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Presidentens hjørne 

En stor og varm takk til dere alle for et interessant og 
innholdsrikt Rotary-år 2003/2004  

Så kom kvelden, mitt år som Rotray-president var snart 

historie. Jeg var preget av vemod, men også dyp 

takknemlighet og glede, fordi jeg hadde vært så privilegert å 

få anledning til å tjene Trondhjem Rotary Klub som president 

dette året. Tillitsvervet har gitt meg plussverdier og beriket 

meg som menneske, mange ting har fått en annen dimensjon.  

 

Været viste seg fra sin beste side, en utrolig fin, solrik og  

blomstrende junikveld. For en del år siden ble jeg utnevnt til 

Tordenskjolds soldat, så derfor var det naturlig å velge 

Tordenskjolds fødested, i dag kalt Ringve Museum, som 

arena for presidentskiftet. Musikkvalget reflekterte min 

geografiske bakgrunn som er en blanding av Gudbrandsdøl 

og Hallingdøl.   

 

Verdenspresidentens motto ”Lend a Hand”-”En hjelpende 

hånd” har vært klubbens overordnede ideal som vi har styrt 

våre aktiviteter etter dette Rotary-året. Takket være et 

kjempedyktig og engasjert styre, flinke komiteledere, 

entusiastiske prosjektledere og dyktige medlemmer, så har vi 

fått gjennomført klubbens planlagte oppgaver.  

Programkomiteen har sørget for gode foredrag med temaet 

omsorg, historiske og nye egoforedrag og interessante og 

gode 3-minutter av våre egne medlemmer. Klubben har 

gjennomført to lokale prosjekter med økonomisk støtte fra 

District Simplified Grant, Lünen Rotary Klub og vår egen 

klubb. ”Gladtur til Rørosmartnan med etterpålag for Byåsen 

Produkter sine arbeidstakere med daglig leder Jan Borseth og 

hans team. Sesongbilletter til fotballkamper på Lerkendal for 

beboere ved ”Furulund Bo- og Treningssenter for 

rusmisbrukere”. 

På hvert møte har det vært utlodning av vin til støtte for 

PolioPlus. Klubben har  sendt inn guvernørens ønskede 

bidrag til Rotary Foundation med kr. 150,- per medlem. 

Klubben startet med fokus på ungdomstiltak ved å anbefale 

en NTNU-student for studier i USA på et Georgia-stipend. 

Han trakk seg imidlertid etter at søknaden var sendt. 

Av internasjonalt arbeid har klubben takket for 

vennskapsbrev fra Storbritannia, pengebidrag fra Tyskland, 

sendt julematoppskrifter til Portugal og undersøkt om 

klubben kan bidra med å starte en Rotary-klubb i Vest-

Uganda.  

Klubben har utlyst Rotarys 100-årsjubileums 

plakattegnekonkurranse for skoleelever ved Midtbyskolene. 

Vinnerbidraget er sendt distriktet. Alle 20 deltakerne fra 

Nidelven skole og Steinerskolen fikk diplomer, og nr. 1, 2, og 

3 fikk pengepremier på henholdsvis kr. 300,-, kr. 200,- og kr. 

100,- ved en tilstelning på Britannia Hotel med brus, boller og 

underholdning av en strykekvartett av 11-åringer fra 

Trondheim kommunale musikkskole.  

Klubben har hatt rakfiskkveld med guvernørbesøk, bokkveld, 

konsertaften med påfølgende torskeaften hos Benitos, 

bedriftsbesøk på E. C. Dahls bryggeri, servering hos Benitos 

og konsert i Vår Frue Kirke for pensjonister i midtbyen og 

medlemmer med ledsagere. Klubben har økt medlemsmassen 

med 3 nye medlemmer. Opptak av nye medlemmer er blitt 

høytidelig markert av klubbens dyktige seremonimester 

Asbjørn Austvik.  

Mottatte bannere fra hele verden har fått sin  plass, det har 

Bernt-Axel sørget for og alle 180 bannerne er blitt 

registrerte, det har Pål tatt seg av –  godt jobbet. 

 

Klubbens ansvarsbevisste redaktør og påtroppende 

president, som har vært fotograf, har profilert prosjekter, 

sosiale arrangementer, blomsteroverrekkelser/utmerkelser 

og andre begivenheter i klubbens og distriktets 

medlemsbrever og Rotary Norden.  

 

Økning av oppmøtet på klubbmøtene og på de sosiale 

arrangementene har vært vanskelig tross iherdige forsøk  

med oppfølging av medlemmer som sjelden er til stede på 

klubbmøtene og de sosiale arrangementene. Kom igjen - 

vi savner dere. Klubben har unngått utmeldinger bortsett 

fra et par medlemmer, men en del permisjoner er 

innvilget. Protokollførers samvittighetsfulle 

oppmøteregistrering viser at møter med vanlig program 

trekker flest folk. Januar topper statistikken med 70% 

oppmøte, juli er den dårligste med 42%.  

 

En spesiell og stor takk til mine nærmeste støttespillere 

for en fremragende jobb og gode råd, past president Per 

Ottesen, påtroppende president Eivind Stende, sekretær 

Jan Bendik Hestad, kasserer Arne Per Kvalø og redaktør 

Odd Bardal. En stor takk til leder for District Simplified 

Grant Bjørn Jordahl, vår distriktsguvernør Bjørn 

Haukebø, som alltid har stilt opp, for gode råd og 

veiledning fra assisterende distriktsguvernør Peder 

Widding og leder for NORFO Asbjørn Øye. En stor takk 

til Namsos Rotary Klubb for et flott 50-årsjubileum. 

 

Vi vil også minnes med varme tanker i ære og respekt de 

av våre  Rotary-medlemmer og familiemedlemmer som er 

gått bort dette året.  

 

Tusen hjertelig takk til dere alle for et godt samarbeid og 

et kjempeinteressant, utfordrende og flott år som jeg 

aldri vil glemme. 

Før Per og Eivind ønskes lykke til, vil jeg avrunde slik:  

”Vær ikke lei deg! 

En slutt er også en begynnelse på noe annet!” 

”Lær av gårsdagen, 

lev for dagen i dag, 

bær et håp for morgendagen.”  

                  Anonym 

 

Vi ønsker deg Per lykke til med et godt guvernørvalg. Du 

er som skreddersydd for den rollen.  

 

Så er stafettpinnen overlevert til deg Eivind som skal 

videreføre Rotarys idealer og utrettelige arbeid for 

kameratskap, fred, hjelp, varme, godhet og kjærlighet til 

de som trenger det mer enn vi selv, i et spennende år der 

Rotary International skal feire seg selv og sitt 100-

årsjubileum. Jeg vet at du med din pliktoppfyllende 

positive innstilling og dyktighet vil gjøre en flott jobb. 

Lykke til av hele mitt hjerte.  

                     Eva Grete Storengen Skaar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk og pris, Eva------- 

for det fine rotaryåret vi har hatt med deg ved roret! Du 

gikk ”huggustups” inn i presidentembetet, men som vår 

nye president Eivind sa det ved presidentskiftet 30. juni, så 

gikk du aktivt, uredd, pågående og intenst til oppgaven—

og resultatet ble at vår klubb er kåret til beste klubb i 

distriktet for 2003-2004! Vi er stolte over det, og av deg 

som har stått i spissen for oss. 

Mottoet ”En hjelpende hånd” la du naturlig til grunn for 

programmet i året. Møtene har derfor vært mye preget av 

omsorg i lokalsamfunnet, praktisk omsorg gjennom 

prosjektene Furulund og Byåsen Produkter, i tillegg til den 

gode sluttinnsatsen for PolioPlus. Medlemmene har også 

godt merket din omsorg. Du har fulgt opp de som har vært 

sjuke,  pårørende til de som har gått bort og dine nærmeste 

medarbeidere slik at det varmer. Vi har følt oss vel i 

møtene med din avslappede form og  gode ord på din 

festlige Vågå- dialekt. Du har arbeidd mye dette året, med 

familie, full jobb og Rotary. Jeg har fått fleire e-poster 

med ”Presidentens hjørner” som er tidsatt langt over 

midnatt. 

Du har sjøl sagt at dette året har gitt deg mye igjen. Det 

har du fortjent, og du har fortjent å kvile litt! 

                                                                    Odd Bardal 

 

 

 

Klubben i juni 
02.06. I fjor lyste RI ut en tegnekonkurranse i 

forbindelse med Rotarys 100-årsjubileum i 2005 for 

barn i alderen 10- 13 år. Utfordringen var å tegne en 

plakat som best mulig skulle uttrykke kunstnerisk det å 

gi hjelp til andre i samfunnet og i verden. Trondhjem 

Rotary Klub henvendte seg til sentrumsskolene i 

Trondheim, og to skoler ønsket å delta, nemlig Nidelven 

skole og Steinerskolen med til sammen 20 bidrag. 

Trondhjem RK inviterte deltakerne med foresatte til 

rotarymøte den 2. juni. Der fikk de boller og brus, en 

orientering fra presidenten om hva Rotary er, med 

spesiell vekt på ungdomsutvekslinga. Og så fikk de sine 

diplomer og en liten pengepremie til de tre beste. Vinner 

ble Natali Abrahamsen Garner, 7. klasse ved 

Steinerskolen. Hennes utkast deltar i konkurransens 

neste nivå. En strykekvartett av 11- årige gutter fra 

Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 

underholdt oss med nydelig musikk. Vi lot oss sjarmere 

av de fine ungdommene, om de musiserte eller tegnet, 

og deres gode oppførsel. 

09.06. Sommerkonsert i Vår Frue kirke 

Pensjonister i Midtbyen ble den 9. juni ønsket 

velkommen til kaffe og kaker hos Benito på Zia Teresa 

og deretter konsert i Vår Frue kirke. Det ble ei trivelig 

kaffestund i sola i Benitos bakgård og en flott konsert i 

kirka. Dette er 6. gang arrangementet gjennomføres, så 

dette er blitt en fin tradisjon. Pianisten og de fire 

sangerne som er studenter ved Musikkonservatoriet, ble 

presentert av Benito Nava som sjøl bidro med ”O sole 

mio”. Sanger bl.a. fra operaer og musicals hver for seg 

og i duetter av de unge sangerne, tok publikum sterkt. 

Men det var for få som fikk høre den fine musikken. Det 

er plass for mange fleire enn de 50 som kom. Det må vi 

gjøre noe med neste år 

 

 

 

 
President Eva Grete Storengen Skaar overrakte blomster 

til musikerne. Hun sa at de hadde en stemmeprakt som gikk 

rett til hjertet og hun spådde dem en lysende karriere. 

Fra venstre maestro Benito Nava, pianist Svein Dahl, 

sanger Maija Skille, president i Trondhjem Rotary Klub 

Eva Grete Storengen Skaar, og sangerne Lina Johnsson, 

Annelie Svensson og Ola Marius Ryan. 
 

16.06. Presidenten overrakte flagg fra Osaka South.West RK til 

innkommende president Eivind Stende 

3 min. ved Finn Ola Rasch som fortalte om et besøk på en 

fabrikk i Hamburg. 

Presidenten fortalte med lysbilder om sin  og datterens reise til 

Convention i Osaka med besøk i Kyoto, Kobe og Bangkok. Hun 

uttalte at ånden i Convention var mest retta mot humanitært 

arbeid og mindre mot utveksling av yrkeserfaring.  

Innkommende president Eivind Stende orienterte om 

komitesammensetningen i det nye styret og dets budsjett og om 

foredragsvirksomheten i det kommende rotaryår. 

23.06. Presidenten ønsket velkommen til siste ordinære møte i 

rotaryåret. Erling Dyrendahl er 60 år 24. juni og Torbjørn 

Sølsnes var 60 år 15. juni.  

3 minutter ved Anne Cathrine Menne som tok utgangspunkt i 

jonsok 24. juni. Mye tru og overtru er knyttet til jonsok som er 

meir en førkristelig enn en kirkelig feiring. 

Prosjektleder Jens Storli orienterte om Olavsfestdagene som har 

utviklet seg fra en kirkelig/klassisk festival til en folkefest. 

Olavstradisjonen er sentral, men ”dagene” har fått stor bredde. 

En av visjonene til Olavsfestdagene er å bidra til at vår region 

innen 5 år er den mest attraktive og framgangsrike region i 

landet. I 2005 vil det bli ei festuke 31. juli – 6. aug. til minne om 

unionsoppløysinga. 

30.06. Presidentskifte på Ringve. Presidenten hedret Peder 

Widding med Paul Harris Fellow. Peder var president 90/91 og 

er nå ass. guvernør. Han er pålitelig, omtenksom og hjelpsom, og 

med høg moral, sa presidenten. Peder på sin side syntes det var ”i 

meste laget”. 

Han kunne hilse fra guvernøren at vår klubb er rangert som beste 

klubb i distriktet og orienterte ellers om Asbjørn Øyes fond. 

Fiolinisten Erlend Olav Bjørkøy underholdt oss med fengslende 

slåtter så det ”gikk både åt hjertet og føtom” til presidenten og 

alle oss andre. 

Presidenten holdt sin oppsummeringstale. Hun takket både med 

ord og blomster de mange som har hjulpet henne og overleverte 

kjede, skilpadde og skarv til den nye presidenten Eivind Stende. 

Han minnet om verdenspresidentens mål for kommende år med 

bl.a. rotaryfamilien og 100- årsjubileet i fokus. Lokalt legger han 

vekt på profilering av klubben. 

 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TAKK ! 

En merkedag i mitt liv er lagt bak oss i kalenderen, 

nemlig sankthansaften 2004. 

Merkedag fordi jeg rundet de sytti og en merkedag 

fordi det var en stor, sjokkerende og gledelig 

opplevelse å bli gjenstand for den oppmerksomhet 

som ble meg til del fra et stort antall rotaryvenner på 

mottagelsen i ”residensen”. 

Gode venner, dere får holde meg unnskyldt, men jeg 

ser meg ikke i stand til å skrive personlige takkekort 

til dere alle. 

Jeg har derfor valgt å nytte denne enkle måte til å gi 

uttrykk for min takk for den oppmerksomhet som 

ble meg til del, nemlig å takke dere alle for 

oppmerksomheten gjennom månedsbrevet. 

Som dere vet så går pengene som kom inn, ca kr 

25.000,- til å få Heidrun Kringen til å veve et 

veggteppe med motiver og symboler fra mitt liv og 

virke og med symboler og opplysninger om  Rotary, 

bl.a.Polio Plus. 

Teppet vil bli donert til St.Olavs Hospital. Det er mitt 

håp at teppet blir hengt opp på kreftavdelingen, men 

sykehuset står selvsagt helt fritt til å finne en egnet 

plass. 

 

Atter en gang, hjertelig takk for oppmerksomheten 

på min syttiårsdag !  

 

                                         Med vennlig hilsen Asbjørn 

 

President Eva Grete Storengen Skaar overrekker safir 

til Asbjørn Øye ved mottakelsen på hans 70-årsdag. 

 

 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Oppmøte i juni: 54,7 % 

 

Gjennomsnittlig oppmøte rotaryåret 2003-04: 59,3 % 

Kalenderen framover 

 
07.07. Historiker Ola Svein Stugu: ”Trondheims byhistorie, 

nokre grove linjer, samanhenger og brot gjennom tusen år.” 

14.07. Biskop Georg Müller:  ”Det katolske nærvær i 

Trondheim.” 

21.07. Asbjørn Austvik: Tilbakeblikk med utgangspunkt i 

yrkeslivet- bl.a. Thomas Angells stiftelse. 

28.07. Asbjørn Aune: Tilbakeblikk med utgangspunkt i 

yrkeslivet i kvalitetsteknikkens tjeneste. 

04.08. Peder Widding: Tilbakeblikk med utgangspunkt i 

yrkeslivet- bl.a. som fylkeslandbrukssjef i Sør-Trøndelag. 

11.08. Svein Jarle Midtøy: Egoforedrag 

 

10. November blir det guvernørbesøk og rakfisk. 

 

 

Min overmann 
 

Jeg knyttet min barneneve, 

var sint og ville slå. 

Men nei, de måtte få leve; 

de var for små. 

 

Jeg ville ikke vinne. 

Jeg søkte mig nederlag. 

Det skulle jeg også finne.  

Det kom en dag. 

 

Jeg bar det i mig, i blodet, 

fra jeg var født: 

Jeg ville se min overmann. 

 Og ham har jeg møtt. 

 

I brynje stod jeg, med hjelm og sverd, 

 turde vel møte ham sån. 

Da kom han mot mig våpenløs 

med utstrakt hånd! 

                                    Arnulf Øverland 

En hustavle 

 
Der er en lykke i livet 

som ikke vendes til lede: 

Det at du gleder en annen, 

det er den eneste glede. 

 

Der er en sorg i verden 

som ingen tårer kan lette: 

Den at det var forsent 

da du skjønte dette. 

 

Ingen kan resten av tiden 

stå ved en grav og klage. 

Døgnet har mange timer. 

Året har mange dage.                                     

                                    Arnulf Øverland 

 

Redaktør: Odd Bardal, telefon 73 96 79 44, mobil 95 02 00 88 

e-post: odd@bardal.no 


