vennlig oppsyn av Skiklubbens Marthe. Fem av mine 

barnebarn boltret seg også der - glade og lattermilde. Takk 

og ære til Skiklubben og entusiastene som styrer og jobber 

der! Det er ingen kontingent jeg betaler med så stor glede 

som til Trondhjems Skiklub (og Rotary, naturligvis)!  

Dette er en dag til å bli glad av. ”EN LYKKEDAG FOR 

HELSE OG KREFTER - - -” 

Jeg er enda ikke moden for å bytte den norske vinteren med 

Syden.                                                     Odd Bardal 

                                                                   

                                                                                                 

Klubben i januar 2004 
07.01 President Eva Grete Storengen Skaar ønsket 

velkommen til et nytt år. 

Anders Grande, Hamar vest tok imot vårt flagg. 

3 min. ved presidenten om hvor lang tid det tar før ulike ting 

nedbrytes i naturen. 

Foredrag ved direktør i E. C. Dahls bryggeri Tore Lauritzen 

: I E .C. Dahls fotspor.  

Øl ble først brygget  for 7000 år siden i Mesopotamia. Øl er 

ferskvare, drikk derfor det lokale ølet og ikke det som er 

transportert langt. E. C. Dahls bryggeri ble startet i 1857. 

Eies i dag av Ringnes som eies av Carlsberg Breweries som 

Orkla eier 40 % av. Det er 300 ansatte, det tappes 30 mill. 

liter øl og 30 mill. liter brus. 9 kr. for ei flaske øl kan ikke 

bryggeriet leve av når det går 7 kr. til Staten. Vil kjempe 

imot at bryggeriet i Trondheim legges ned. Vi ble invitert til 

ølskole på bryggeriet. 

14.01 Presidenten refererte takkebrev fra Furulund for 

sesongkort på Lerkendal og for møbler. Så minnet hun oss på 

å SJEKKE OPPLYSNINGENE I MATRIKKELEN OG GI 

KORREKSJONER TIL JAN BENDIK HESTAD ELLER 

TIL EIVIND STENDE. 

3 min. ved Frode Hofstad som fortalte at Britannia har 

overtatt Astoria og åpnet et nytt hotellkonsept der; fast 

lavpris kr. 495 pr. natt. 

Egoforedrag ved Karin Aasly, som synes hun har hatt et 

utrolig rikt liv til nå. Hun er født og oppvokst i Sverige og er 

gift norsk. Personer som har betydd mye for Karin er 

foreldra som begge ble syke tidlig, familien Svenson på en 

gård i Sør-Sverige og farmor som leste mye historie, og 

samtalte mye ved kjøkkenbordet. Utdannet seg til lege i 

Tyskland og traff sin tilkommende der. 

De har tre barn som de lærer at livet ikke alltid er en dans på 

roser. 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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21.01. Presidenten refererte takkekort fra Lisbeth Koren 

m/fam. Videre: Norge har i dag fått ei arveprinsesse. 

3 min. ved Rune Midtsian. Han uttrykte bekymring for de 

unges mulighet til å skaffe seg egen bolig i dag på grunn av 

prisnivået og lånemulighetene. 

Foredrag ved Asbjørn Austvik og Peder Widding om 

”Rotarys og klubbens virksomhet. Muligheter og 

forutsetninger”. Det er helt opp til klubbens medlemmer hvilke 

prosjekter en vil gå i gang med. Små prosjekter må løses helt 

lokalt. Har man virkelig et større prosjekt en vil satse på, har en 

gode muligheter for delfinansiering (50%) fra  Rotary 

Foundation. Men klubbens ansvar ligger både i det finansielle 

og i gjennomføringa av prosjektet. Utveksling av ungdom 

behøver ikke lokal finansiering og er således et rimelig tiltak 

for klubben. Rotary er et verdensomspennende nettverk som vi 

bør bruke når vi er ute og reiser. Skal vi søke RF om noe bør vi 

bruke Bjørn Jordal i Kristiansund som rådgiver, da han står for 

Rotary Foundation i distriktet. www.rotary.org gir svar på det 

meste. 

28.01. Presidenten sa først gode minneord om Finn Meland. 

Georg Müller overleverte flagg fra den tyske Rotary-Club 

Lünen med en gave på 300 Euro til Røros-turen. 

3 min ved Knut Lund som fortalte om den 130 år gamle 

rørleggerbedriften K. Lund A/S, som nå er oppdelt. 

Engrosdelen er solgt til svenske AHLSELL. 

Egoforedrag av Siri Hustad. Hun fortalte om sin bakgrunn på 

Stubban i godt naboskap, om sitt innherredske opphav og sin 

egen familie med mann og tre barn og to kaniner Blipp og 

Blopp(?).Bruker mye av fritida på småbruket på Ytterøya, med 

bl.a. sjørøverfest, og i keramikkverkstedet sitt bak Bakke krk. 

Bygningsingeniøren leder i dag Vegdirektoratets Veg og 

trafikktekniske senter i Trondheim som skal styrke 

Vegvesenets kontakt mot NTNU. Der er hun mest opptatt av å 

tilrettelegge for sine ansatte og få til ting i laget. Og: ”Livet er 

skjørt, vi må ta vare på den dagen vi har fått” 

 

Finn Meland til minne. 
Finn Meland gikk brått bort søndag 25. januar. Han ble 85 år. 

Finn var medlem i klubben fra 1975 til 2002. Av helsemessige 

grunner trakk han seg da som medlem. I 1987-88 var han 

klubbens president. 

Finn var en vennlig og sterk personlighet som det stod stor 

respekt av. Han var usedvanlig engasjert, klartenkt, klok og 

formulerte seg slik at alle forstod. Han likte å bruke sine store 

kunnskaper i diskusjoner og filosoferinger, men aldri brautende 

og belærende. 

I 1999 ble Finn tildelt Paul Harris Fellow for sin innsats under 

krigen, sitt samfunnsengasjement og for det han gjorde for 

klubben. 

Under krigen ble han arrestert og fikk avbrutt sine studier ved 

NTH. Han var da formann i Studentersamfunnet. Han satt i 

konsentrasjonsleir i Tyskland, men ble reddet av de hvite 

bussene. Finn ble tatt ut til å holde tale fra de hjemvendte fangene 

sommeren 1945. Det var en bemerkelsesverdig god tale, uten nag 

og bitterhet. Etter krigen var han leder for den første Studenter-

UKA, ”Go-A-Head” 

Etter sin entreprenørtid, var Finn Meland adm.dir. i 

Studentsamskipnaden  fra 1966 til han ble pensjonist. Han har 

sittet i Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting og var 

formann i byggekomiteen for Folkebiblioteket og Olavshallen. 

Vi sender våre varme tanker til hans ektefelle Ingrid og nære 

familie ellers, og lyser fred over Finns minne! 

                                                                Eva Grete Storengen 

Skaar 

 

Episoder fra et liv 
9. april 2002 ga 83-årige Finn Meland oss et uforglemmelig 3-

minutt.Sviktende syn og hørsel til tross, han trollbandt oss fra 

talerstolen som aldri før. 

Som student ved NTH med utsikt til å ta diplomen i 1941, var 

han, mot iherdige protester, blitt innkalt som reservebefal til 

militærtjeneste våren 1940. Dermed hadde det seg slik at han 8. 

april var hestepasser i Kavaleriet. Det betydde å spa hestemøkk 

natt og dag. Hans subjektive observasjon var at hester produserte 

mer møkk enn de tok inn av føde. Så seinkvelden 8. april 1940 

var det en heller sliten og frustrert møkkalemper som entret 

kantina for en velfortjent kaffekopp og en matbit. Stallvakta nøt i 

ensomhet sin velfortjente røyk og NRKs stemningsmusikk, da 

radioen plutselig brøt inn med ekstrasending. 

Etter hvert ble det klart at i løpet av natt til 9. april var Norge 

angrepet av tyskerne og at landet mobiliserte. Som en 

handlingens mann fant Finn ut at her måtte noe gjøres. Resolutt 

løp han til kommandantens bolig, sparket lenge og iherdig i døra 

inntil en søvndrukken major åpnet. Meldingen om mobilisering 

og angrep ble tatt som en spøk, og unge Finn fikk grov kjeft av 

majoren. Det var dramatiske timer den natta. Rotary-kollega Per-

Johan Larssen var også i leiren og kan bekrefte at slik var det. 

Neste episode var månedsskiftet mars/april 2002, 62 år etter: En 

stor,brun konvolutt dumper ned i postkassa. På flere språk 

meddeles at nevnte Finn Meland var tilkjent 30 tusen kroner i 

erstatning av Den Tyske Stat for slavearbeid i Tyskland, - sjekk i 

Euro vedlagt. Beløpet ble porsjonert ut med 5000 kr til fem 

sønner og kone uten forklaring. Alle ble glade og fornøyde og 

takket, i den tro at dette var trekk fra sparekontoen. 

For Finn Meland ga det opphav til en refleksjon over livets 

finurligheter: ”Hun som ble kona mi var 14 år da jeg måtte møte 

som hestepasser i 1940. Ikke tenkte jeg på barnerov den gangen, 

visste jo ikke om henne en gang. Men da krigen var slutt, traff jeg 

henne under UKA 1946. Vakrere 19-åring og kvinne så jeg aldri. 

I tidens fylde ga det oss fem sønner. Og her kommer ettertanken: 

Er det skjebnen som styrer oss? Eller en eller annen gud? 

Tilfeldighetene? Eller at vi selv griper inn i vårt liv og gjør valg? 

Jeg kan ikke gi noe svar”, sa Finn i ydmyk undring. 

                                            Referert 9. april 2002 av Jahn Hassel 

 

Kalenderen 
04.02.Trondsletten habiliteringssenter v/ Astri Holgersen. 

11.02. Hvor viktig er handelen for sentrum? v/ Odd Midtskog.              
18.02. Busstur til Rørosmartnan med Byåsen Produkter. 

25.02. Opptak av nytt medlem. Forøvrig er programmet åpent. 

25.03  Konsert kl.19.30 i Olavshallen v/ Trondheim 

Symfoniorkester. Torskeaften hos Benito etterpå. 

Nærhet 
”Du och jag, Alfred” 

”Du och jag, Emil“ 

                                 (Fra Astrid Lindgrens Emil i Lønneberget) 

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

e-post: odd@bardal.no 

http://www.rotary.org/

