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                                         Presidentens hjørne 

Våren kommer 
Påska er over, og vi har vært 14 dager i Gausdal med fint 

skiføre og mye sol.  Virkelig fine dager.  Nå er vi tilbake i 

en positiv hverdag og det er bl a avviklet 2 Rotary-møter 

med foredrag fra to av seniorene i klubben, Knut Lund og 

Albert E. Olsen.  Etter mitt syn et fint innblikk i 

Trondheims industrihistorie og utviklingen av to store 

bedrifter i Trondheim. 

Markeringen av Rotary sin 100 års dag i Trondheim er 

avsluttet. Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr 

65 049,34.  Intensjonen var at dette skulle gå til Vår Frue 

Kirke og Omsorgshuset i Trondheim, noe som også 

skjedde.   

I dagens samfunn er det ofte vanlig at de etterlatte i 

forbindelse med en bisettelse ønsker at det i stedet for 

blomster kan gis en pengegave til et eller annet formål.  

Det er første gangen jeg har opplevd at noen ønsket at 

pengegaven skulle formidles via Rotary. Personlig synes 

jeg dette var svært anerkjennende for hva Rotary står for 

og arbeider med.  At vi sammen med enken etter vårt 

medlem Kåre Gisvold kom fram til at pengegaven skulle 

gis til Vår Frue kirke gjør det hele til et fint minne om 

Kåre Gisvold. Takk til Bjørg Gisvold, som jeg nå har 

truffet noen ganger og opplever som et godt menneske 

med mye omsorg. 

Som nevnt; våren kommer.  April blir ”åpningen” på 

våren/sommerhalvåret.  I den norrøne kalenderen ble tiden 

fra ”Kvina”-måneden til midten av april kalt einmåned 

eller Einar, i Snorres Edda kalles den ”Snipe-måned”.  I 

lang tid ble også betegnelsen ”Fåremåned” brukt, som en 

hentydning til lammingen som finner sted. Uansett er det 

en fin og lys tid vi har foran oss, og det spirer og gror.  

Krokusen blomster i Buvika, og snart er det Krokus-cup 

her.                                                                 

                                                                   Eivind Stende 

                                                                                                                    

 

 

Kan vi prøve litt hardere? 
Oppmøtet i mars var 52 %, og i månedens siste møte var det bare 

30 av klubbens ca.85 medlemmer tilstede.  De siste 12 måneders 

gjennomsnitt var vel 52 %. Det er ikke mye å skryte av! 

Som relativt fersk pensjonist, kjenner jeg enda godt til 

problemene med å skjerme onsdag fra klokka 12 til 1315 når en 

er i aktivt arbeid. Det kan være møter en sjøl ikke rår over og 

tilsvarende reiser. Sånn sett er kanskje Trondhjem RKs møter på 

det verst tenkelige tidspunkt. Og i dagens arbeidsmarked er 

reisene blitt en stadig større bestanddel, både daglige reiser, men 

også ukependling.  Og det må naturligvis være slik at jobben må 

komme først. Det er i Rotarys ånd at vi skal gjøre jobben vår så 

samvittighetsfullt som mulig.  Men som fersk pensjonist veit jeg 

også at når jeg anstrengte meg ørlite meir, så klarte jeg å frede 

onsdagsmøtene i større grad, uten at det gikk utover arbeidet.  

Tvert imot stod jeg alltid mentalt sterkere etter møtene, og det 

kom jobben til gode. Og det er slik med Rotary som mange andre 

ting, at jo meir aktivt en deltar, jo meir får en tilbake. 

Rotarymedlemmene er ofte i posisjoner der de i stor grad styrer 

tida si sjøl. De aller fleste yrkesaktive burde derfor over tid kunne 

få til et oppmøte på minst 50 %.  For de som reiser svært mye, så 

kan det være lurt å søke permisjon en periode eller besøke andre 

klubber. Dette kan i seg sjøl være interessant. 

Vi pensjonister har det som kjent svært travelt, men et oppmøte 

på minimum 70 % burde vi klare. 

Skal vi prøve?                                                             Odd Bardal    

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Klubben i mars 
02.03. President Eivind Stende ledet møtet. 

Georg Müller, leder av internasjonal komite, ga i sine 3 minutter 

en oversikt over sommerleire for ungdommer i de ulike land. 

Aktuelle søkere kontakter Bjørg Gravdal, telf. 55288715 eller e-

post bhaukel@broadpark .no 

Leder i Næringsforeningen i Trondheim, Gunn Kari Hygen, 

holdt foredrag. I forhold til Stavanger ligger Trondheim langt 

etter i inntekt pr. skattebetaler. Stavanger har gjort tre grep: De 

har de beste prosessene næringsliv/myndigheter, de har evne til å 

dra i gang store prosjekter og de er tøffe på nasjonale initiativ. 

Men vi har ei gledelig utvikling i Trondheim også. De viktigste 

vekstmotorene her er olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen, 

havbruk, nyetableringer, energi-industri, gassbruk innenlands, 

helsesektoren, reiseliv, handel og informasjonsteknologi. 

 

Nestleder i jubileumskomiteen for Vår Frue kirke, Morten 

Midjo, takker Bjørg Gisvold. 

 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09.03. Presidenten fortalte at Presidentforum Trondheim, i sitt 

 møte 8.febr., var godt fornøgd med  jubileumsfeiringa  23. 

februar. Konserten i Nidarosdomen ga ei inntekt på vel 40 000 

kroner som går til Omsorgshuset. Han etterlyste også kandidater 

(18-35 år) til en restart av Rotaract i Trondheim. De hadde videre 

diskutert et felles internasjonalt prosjekt for de 9 klubbene i 

Trondheim og Malvik. 

3 minutter ved Eva Grete Storengen Skaar om 

ledelsesseminaret RYLA for aldersgruppen 18-35 år og om 

Convention i Malmø/ København 11.- 14 juni 2006. Bjørn 

Haukebø vil koordinere reise dit. 

Tormod Høien, utdanna teolog, men med en særdeles allsidig 

yrkesbakgrunn, foredro om Hva er det gode liv? Høien sa at han 

bygger sitt liv på 4 hovedpillarer, nemlig humor, kjærlighet, 

døden som tema og det å være i undringen. Det er viktig å være i 

balanse mellom verdiene, respektere det hver enkelt står for, de 

”ulike sannheter” og bygge bru mellom sannhetene. 

16.03. Presidenten presenterte heimesida til distrikt 2280, der 

 det denne gangen bl.a. står om 100-årsfeiringa i Trondheim. 

Francis Kjeldsberg fikk glass for 75-årsdagen 19. mars. 

Erling Dyrendahl orienterte i sine 3 min. om Handicamp 

Norway som arrangeres annethvert år på Haraldsvangen i Hurdal, 

neste 23. juli- 5.aug. 2006, og om Rotarys ungdomsutveksling. 

Einar Iansen holdt foredrag om Leirelva og hvordan den er blitt 

utnyttet gjennom tidene. Det var nesten umulig å flytte krafta, 

derfor måtte energien utnyttes der den fantes. Leirelva var passe 

stor og lå på passe sted. Fra Kvistingen gjennom Skjelbreia, 

Leirsjøen og ut i Nidelva ble det bygd mange demninger og 

vasshjul: Vasshjul og kornmølle ved utløpet av Skjelbreia, 

Stampa på nivå med Granåsen, høg dam ved Alfheim med 

kornmølle og beinmølle. Ved Selsbakk var det kruttmølle, seinere 

garveri og brenneri, så papirfabrikk og Forsøkets Mølle. Lenger 

nede var det Prøven Mølle og Enigheden Mølle (v/Vanvik Sport) 

30.03. Innkommende president Lars Meland ledet møtet og  

fortalte at Frode Hofstad er 40 år 31. mars og Tor Einar 

Christiansen 75 år 4. april. 

3 min. ved Nils Berg som fortalte om ulikhetene i det svenske og 

det norske språket. 

Egoforedrag ved Gunnar Smeby. Faren var lege. Gunnar er født 

i Oslo for 48 år siden, har bodd i Bergen, Eidsvoll og det meste 

av oppveksten i Elverum.  Her var han speider, dreiv med 

handball, tennis og mye friluftsliv. Han var aktiv i skole- og 

ungdomspolitikken. Barndommens ferieparadis var hytta i 

Dalsbygda i Østerdalen. Etter gymnaset ble det befalskole, 

økonomistudium i Sverige, krigsskolen, Hærens stabsskole, 

Militarhögskolan og Forsvarets topplederprogram. Gunnar har 23 

års tjeneste i Forsvaret. Gjennom dette har han opplevd heile 

Norge pluss tjeneste i Stockholm, Roma og Brussel. Mest 

interessant var arbeidet med Forsvarsstudie 96 og i NATOs 

hovedkvarter. Han ledet det forberedende arbeidet i 2002 til 

NATO Russia Council. Han kom til DKT i 1997 og er fra 1.juli 

2004 administrasjonssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt med 

ansvar for økonomi, personal (520 ansatte), IKT, 

drift/vedlikehold av bygninger, kjøretøyer, utstyr, arkiv og info. 

Gunnar Smeby er gift med Turid og de har to barn. 

 

 

 

Etikk for alle? 

For få tiår tilbake var det nokså vanlig at private firma ga 

mindre gaver til offentlige ansatte som takk for godt 

samarbeid, mest vanlig i form av en middag etter endt 

sesong. Det var ikke mange som reagerte på denne 

skikken. Og vi kunne ikke tenke oss å la noen firma få 

fordeler på grunn av dette. Likevel var det noen få som lot 

seg påvirke. Og media blåste det opp til å bli et langt større 

problem enn det var. Men det er rett og riktig at politikerne  

strammet inn regelverket. Det skal ikke være den minste 

tvil om offentlige tjenestemenns uavhengighet når det 

gjelder tildeling av oppdrag.  I dag kan en offentlig 

tjenestemann grovt sagt bare ta imot en kalender til jul. 

Rotary ble stiftet for å styrke relasjonene mellom 

mennesker i ulike yrker og fremme en god yrkesetikk. 

Holdninger til etikk og moral var da også sterkt poengtert i 

samband med Rotarys 100-årsjubileum og var bl.a. en 

naturlig ramme for Rotarys arrangement i Trondheim den 

23. februar. 

 På denne bakgrunn er det både overraskende og skuffende 

at pengemennesker nå tilbyr penger til partiene. Og enda 

meir skuffende at partiene tar imot med åpne armer. Etter 

mitt skjønn bør det være de samme regler ”for Loke som 

for Tor”. Det er ikke mindre uheldig at det kan reises tvil 

om uavhengigheten for de politiske partiene i forhold til 

næringslivstopper. At det til og med antydes skattefradrag 

for de som gir penger til partiene gjør saka enda meit 

tvilsom. Her må vi være inne på et virkelig feilspor. Da 

ville det være bedre om Staten økte sin økonomiske støtte 

til de politiske partiene. 

Jeg synes ikke akkurat at dette styrker Rotarys og andres 

arbeid for en høg etikk i alle deler av samfunnet. Men 

dobbelmoral er også en slags moral.                 Odd Bardal 

 

Fungerer hjernen enda? 
 

I  9. klasse på Eloks skole går det 99 jenter og en gutt. Alle 

sammen er samlet i festsalen.  

Hvor mange jenter må forlate festsalen for at det skal bli 98 % 

jenter igjen i salen? 

                 

                      En av oppgavene ved KappAbel- konkurransen i år. 

Redaktør: Odd Bardal 

Telefon 73 96 79 44,  mobil 95 02 00 88 

E-post odd@bardal.no 

Foto: Eivind Stende 

                                Våren 
Enno ein gong fekk eg vetren å sjå  

for våren å røma; 

heggen og tre som der blomar er på,  

eg atter såg bløma. 

                                Enno ein gong fekk eg isen å sjå 

                                frå landet å fljota, 

                                 snjoen å bråna, og fossen i å  

                                 å fyssa og brjota.                        

Graset det grøne eg enno ein gong 

fekk skoda med blomar. 

Enno eg høyrde at vårfuglen song 

mot sol og mot sumar. 

                             Ein gong eg sjølv i den vårlege eim 

                              som mettar mitt auga, 

                             ein gong eg der vil meg finna ein heim 

                              og symjande lauga. 

Alt det som våren i møte meg bar, 

og blomen eg plukka, 

federnes ånder eg trudde det var 

som dansa og sukka. 

                              Difor eg fann mellom bjørker og bar 

                              i våren ei gåta; 

                              Difor det ljod i den fløyta eg skar, 

                              meg tyktest å gråta. 

                                                                                   Vinje 

                                    

 

                     

mailto:odd@bardal.no

