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Presidentens hjørne 
ROTARYS UTFORDRINGER FOR UNGDOMMEN  

 

En framtidig utfordring for klubben er å sette ungdommen på 

dagsorden for Rotarys arbeid. Ungdommen er Rotarys 

framtid. Kontakten med den oppvoksende slekt må forbedres 

og Rotarys program for unge mennesker må fokuseres hvis 

organisasjonen skal blomstre og ha en viktig funksjon i 

framtida.  

 

Det finnes allerede flere Rotary-programmer klubben kan 

støtte i slikt ungdomsarbeid for å nå Rotarys målsettinger: 

- Handicamp Norway (18-28 år):  Internasjonal leir 

for fysisk funksjonshemmet ungdom arrangeres i Hurdal 

hvert annet år. I sommer arrangeres i tillegg sommerleir på 

Svanvik i Pasvikdalen i Sør-Varanger, like ved grensen mot 

Russland og ikke langt fra grensen mot Finland. Leirens 

motto er ”Bryt grenser”. Arrangøren, Kirkenes RK, ønsker å 

gi deltakerne både fysiske og mentale utfordringer og grenser 

å bryte, også i bokstavelig forstand. 

- Internasjonal sommerleir i Europa for ungdom 

(14-24 år). Det er tid for å rekruttere deltakere til 

sommerleirene som arrangeres i flere europeiske land i 2004. 

I vårt distrikt arrangeres to slike for utenlandske ungdommer 

som kalles "Round Trips". Ungdommer kan knytte bånd på 

tvers av landegrenser, kulturer og religioner. Klubbens 

medlemmer har kanskje ungdommer selv eller kjenner noen 

som kan være interesserte. Erfaringene med disse leirene er 

svært gode. 

- Rotaract (18-30 år). Målet for programmet er 

”Vennskap gjennom tjeneste” – internasjonal forståelse og 

høy etisk standard i all yrkesutøvelse. 

- Interact (14-18 år). Rapporter fra andre land viser at 

Interactbevegelsen har vært meget vellykket. Interacterne er 

blitt skolenes samvittighet, vektere, samarbeidspartnere og 

sosialstøtter for potensielle tapere. 

- Internasjonal ungdomsutveksling(16-18 år). 

Utveksling av ungdom i videregående skole i ett skoleår: En 

klubb som sender ut ungdom skal motta ungdom samme 

rotaryår. 

- Round trips – camps – short term (15-25 år). Det 

arrangers hver sommer Round Trips i Norge for utenlandsk 

ungdom. 

- Georgiastipend - Georgia Rotary Student Program 

(GRSP) (18-24 år). Det kan søkes om enten graduate- eller 

undergraduate stipend.  

- RYLA- Rotary Youth Leadership Award (19-24 år) 

(I noen tilfeller 18-35år). Målsettingen med RYLA 

er å gi framtidens ledere impulser og idéer til godt 

lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og 

forvaltning. 

Utdanning/kulturelle programmer: 

- Studiestipendier (Ambassadorial Scholarships).  

- Stipend for universitetslærere. 

- (GSE) Group Study Exchange (25-40 år). 

- Rotary Centres for International Studies (2-årig  

studium på master grad nivå). 
 

Trondheim har sikkert flere ungdommer som kunne hatt glede 

av å delta i de utfordringene som her er skissert. Klubben må 

imidlertid engasjere seg, slik flere medlemmer har oppfordret 

til. Jeg slutter meg til denne oppfordringen: ”Lend a Hand” til 

Rotarys framtid og til ungdommen.  

Eva Grete Storengen Skaar 

 

 

Rotary i Verden. 
RI har delt inn året i såkalte tjenestemåneder for å fokusere på viktige 

sider ved Rotarys virksomhet. I februar var det verdensforståelse. 

Med mange ulike raser, ulike religioner, kulturer, utseende og mange 

slags naboer, er det rike muligheter for stridigheter i verden. Og disse 

mulighetene er det alltid noen som benytter seg av. Krig og alvorlige 

konflikter er det fleire av samtidig. Det finns mektige land som trur de 

har rett til å agere verdenspoliti med vold og diktat. Slik vil vi vel 

ikke ha det, men derimot prøve å løyse internasjonale konflikter med 

fredelige midler. For å lykkes langs denne strategien, trenges både 

kunnskap om andres verdier, forståelse av dem og toleranse overfor 

dem. Og dette fremmes gjennom tette og tillitsfulle internasjonale 

kontakter mellom mennesker som kan utvikle personlig vennskap og 

samles om noen felles verdier som  gjelder uansett kultur. 

 

Når vi synes at det går mye penger til Rotary International, kan det 

være bra å huske på det viktige arbeidet Rotary gjør internasjonalt ved 

det nettverk mellom 1,2 millioner medlemmer i 166 land 

organisasjonen har, den utveksling av unge mennesker mellom 

landene og verdensdelene som Rotary får i stand og de 

verdensomspennende prosjekter det går i spissen for. Dette må være 

et betydelig bidrag til å forstå at andre mennesker kan tenke 

annerledes enn oss.                                                    Odd Bardal 

                                                                                

Klubben i mars 2004 
03.03. President Eva Grete Storengen Skaar sa gode minneord om 

Olaf T. Ranum. 

3 min. ved Gunnar Kjeldsberg om stiene i Bymarka og alle korte og 

lengre turmuligheter som de tilbyr. 

Muntert kåseri ved Jon Haugnes om boka Gut`n og om bakgrunnen 

for at han skreiv den. Vi fikk ei særdeles artig stund om gutunglivet i 

ei Orkdalsgrend for 50 år  siden. Boka kan kjøpes på bokhandelen for 

230 kroner. 

10.03. Presidenten ledet møtet.  

Kari Kjølle ga et fyldig referat med bilder fra turen til Rørosmartnan. 

Kjell Narve Ludvigsen fortalte at det ville komme en 

stortingsproposisjon om Forsvaret fredag 12. mars. Han orienterte om 

”Forsvarssjefens militærfaglige utredning”, statsrådens rammer for 

denne, og sitt eget syn på deler av disse dokumentene. Ludvigsen er 

ikke enig i den låge vektlegging av Forsvarets nasjonale oppgaver i 

forhold til de internasjonale. Landsdelskommando Sør-Norges 

oppgaver er nasjonale. 

17.03. Presidenten overrakte glass til Thor Olsen som var 60 år 30. 

januar. 

Hege Gynnild ble opptatt som nytt medlem med Jan B. Hestad  som 

fadder. Hege er driftskonsesjonær/apoteker på Byåsen apotek. Hun er 

37 år, gift og har to barn. Seremonimester Asbjørn Austvik ønsket 

Hege velkommen i klubben og minnet om Rotarys serviceideal og 

vennskapet i klubben. 

 Kjetil Lehn  startet sitt 3 min. med en på-spissen-påstand om at 

Trondheim sentrum er et busshelvete. Bussen er viktig, men må den i 

den grad prege sentrumsmiljøet?  

Foredrag ved Michael Setsaas om psykiaterens rolle i 

strafferettspleien, om psykiatrien som fag og om psykiske lidelser . 

Den gjeldende tenking er at hvis tiltalte ikke forstår hva de gjorde, så 

skal de ikke straffes. Min (Setsaas) rolle er å utrede vedkommendes 

psykiske helse i gjerningsøyeblikket og å veilede retten som må ta 

stilling til skyld. 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Redaktør  

Odd Bardal, telefon 73967944, mobil 95020088 

e-post odd@bardal.no 

 

24.03. Presidenten ledet møtet. 

Nils Hagfors fortalte om Furulund-prosjektet: Klubben har gitt 7 

sesongbilletter på Lerkendal til beboerne og det er formidlet en 

gave fra Britannia Hotell av gode brukte møbler. 

Thor Olsen holdt foredrag om sitt arbeid som handelsråd 

(diplomat og næringsfremmer) ved ambassaden i London. 

Eksportrådets avdeling representerer det norske næringslivet og 

er kontaktledd mot bedrifter og forskningsinstitusjoner i 

Storbritannia. Det britiske marked er 15 ganger større enn det 

norske og er svært interessant for Norge. Det arrangeres to 

seminarer pr. år hvor gode norske bedrifter presenterer seg for 

britiske finansieringsinstitusjoner. 

25.03. Konserten med Trondheim Symfoniorkester og 

torskemiddag hos Benito etterpå var meget vellykket. 

Uforglemmelig, sa presidenten. 

31.03. Presidenten gav blomster til Frode Hofstad  fordi 

Britannia Hotel er kåret til årets bedrift i trøndersk næringsliv. 

Videre opplyste presidenten om at ”The Story of Rotary 

International” nå  forligger. Kan kjøpes for 25 $. 

I sitt 3 minutt oppfordret Tor Einar Christensen det nye styret 

til å sørge for å ta imot  og sende ut en utvekslingsstudent. Nå er 

det 7-8 år siden sist. 

Foredrag ved pilegrimsprest Rolf Synnes. Pilegrimsreisene var 

en middelalderstradisjon som igjen er blitt aktuell. 

Pilegrimsvandringene begynte da keiser Konstantin aksepterte  

og fremmet kristendommen med reiser til Jerusalem. Det var 

mange grunner til at så mange dro på pilegrimsreise ; eventyrlyst, 

lengt etter det hellige, botsferd, helbredelse.Det at slike reiser 

igjen er blitt så aktuelle, har kanskje sammenheng med ødelagte 

relasjoner, fremmedgjøring for livet, lengt etter enkelhet. 

 

Britannia Hotel årets bedrift i 

Trøndelag. 
Under næringslivskonferansen ”SPARK 04” ble 

Britannia Hotel kåret til årets bedrift i Trøndelag. 

Omsetnings- og lønnsomhetsutvikling, aktiv deltakelse i 

næringslivet i Trondheim, godt arbeidsmiljø, god 

ledelse, faglig kompetanse og evne til å ta vare på og 

videreutvikle byens storstue, var noen av grunnene til at 

nettopp Britannia Hotell ble valgt til årets bedrift. 

Hotellet har investert 40 millioner over drift og 

eiendomsselskapet 74 millioner, til oppussing av og nye 

rom samt utbygging til ei av Norges fineste 

konferanseavdelinger. Britannia Hotel har 250 ansatte. 

De har 247 hotellrom, som nevnt et flott 

konferansesenter og fitnessenter og er Trondheims 

ledende restauranthus.. 

Tross et generelt dalende marked og lønnsomhet for 

hotellnæringa de siste åra og sterkere konkurranse i 

Trondheim, så har Britannia Hotell gjort det meget bra. I 

årsrapporten for Norsk Hotellnæring for 2002 kom 

Britannia nr. 9 i landet på lista når det gjaldt omsetning 

(121,5 mill.) og nr. 2 når det gjaldt lønnsomhet. 2003 lå 

på samme nivå og prognosen for 2004 viser at bedriften  

vil tangere alle tidligere år for omsetning og resultat.  

 

 

Også Trondhjem Rotary Klub ville hedre vårt medlem 

og husvert, adm.dir på Britannia, Frode Hofstad. Han 

ble i vårt møte 31. mars ”beordret” opp på podiet av 

presidenten før hun gav ham hyllest og blomster. Hun 

takket også Frode for at vi får lov å holde møtene våre 

på Britannia og for de gode, brukte møblene som 

hotellet har gitt til Furulund. Tilfeldigvis fylte også 

Frode 39 år den 31. mars. 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Kalenderen. 
07.04. Ikke møte i påskeuka. 

14.04. Avtale om inkluderende arbeidsliv og seniorpolitikk i      

arbeidslivet, ved rådgiver i Trondheim kommune Liv Hembre. 

21.04. Foreløpig åpent 

28.04. Den organiserte kriminalitet i og med basis i Sør-

Trøndelag, ved kriminalsjef Harald Moholt 

30.04.  kl. 11.30 er det sosial sammenkomst hos Byåsen  

Produkter. 

05.05 Bedriftsbesøk ved E.C.Dahls Bryggeri 

 

Venskap 

 
Veit du ein ven 

som vel du trur, 

og du hjå han fagnad vil få: 

gjev han heile din hug 

og gåva ei spar, 

far og finn han ofte 

 

                 Håvamål 

 
 

Man ærgrer seg gratis i værden, 

og det er forræsten skidt. 

Thi hvis det kostede pænge, 

man ærgred seg ei så tidt. 

 

                               Kumbel 


