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ROTARY 100 ÅR 

 
100-årsdagen for Rotary-jubileet nærmer seg raskt.  Jeg mener 

det vil bli en representativ markering av 100 års dagen i 

Trondheim. 

Opplegget i Vår Frue Kirke med foredrag ”Oss mennesker i 

mellom - om etikk og moral” av tidligere Stortingspresident 

Jo Benkow, og ”Etisk forretning – bedriftenes 

samfunnsansvar” av Doktorgradstipendiat Siri Granum 

Carson, NTNU, vil etter mitt syn være helt i tråd med de 

intensjoner som Paul Harris la til grunn for 100 år siden.  Jo 

mer jeg tenker på det, jo viktigere blir Rotary`s 4-

spørsmålsprøve – bl a 1. ”Er det sannhet?” og ikke minst i 

yrkeskodeks for rotarianere der det forventes at jeg bl a 2. ”er 

tro mot landets etiske normer og samfunnets moralske krav”. 

Hva som er sannhet og hva som er riktig i diskusjonene rundt 

Tine og Synnøve Finden er sikkert vanskelig å si.  Uansett 

velger jeg å slutte meg til de som uttaler: Umoralsk, 

sjokkerende, skremmende osv.   Mot denne bakgrunn vil 

arrangementet vårt i Vår Frue kirke passe alle i samfunnet i 

dag.  Opplegget for 100-årsmarkeringen i Trondheim er 

høyaktuelt.   

Jeg ønsker alle til lykke med feiringen!              

        

I løpet av kort tid har to av våre eldre medlemmer gått bort, 

Øyvind Asphaug og nå Kåre Gisvold.  Jeg har helt siden jeg 

ble medlem i klubben ønsket å få mer kunnskap om 

medlemmene.  I forbindelse med at Øyvind døde fikk jeg vite 

en del som var nytt for meg.  Dette vil også sikkert skje i 

framtida.  Likevel ønsker og mener jeg at slik kunnskap gjerne 

kan gis av medlemmene sjøl.  Samtidig ønsker jeg å få mer 

kunnskap om medlemmenes firma, bedrifter, gjerne i et 

historisk perspektiv.  Vi vil derfor satse videre på dette i 2005.  

Tanken bak Rotary er jo at ledere for forskjellige foretak 

regelmessig skal treffes i en kameratslig ånd for å lære 

hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i 

bestrebelsene på å drive hederlige virksomheter. 

                                                                           

                                                                         Eivind Stende 

                                                                                                                       

 

ØYVIND ASPHAUG  til minne 
 

Øyvind Asphaug døde 13. januar i år 84 år gammel. 

Øyvind ble født på Bakklandet.  Ski og fotball var de 

naturlige aktiviteter i ungdommen. Han tok artium ved 

Trondheim handelsgymnasium i 1939. Under krigen ble han 

involvert i illegalt arbeid som rutesjef for ei flyktningrute fra 

Røra over Skjækerfjella til Sverige.  

 Sitt yrkesaktive liv har Øyvind Asphaug stort sett hatt i 

Vinmonopolet – først i Trondheim, så som bestyrer ved 

Vinmonopolet i Harstad. I 1960 fikk han stilling som 

kontorsjef ved Vinmonopolets avdeling i Trondheim, og 

endte opp som distriktssjef for det Nordenfjelske.   I 1986 

ble han pensjonist, og har hatt 18 fine pensjonistår. 

 

 Øyvind Asphaug ble medlem av Rotary i 1954, mens han 

var i Harstad.  Siden har han vært en aktiv rotarianer og en 

flittig møtedeltaker. Han har innehatt de flest verv i 

Trondhjem Rotary Klub. I 1996 fikk han Paul Harris-

medaljen for lang og samvittighetsfull tjeneste.   

Det er kort tid siden vi markerte at Øyvind hadde vært 

medlem av Rotary i 50 år.   

 Som ny i Trondheim og nytt medlem i Rotary var det fint å 

finne ro hos Øyvind. Jeg lærte et positivt menneske å kjenne 

Han hadde alltid en kommentar til Eivind fra Øyvind. Og 

han var alltid å stole på.  

Øyvind var også på rotarymøte onsdag 12. januar.  Vi var 

flere som gratulerte med vel overstått gebursdag og ønsket 

godt nytt år.  Han var svært glad da han kom hjem fra møtet, 

i følge kona Hjørdis.  Alle hadde vært hyggelige og hilst på 

ham.  Vi som traff ham, opplevde ham på samme måte som 

tidligere: blid, omgjengelig og positiv. 

Dagen etter, på torsdag, døde han.  Det er både trist og 

vemodig, men det er med glede jeg minnes Øyvind. Rotary 

har mistet en god ambassadør og en av sine solide 

tillitsvalgte.  Vi i Trondhjem Rotary Klub har mistet en nær 

venn. 

 

 Vi har våre tanker hos Hjørdis og resten av familie, og vi 

lyser fred over Øyvind Asphaug sitt minne!   

                                                                    Eivind Stende                     

                                                                                                                                          

 

Vi minner om jubileumsarrangementet 23. febr. 
 

Kl 1300 Åpent møte i Vår Frue kirke  

              Åpning og markering av 100-årsdagen 

              Foredrag av Jo Benkow og Siri Granum Carson 

              Kunstnerisk, utdeling av PHF og innsamling av gaver 

               til oppussing av kirka. 

Kl 1900 Trondheim komm’s mottakelse i Erkebispegården 

               for rotarymedlemmer og ledsagere 

Kl 2100  Åpen konsert i Nidarosdomen 

               TrondheimSolistene, og Marte Werring som solist 

               Programleder: Benito Nava 

Kl 2215  Uformell avslutning med mat og drikke hos Benito             

                for medlemmer og ledsagere 

               Kuvertpris 250 kr som betales ved ankomst           

                   

Programmet  i resten av februar 
16.02 .   Kirkens SOS v/daglig leder Sveinung Tennfjord 

17.02.   Tur til Rørosmartnan med Byåsen Produkter 

23.02.   Jubileumsarrangement.  Ikke ordinært møte.        

 

I mars blir hovedvekta lagt på næringsvirksomhet 

 

Innbying          Vil du gje meg handa ved månens skin,  
                          lauv du er – 
                               Under open himmel. Over open avgrunn. 
 
                                             Som lauv  
                                             er du og eg. 
                                             Fort skjelvande, 
                                             og fort borte. 
                                             Kom -                 Tarjei Vesaas 

                                                                      

                                                                     

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Klubben i januar 
05.01. President Eivind Stende ledet møtet. 

3 minutters stillhet i anledning flomkatastrofen i Sørøst-Asia. 

Georg Müller holdt minnetale. 

Tore Mørch holdt sine 3-min. 

Foredrag ved professor Asbjørn Krokstad:  Trenger vi et 

trøndersk høreapparat?  Kvinner i 70-årsalderen hører like 

godt som menn i 60-årsalderen, og han mente at alle burde 

begynne med høreapparat da.  Høg musikk er lite belastende 

for hørselen, tvert imot er den med på å opprettholde den.  

Derimot er kraftige smeller, geværskudd, fyrverkeri og 

lignende skadelig. Krokstad har vært med på å utvikle et 

digitalt høreapparat på 90-tallet.  Et datafirma i Trondheim 

kom fram til et produkt som bare målte 5 ganger 7mm i 

størrelse, men det måtte utvikles videre før det var 

fullkomment.  Det ville koste så mye penger at prosjektet 

strandet på mangel av risikovillig kapital.  Så i dag er det 

heile i det blå. 

12.01. Presidenten ledet møtet. 

Per Ottesen orienterte om jubileumsarrangementet den 23. 

februar. 

3 minutter ved Jens Martin Hovem som fortalte om hvor 

mye tid en har til å varsle en Tsunami-bølge, for eksempel 

ved å fange opp jordskjelvet via seismiske bølger. 

Foredrag ved professor Einar Johan Aas, NTNU om 

”Informasjonsteknologiens utvikling fram mot år 2018.”  Det 

er fleire trender som styrer denne utviklinga:  

• Moores lov, som sier at regnekrafta i en datamaskin 

vil fordobles hver 18. måned. 

• Økonomiske lover, som sier at datautstyr blir 

billigere og mindre.  Det vil derfor bli 

allestedsnærværende. 

• En viktig trend er utviklinga av trådløse nettverk.  

Kanskje blir elektronikken ”usynlig” i framtida? 

”Ingenting har ennå skjedd i forhold til det som blir mulig i 

2011, 2014 og 2017.” 

19.01. Presidenten holdt først minnetale over Øyvind 

Asphaug som døde 13. januar. Ivar Wanvik fylte 50 år den 

21. desember og fikk overrakt glass.  

3 minutter var ved Albert E. Olsen som fortalte om egen 

udugelighet med data og hadde kommet til den erkjennelse at 

det er lettere å kritisere andre enn å gjøre ting skikkelig sjøl. 

Foredrag ved Eivind Berg, SeaBed Geophysical AS, som 

fortalte  om utviklinga av sitt selskap innen spesialisert 

havbunnsseismikk. Trondheimsselskapet med 16 ansatte er 

ei knoppskyting fra SINTEF- miljøet. Teknologien 

kartlegger effektivt og nøyaktig olje- og gassreservoarene for 

å finne ut om feltet skal bygges ut, eller om det er mulig å 

øke utvinningsgraden i et felt.  Kommersielt gjennombrudd 

fikk selskapet med et stort oppdrag i Mexico-gulfen til 110 

mill. kr., men ennå ingen oppdrag på norsk sokkel. 

Selskapets teknologi blir stadig meir konkurransedyktig. 

26.01. Presidenten ledet møtet. 

3 minutter ved leder av Yrkeskomiteen, Bjørn Hegli, om 

mentorskap (rådgiving og oppfølging) for ungdomsbedrifter. 

Svært koselig egoforedrag ved Anne Rossvoll.  Anne er født 

i 1963 på Byåsen,  har nå overtatt barndomsheimen og har 

hytte i Trollheimen. Hun har samboer, 2 barn og hund. 

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTH og er Master of  

Management fra BI. Etter å ha jobbet i et rådgivingsfirma fra 

1987 til 96, ble hun ansatt ved NTNU, maskinteknikk -  fra 

2002 ingeniørvitenskap og teknologi. I dag er hun 

seksjonssjef for studier og rekruttering. 

 

 

 

          Portrettet: 

 

 

           Ketil Bø 
 

 

 

-Av Rotarys hjertesaker er det etiske problemstillinger som 

opptar meg mest. Dette bør være den røde tråd i Rotarys 

virksomhet. I teorien prioriterer Rotary dette, men det blir 

mest prat - om the 4-way-test osv. Det burde ha vært en 

meir strukturert belysning av etikk gjennom foredrag som 

henger sammen og for eksempel studiegrupper. 

- Samfunnet er i ferd med å gli ut. Det er definitivt større 

grådighet enn før.  Makt, prestisje og penger korrumperer folk 

- som er villig til å gå lenger enn før med å skaffe seg 

personlige fordeler. Rotary kunne være en bremsekloss mot 

denne utviklinga dersom det prioriterte dette. 

Medlem av Trondhjem RK siden 1983, setesdølen Ketil Bø, 

som gir oss denne klare meldinga, har sjøl etablert eller deltatt i 

etablering av 8 høgteknologibedrifter. Han er nå i sitt 65. år 

adm.dir. i ett, teknisk dir. i ett og prosjektleder i to firmaer. 

Produktene er bildebehandling, grafisk databehandling og 

kunstig intelligens med anvendelse mest innen  

produksjonsteknologi og medisin. Han sier at det er et stort 

problem når en skal starte en slik bedrift å skaffe lønn i kanskje 

5 år til produktutvikling. En kan ikke bruke eget arbeid som 

egeninnsats for å få forskningsmidler eller skattefunn, men 

legge rede penger på bordet. Overvurderinga av penger i 

forhold til humankapital er et heilt kritisk problem i denne 

sammenheng.  

- I dag mangler politikerne de visjoner og den kunnskap som er 

nødvendig for utdannings- og næringspolitikken i vårt eget 

land og prioritering av denne. Skaper en visjoner, kan en oppnå 

store resultater forutsatt at  en følger opp med prioritering, 

penger og andre ressurser – jfr. Kennedy og Månen. 

Ketil Bø har også hatt ”skit under neglan”. Han arbeidde som 

tømmerhogger før motorsaga, sjaua sammen med ”bomsen” på 

brygga i Oslo da han var 17 år (og lærte mye redelighet av 

dem!). Seinere ble det meir hvitsnippyrker som befal for FN i 

Kongo, 5-6 år som lærer i ungdomsskolen, 12 år som forsker i 

SINTEF, 1.amanuensis ved NTH og NTNU ( og er det fortsatt) 

og et par år som direktør for Stiftelsen for Industriutvikling 

(SIU). Hvem kan slå denne bakgrunnen?! Hans formelle 

kompetanse består av læreutdannelse, cand.real og dr.ing.-grad. 

Jeg har ofte på mine få turer i marka møtt skiløperen Bø. Han 

påstår også at han får tid til å lese en masse!  Åsta er hans 

livsledsagerske og sammen har de to gutter som naturligvis 

begge er sivilingeniører. 

                                                                        Odd Bardal 

                                                                                                                     

 

 

Redaktør: Odd Bardal telefon 73 96 79 44,mobil 95 22 00 88 

e-post odd@bardal.no  

Gjennomsnittlig oppmøte siste 12 mndr.: 53,8 % 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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