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Presidentens hjørne 
Vi er kommet i juni måned og vi nærmer oss presidentskifte.  

Året har gått veldig fort.  Kommentarer fra tidligere presidenter 

har bl a vært, at aldri har vedkommende visst at det var så 

mange onsdager i et år.  Når dette skrives er det 3 onsdager 

igjen.  Andre får bedømme hvordan det er gått.  Jeg sa i alle 

fall etter at jeg ble valgt at noen revolusjon skulle det ikke bli, 

og det mener jeg heller ikke at det er blitt.   

Vi har holdt oss til det tradisjonelle med foredrag og 

gjennomført de sosiale aktiviteter som har vært tidligere.  Jeg 

hadde bl a en målsetting om at jeg skulle bli bedre kjent med 

medlemmene og de virksomheter som de representer.  Det 

synes jeg at jeg er blitt. 

Vi har hatt 15 foredrag fra egne medlemmer.  Vi har hatt 4 

egoforedrag av nye medlemmer. Vi har hatt 5 foredrag av 

rotarianere fra Foredragsbanken. Ellers har det vært varierende 

eksterne foredrag med både historiske tilbakeblikk og 

framtidsperspektiv.   

Rotary 100 år ble et høydepunkt og den felles markeringen 

Trondheimsklubbene gjennomførte, er det grunn å si ble 

vellykket. 

Ideelt sett hadde jeg nok tenkt at vi skulle hatt flere Rotary-

saker, drøftet mer om Rotary og virksomheten.  Kanskje også 

dvelt mer med det internasjonale aspektet til Rotary. 

Jeg er veldig fornøyd med at vi kunne videreføre samarbeidet 

med Byåsen Produkter og Furulund hos Frelsesarmeen. 

Vi foretok en medlemsundersøkelse om bl a bedriftsbesøk, og 

tilbakemeldingene var relativt klare; 1 til 2 bedriftsbesøk i 

halvåret ønsket medlemmene i Trondhjem Rotary Klub.  Et 

klart og godt signal.  Derfor er det noe underlig at det kun er ca 

25 % som har stilt på dette årets bedriftsbesøk.  Det kan være 

at valgene våre ikke er spenstige nok, men fra mitt ståsted var 

besøket hos Nordre Avlastningsveg, både lærerikt og spenstig.  

Det er et bilde av en utfordring som Trondheim står overfor.  

Bompenger eller ikke, jeg forstår i alle fall ikke hvordan 

Trondheim kan ha råd til å la være å beholde bomringen, når vi 

vet hvilke utfordringer Trondheim står overfor, også i 

vegsektoren. 

Når det gjelder oppmøte i klubben kunne det vært noe bedre.  

Jeg har de årene jeg har vært med enten som sekretær eller som 

støttespiller for styret, holdt meg til det motto som Birger 

Aagaard ga uttrykk for.  Betaler de medlemskontingenten så er 

det ok.  Men jeg begynner å bli i tvil.  Det bidrar ikke på 

oppmøteprosenten, bare å betale kontingenten.  

Uansett, jeg håper på godt oppmøte ved presidentskifte 29. 

juni, velkommen til Buvika. 

 

 Buvika i juni 2005                                      Eivind Stende                                                                                                   

 

 

 

 

 

Interessant bedriftshistorie. 
I april og mai har vi hatt foredrag av medlemmer som har 

fortalt historia om sine bedrifter, grunnlagt på 1800-tallet og 

ved forrige århundreskifte, og ikke minst om de utfordringer 

de har hatt med å tilpasse seg endringer i næringspolitikken 

og samfunnet ellers. For det første har det for oss øvrige 

medlemmer vært svært interessant næringslivshistorie. Men 

det forteller også om bedriftsledere som har sett behovet for 

omstilling, og omstilt i tide.  Dette til tross for at det sikkert 

har vært vondt å legge ned eller selge ut virksomhet som 

forfedrene har startet opp og som har vært drevet i 100-150 

år!  Vi har imidlertid skjønt at dette har vært nødvendig for å 

forvalte på en god måte de verdier som bedriftene har skapt 

gjennom 4-5 generasjoner. Og det er spesielt godt å høre og 

lese om at noe av den frigjorte kapitalen brukes til å hjelpe 

nye, lovende bedrifter med å komme i gang! 

                                                                      Odd Bardal                                                                                  

 

Klubben i mai 
04.05. President Eivind Stende orienterte om foreslåtte 

vedtektsendringer som vil bli sendt medlemmene skriftlig. 

3 minutter ved Svein Midtøy. I denne uka hadde han fått et 

spennende konsulentoppdrag omkring utvikling av 

næringslivet i Roan, Osen, Namdalseid og Flatanger. Dette 

kan kombineres med hans sterke fritidsinteresse for 

skjærgården. 

Foredrag ved  Willy Mørch: Jeg KOM, jeg SÅ, jeg DRO! 

Han hadde besøkt flomområdene i Phuket, Karon, Krabi 

m.v. to ganger. ”Det går ikke an å forestille seg hvordan det 

var, men jeg hadde heile tida returbillett til herligheten”. Det 

hadde vært en fenomenal giverglede bl.a. i Trondheim, men 

hjelpa når ikke alltid fram og det er ikke gjort noe for vanlige 

folk på små steder. Mørch viste bilder som fortalte en liten 

flik av katastrofen. Det var bl.a. mange ødelagte båter. 

Mørch hadde fått bygd en båt (med navnet ”Trondheim”) og 

hadde bestilt en annen. Han hjalp også med å dekke viktige 

hverdagsbehov, som morsmelkerstatning, engangsbleier og 

fotballer.   Nå trenges det penger til forskjellig hjelp meir 

enn fleire båter. ”Jeg er stolt av det bitte lille jeg har gjort der 

nede”, sjøl om det er som ei tåre i Stillehavet. 

11.05. Presidenten ledet møtet.  

Besøk fra Byåsen Produkter.  Daglig leder Jan Borseth 

takket for at Trondhjem RK i to år har arrangert tur til 

Rørosmartnan for de som har sitt daglige arbeid ved BP. Så 

fortalte han at de laget skinnvesker, bilder,ved og rydder i 

gatene. Til slutt sang  og spilte Jan, Roar og Bjørn ”Klara”. 

Eva Grete Storengen Skaar holdt foredrag om Blomster i 

Sør-Trøndelag. Hun fortalte at Trondheim kommuneblomst 

er nyperosa og Sør-Trøndelags fylkesblomst er reinrosa.  

Botaniske hager som ligger under NTNU Vitenskapsmuseet 

er bl.a. Ringves botaniske hage på 140 dekar, oppretta i 1973 

som universitetshage med 2000 ulike planteslag, Svinvik 

arboret  i Surnadal fra 1943 med rododendron-skogen og 

Kongsvoll fjellhage,  890 meter over havet, anlagt i 1992. 

Her er 300 arter av karplanter + moser/lav. 

 

Kalenderen i resten av Rotary-året 

 
15.06. Opptak av nye medlemmer.  Endring av vedtekter 

for Trondhjem Rotary Klubs fond. 

22.06.  Foredrag ved Gunnar Flikke 

29.06.  Presidentskifte Snefugl Gård i Buvika 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18.05. Presidenten ledet møtet. 

3 minutter ved Finn Ola Rasch som fortalte om en gruppe 

ungdommer fra vårt distrikt han skal være leder for på 

studiereise til Frankrike. 

Dagens foredrag var ved Kristin Støren Wigum fra Institutt 

for kundedesign ved NTNU om ”Industriutvikling for 

livskvalitet og bærekraftig utvikling”. Hennes arbeid er i sin 

begynnelse og det søkes om støtte fra EU.  

Hun snakket om etikk og miljø, og hva som skal til for å 

skape en bærekraftig utvikling. 20 % av verdens befolkning 

bruker i dag 80 ” av verdens energi og andre ressurser, og en 

av utfordringene er å fordele dette meir rettferdig.  Hva må 

gjøres for å bruke Jordas ressurser på en bedre måte? Det må 

legges premisser for nyutvikling, kople sammen 

designarbeid og ressursvalg. Eksempel: Avfallsmengden 

vokser dramatisk år for år, 25 kg for 50 år siden, 400 kg pr 

person nå.  Avfall må sees på som en ressurs som må inn i 

kretsløpet.  Hus og transport er den største ressursforbruker i 

Norge. Hva kan for eksempel gjøres for å unngå den store 

økningen i forbruket av engangsbleier? 

25.05. Presidenten fortalte at Magne Bye fyller 85 år i dag 

og ga glass til Bjørnar Andersen som er 70 år 28. mai. 

Sekretæren i Raseiniai RK i Litauen overrakte flagg og leste 

brev fra presidenten i sin klubb, bl.a. med ønske om besøk. 

3 minutter ved Kari Elise Dahle, leder av neste års 

programkomité, presenterte sin komité og tema for året. 

Francis Kjeldsberg holdt foredrag om ” En 150-årig 

familievirksomhet i omstilling”. Oldefar Rasmus Kjeldsberg 

kom fra Kristiansund og etablerte firmaet i 1850 (var også 

leder i Norges Bank, bystyrerepresentant, britisk konsul og 

fikk St.Olavs orden). Via en fargerik bestefar Francis, en 

meir forsiktig far Reidar og våre to medlemmer Francis og 

Gunnar ledes firmaet nå av Francis’s datter Berit. Etter andre 

verdenskrig var det tungt å komme i gang. Myndighetene 

tenkte mest på industri og boliger, lite på handel. 

Forbrukerkooperasjonen sto sterkt og fikk fortrinn. Det var 

strid med Handel og Kontor som ville ha stengt på lørdager 

og det var forbud mot filialer i samme kommune. Men 

satsinga på landsdekkende dagligvareengros ga resultater og 

etter hvert ble 60-, 70-, 80-,og 90-åra en sammenhengende 

vekstperiode. Men grossistvirksomheten fikk en relativt kort 

periode i Norge; fra 1850 til 1990. Firmaet satser nå på 

kaffeproduksjon, eiendomsforvaltning og kapitalforvaltning. 

Familiefirmaet, Francis og Gunnar og deres 6 barn, ønsker 

nå å være en aktør i norsk næringsliv med basis i Trondheim. 

De har to familiesamlinger i året der de også tar vare på det 

sosiale og blir bedre kjent med hverandre. Etter 5 år har de 

gode erfaringer. 

 

Portrettet:  

Gunnar Kjeldsberg 
Han har vært formann i Trondheim 

Høyre i 4 år og representerte Høyre 

i Trondheim bystyre og formann- 

skap i 16 år. Men i dag sier Gunnar 

Kjeldsberg at han er i tvil om hvem 

han vil stemme på.  Fordi han er skuffet over Regjeringa, 

også fleire av Høyres statsråder.  Helst hadde han sett at 

Høyre og Arbeidrpartiet styrte sammen.  De har mye til 

felles, særlig i næringspolitikken. 

.Gunnar kom tidlig med i kommunalpolitikken og tjente under 

ordførerne Sagør, Buch, Gjærevoll, Parow og Berge. Han var i 

alle år med i Lønns- og personalutvalget.  Han har også vært 

styremedlem og formann i Trondheim Trafikkselskap, formann 

i Trondhjems Handelsstands Forening og er i dag formann i 

Rosenborg Ballklubs kontrollkomité.  Han spilte høyre back på  

Freidigs og seinere i Rosenborgs gutte- og juniorfotballag 

tidlig på 50-tallet, men en meniskskade stoppet karrieren. 

Gunnar Kjeldsberg er også opptatt av verdenspolitikken. Etter i 

alle år å ha vært USA- og Israel-venn, så er han nå blitt 

skeptisk til styringa i begge statene.  Han lurer også på hvor 

mye det er av vår utviklingshjelp som går inn på ledernes 

private konti og som går til våpen.                                     

Gunnar Kjeldsberg er 72 og deltar ikke lenger i den daglige 

drift av firmaet som han har arbeidet i siden han utdannet seg 

ved Bedriftsøkonomisk Institutt i 1956 og et kortere 

praksisopphold i København. Men han er med i 

styresammenheng og beslutningsprosessen ved større saker. 

Kjeldsberg Eiendom AS eies av brødrene Gunnar og Francis, 

mens holdingsselskapet R. Kjeldsberg AS eies sammen med 

deres 6 barn. Etter at engrosvirksomheten  ble nedlagt i 1999, 

er eiendomsforvaltning og investering i eiendom blitt den 

viktigste del av virksomheten. For øvrig har bedriften også 

deltatt som investor i gründerbedrifter, sjøl om dette kunne 

medføre betydelig risiko.  Kaffe er fortsatt meget viktig, og 

produksjonen foregår som tidligere ved Kjeldsberg 

Kaffebrenneri AS på Nyhavna.                                         

Gunnar er gift med Anne Lise. De har tre barn og åtte 

barnebarn som de har mye glede sammen med.  Friluftsliv 

(hytte i Meldal og i Sandefjord) og laksefiske (den største er 12 

kg) er hans viktigste hobbier og han liker å reise. Han har vært 

medlem av Rotary siden 1973, var president i vår klubb i 1997-

98 og er Paul Harris Fellow.  Trondhjem RK var for øvrig 

vertskap for distriktskonferansen i mai 1998.  Han trives godt i 

klubben som har interessante program på møtene.  Et 

irritasjonsmoment har imidlertid vært at 3-minuttersinnleggene 

stadig ble overskredet i tid og presidentens orientering ofte 

også for lang. ”Det er nærmest uforskammet overfor en vel 

forberedt foredragsholder ikke å gi han/henne nok tid til å 

fullføre foredraget på en skikkelig måte”  Men føyer til at dette 

er blitt bedre i den seinere tid. 

 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Lys natt 
 

Nei jeg får ikke sove                    Sommernatt rekk meg hånden 

i dette skimrende Nu.                   og bli i all evighet. 

Sinnet er mykt av uro,                  Nynn meg en sang om livet, 

det er som alt hvisker: Du-          om nuets udødelighet. 

 

Himlen er uten grenser                 Men natten er blek og stille, 

det anger av blomsterduft.           Jeg sanser og kulser litt. 

Å sove er helligbrøde                    Fra nuet til evigheten, 

i vanvidd av lys og luft.                er bare et lite skritt 

 

                                   Ragna Engvik, Hitra 

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

                 e-post: odd@bardal.no 


