
TRONDHJEM ROTARY KLUB 

Stiftet 21.01.1926 

Medlemsbrev for mai 2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidentens hjørne 
Conventions – et tilbakeblikk 
Convention i Osaka og Convention i Brisbane var begge av 

høy kvalitet og Rotarys budskap var klare ”Lend a Hand” og 

”Sow the Seeds of Love”. Informasjon, inspirasjon, 

humanitært arbeid, fred, samarbeid og underholdning var 

fellestrekk. Det var tre ganger så mange deltakere i Osaka 

(45000) som i Brisbane (15000), lavt deltakerantall skyldtes 

frykten for SARS. Vertslandenes forskjellige kulturer og 

språk  farget presentasjonene og underholdningen. I Brisbane 

foregikk all presentasjon på engelsk, i Osaka var flere av 

presentasjonene på Japansk. Radioer med headset måtte 

kjøpes hvis vi skulle få simultanoversettelse. Denne gangen 

hadde vi ikke registrert oss på forhånd, men det var en grei 

sak og vi fikk utdelt våre vesker med deltakerpapirer og 

transportkort.  

I Brisbane foregikk alle aktivitetene under samme tak, både 

plenumspresentasjonene, House of Friendship og sekretariat-

servicen. I Osaka var disse delt på to steder.  Osaka er en 

storby med 8,8 millioner innbyggere og det tok tid å reise 

med oppsatt shuttlebus til og mellom Osaka Dome og Rihga 

Royal Hotel. Vi lærte oss imidlertid å ta Undergrunnstogene 

og da kom vi raskt fram.Vi skjønner hvorfor så mange 

japanere bruker sykkel, trafikkork var ikke til å unngå selv 

med fire kjørefelt i hver retning og veibroer i fire etasjer. 

Syklene var enkle og praktiske, slike som var vanlige her for 

40 år siden. Flere japanske kvinner syklet med paraply for å 

beskytte seg mot sola. Hvit hud var åpenbart ”in” hos 

japanske kvinner.  

Med disse to siste Conventions friskt i minne håper jeg at 

arrangørene av København-Malmø Convention sørger for at 

plenumssal og House of Friendship ikke blir delt med stor 

avstand i mellom. Hvis ikke  frykter jeg at opplegget kan bli 

fragmentert og uoversiktlig. Convention bør ha fokus som 

møteplass og nettverksbygging. 

 

Jeg vil gjerne understreke at vår (Kari Elises og min) 

deltakelse på de to siste Conventions har vært svært 

interessante og opplevelsesrike, krydret med avstikkere til 

interessante byer som Sydney, Bangkok, Kyoto, Kobe og 

ferieparadiset Hua Hin ved den Thailandske Gulf. Reisene 

har brakt Rotary nærmere og brakt oss til land vi ikke har 

vært i før, som Singapore, Australia, Thailand og Japan, med 

flotte kulturer og utrolig vennlige mennesker. Vi har møtt 

”gamle” kjente og nye Rotarianere og deres ledsagere. Denne 

gangen var vi i følge med sju guvernører fra Norge med 

ledsagere. Vi fikk slått av en prat med RI presidentene, 

Jonathan B. Majiyagbe og Bhichai Rattakul. Vi overleverte 

de Trondhjem Rotary Klubs banner, som de satte stor pris på. 

Ekstra hyggelig var det da Jonathan B. Majiyagbe spurte om 

vi kjente Asbjørn og Eva Austvik og vi kunne fortelle at 

Asbjørn var medlem i ”min” klubb og at vi kjente begge to 

meget godt. Varme hilsener til Asbjørn, Eva og klubben er 

herved overbrakt.  

Så vil jeg avslutte med en artig opplevelse. Da vi skulle reise 

fra hotellet i Bangkok for å ta flyet til Osaka og hadde satt oss 

i bussen sammen med de andre norske i gruppen, kom to  fint 

kledde personer inn i bussen, de snakket med guiden og 

insisterte på at Kari Elise og jeg skulle ha egen bil, noe som 

vi bare måtte bøye oss for. Så i flott bil med sjåfør med hvite 

hansker ble vi kjørt til flyplassen til guvernørgruppens og vår 

store undring. Hvorfor vi fikk royal oppvartning er fremdeles 

et hyggelig mysterium.           

Eva Grete Storengen Skaar 

 

 

 
 

Maks. profitt- og fort! 
Det er enkelte trekk ved samfunnsutviklinga jeg ikke jubler 

for. Noen eksempler: 

 

Investorene vil ha stor og større avkastning av pengene sine. 

Er den 10%, ønsker de seg 15- ikke om 5 år, men i år! Det 

betyr press på bedriftsledelsen  for å oppnå raske resultater, 

ofte med fusjoner, nedlegging, slakting og oppsigelser, 

sentralisering og utflagging. Det blir liten plass for langsiktig 

planlegging for å bygge opp og beholde næringsbedrifter 

over lang tid (slik Orkla var). Og i dag gir det dessuten større 

fortjeneste å flytte penger enn å produsere nyttige varer. 

 

Kravet til avkastning på veginvesteringer har 

finansdepartementet satt til 8%. Det betyr at nesten ingen 

veginvesteringer blir lønnsomme. Bra da at framsynte 

politiker gjennom de siste 100 år ikke visste om slike 

lønnsomhetskrav, men skjønte at et vegnett som nådde alle 

var et nødvendig grunnlag for økonomisk vekst og velferd 

for folket. Hvor er det tilsvarende visjonære politikere nå? 

En del oppgaver er så grunnleggende for all økonomisk 

virksomhet og velferd at det offentlige bør ha et eieransvar. 

Det gjelder bl.a. hovedinfrastrukturen med veger, baner, 

strømnett, gassnett, flyplasser. Men det må tas vare på. Å la 

kirker, skoler, veger, jernbaner forfalle p.g.a. manglende 

vedlikehold vil bli dyrt og plagsomt etter hvert. 

 

Nå skal Forsvaret lønne seg, bl.a. med en omorganisering i 

strid med forsvarsledelsens syn, og ved salg av eiendommer 

til høystbydende. Burde ikke Norge ha råd til å se om det 

offentlige har bruk for eiendommene til almennyttige formål 

før de ble lagt ut til salg til private? 

 

Lønner det seg å ha landsbygda i Norge? Hvis ikke landbruk 

og annet næringsliv, kultur og velferd får levelige vilkår så 

kan det få leie følger. Det blir vel litt trist for oss byfolk også 

når vi tar oss en tur ut av byen og finner lite folk. Da er 

landet blitt mindre og fattigere. Det må imidlertid innrømmes 

at den tøffere politikken har utløst en del kreativitet i 

bygdene. 

 

Jeg er frustrert og sulten. Men lønner det seg å koste på meg 

mat? Jeg tar en liten bit, men lover å ha dårlig samvittighet 

for det. 

                                                             Odd Bardal 

 

Klubben i mai 
05.05.  Bedriftsbesøk  på Ringnes E.C.Dahls Bryggeri  med 

ledsagere, i alt 28 stk. Dir. Tore Lauritzen ønsket 

velkommen og fortalte om bedriften. 18 forskjellige ølsorter 

blir brygget ved bryggeriet, også billigølet Tuborg. Vi fikk 

deretter en ”ølskole” framvist på en elegant måte på 

storskjerm  med alle detaljer i ølets produksjon. Det ble 

servert smaksprøver og invitert til test av fire ulike ølsorter. 

Noen få (deriblant antakelig sekretæren) besto prøven! 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Redaktør  

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

e-post odd@bardal.no 

12.05. President Eva Grete Storengen Skaar  presenterte 

styrets forslag på Per Ottesen som distriktsguvernør 2006/07. 

Dette ble støttet med sterk akklamasjon. 

Opptak av to nye medlemmer: Fadder Leif A Koren 

presenterte Arne Rønning: Født 1962, gift, to barn. Daglig 

leder av familiebedriften i Nordre gate fra 1989. har vært 

formann i Handelsstandens forening og aktiv i 
Næringsforeninga. Fadder Jan Bendik Hestad presenterte Svein 

Jarle Midtøy: Født 1966. Er gift og har tre barn. Er daglig leder for  

Bedriftskompetanse A/S, et rådgivningsfirma innen strategi, ledelse 

og virksomhetsutvikling. 

Seremonimester Asbjørn Austvik poengterte i sin tale 

Rotarys serviceideal, PolioPlus, ungdomsutvekslinga. En 

rotarianer skal virke oppkvikkende på andre og ha et sterkt 

smil om munnen. 

Egoforedrag av Knut Lyng Sandvik som er født i 1938 og 

er 8 generasjon trondhjemmer. Gift og har to sønner. Han var 

ferdig bergingeniør fra NTH i 1964 med oppredning som 

spesialitet, ble dr.ing. i 1968 og professor tidlig på 80-tallet. 

Han har budd i Canada, hatt sabbatsår i North Carolina, 

Østerrike og Orleans. Sandvik har drevet forskning mot 

industriutvikling basert på industrimineralproduksjon som 

ble aktuelt i stedet for bergindustri tuftet på metaller og viste 

fleire eksempler på dette. Han arbeider nå med historia om 

250 års teknisk undervisning i Norge. 

 

19.05. Presidenten fortalte at hun dagen etter skulle reise til 

Osaka på Convention .  

Per-Johan Larssen mintes i sine 3.minutter 9. og 10. april i 

1940 da han sammen med Finn Meland fra befalskurs på 

Gardermoen ble sendt til Hamar for å beskytte Konge og 

Regjering og seinere tatt til fange. 

Politiinspektør Halvor Hjelm Hansen, sjef for politiets 

sikkerhetstjeneste i Sør-Trøndelag gikk i sitt foredrag 

gjennom terrortrusselen mot Norge og organiseringa av 

beredskapen. 

Det skjer en årlig trusselvurdering sentralt i Oslo, og denne 

godkjennes av Regjeringas sikkerhetsutvalg. 

Arbeidsoppgaver for sikkerhetstjenesten er Sikkerhet mot 

terrorisme, politisk motivert vold, bl.a. høyreekstremisme, 

Kontraetterretning (forsvaret og høgteknologimiljøer) og 

Masseødeleggelsesvåpen (hindre spredning). 

26.05.Innkommende president Eivind Stende ønsket 

velkommen. Han fortalte at vår klubb nå har betalt inn kr 

150 pr. medlem til Rotary Foundation. Ellers orienterte han 

om de foreløpige planer for rotarys 100-

årsjubileumsarrangement i Trondheim. Han ønsket 

synspunkter fra medlemmene. 

3 min. var ved Francis Kjeldsberg som kom med 

betraktninger om mobiltelefonens velsignelse, men også 

forbannelse. 

Arne Vidar Hesjedal foredro om Bytrikk/nærtog i 

Trondheim. Etter ide fra Erlend Solem er bytog i Trondheim 

utredet. Bakgrunnen er at Trønderbanen til Steinkjer er en ti-

årig suksess og at trafikkbildet i Trondheim preges av 90 000 

biler og 4 000 busser på innfartsårene i døgnet. Ideen om et 

bytog for å avlaste vegene baseres på eksisterende banenett 

med små tilleggsinvesteringer for 150 mill. kroner. Dette kan 

gi tilbud til 104 000 reisende på ruta Melhus- Stavne- 

Lerkendal- Leangen- Sentralstasjonen- Marienborg- 

Heimdal- Melhus. Hesjedal mente det var for lite fokus på 

positive virkemidler for å få opp kollektivandelen i 

Trondheim og at en må samordne heile systemet med buss, 

tog og trikk. Dette skjer nå i transportplanarbeidet i 

kommunen. 

 

 

Kalenderen i juni 
 

02.06. Tegnekonkurransen i samband med RI- jubileet. 

Utdeling av premier og diplomer. 

09.06. Sommerkonsert i Vår Frue kirke med elever fra 

musikkonservatoriet. Kaffe og kaker hos Benito på Zia 

Teresa. 

16.06. Fra Convention i Osaka ved presidenten.  Rotary-året 

2004/2005 ved innkommende president Eivind Stende 

23.06. Egoforedrag ved Hege Gynnill. 

30.06. Presidentskifte på Ringve med omvisning og 

underholdning. 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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                          En virkelig venn……….. 

 
                      er en venn som åpner døren  

                           for deg midt på natten. 

                                                                 Tigergutt 

17. mai 
var to av våre medlemmer godt synlige og hørlige for 

Trondheims befolkning: 

 

Per Ottesen holdt tale for dagen på Torget 

                                og 

Tor Singsaas holdt gudstjenesten i Nidarosdomen 

 

Begge kom som ventet godt fra det og fikk gratulasjon av 

presidenten og applaus fra sine klubbvenner i møte 19. mai. 

 

I september vil Tor forøvrig overta som sokneprest i Byåsen 

menighet og Per leder arbeidet med Trondheims-klubbenes 

felles jubileumsarrangement  23. februar 2005. 

 

Eg er ein ærleg mann, difor skiftar eg meining. 

 

                                          Aasmund Olavsson Vinje 


