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Kampen mot narkotika. 
I et par møter har dette vært tema i Trondhjem RK. Lege Odd 

Storseter i Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) fortalte oss at det 

ikke er så mye stoffmisbruk som avisene sier og at det har vært 

en liten nedgang i de siste par år. Positive opplysninger, men 

han og andre fagfolk etterlater liten tvil om at vi står overfor et 

meget alvorlig helsemessig og sosialt problem for misbrukerne 

og familiene deres. Vi som ikke har følt det på kroppen kan 

naturligvis ikke forestille oss hvordan de har det. Derfor er det 

bra at de som har følt det står fram og forteller om det. Da blir 

det truverdig og vi forstår litt meir . Aase Hynne i Verdal er 

den som har fortalt det best. Det er et par opplysninger fra 

Storseter og  Hynne som er verd å merke seg: Legalisering av 

hasj gir større bruk, hasj er inngangsdøra til sterkere stoffer og 

de som røyker hasj drikker også meir alkohol. Aase Hynne har 

også, sammen med lensmannen i Verdal, satt seg i spissen for 

en aksjon, en aksjon som nå også kan komme til Trondheim 

Det er viktig at vi støtter det gode arbeidet som PUT, Aase 

Hynne og mange andre gjør for å redusere rusproblemet. 

Trondhjem RK yter en skjerv til dette arbeidet gjennom vår 

bistand til Frelsesarmeens drift av Furulund og som Nils 

Hagfors har tatt initiativet til. 

                                                                        Odd Bardal 

                                                    

                                                       

 

 

 

 

 
Presidentens hjørne 
Advent og juleforberedelser 
Advent, latin: adventus, betyr ankomst, komme, og er navnet 

på den tid av kirkeåret som er forberedelsestid for Herrens 

komme i julen.  

Min barndoms ventetid og rurale oppvekst hadde et annet 

innhold enn dagens, den manglet all den juleunderholdning 

og kommersielle reklame som vi overøses med i dag. Min 

barndoms førjulstid var likevel minst like spennende og 

forventningsfull. Den var travel og fargerik med helt andre 

verdier enn vi opplever i dag. Vi barn hadde vår ventetid, vi 

ventet på nissen og gavene som i dag. Gavene var som regel 

nyttige bruksting som ski, staver, dukkeklær og kanskje en 

leke, noe kjøpt og noe hjemmelaget. Juleheftene  var et 

høydepunkt og de ble lest fra perm til perm. En av de gavene 

jeg minnes som om det var i dag, og som jeg satte umåtelig 

stor pris på, var rattkjelken søsteren min og jeg fikk sammen. 

Dette året var det en ekstra gavmild og snill nisse.  

De voksnes ventetid var fylt av praktiske gjøremål. De var 

travelt opptatt med å lage julemat, hogge juleved og vaske 

høyt og lavt. Slaktingen foregikk på nymåne ellers ville 

kjøttet minke – dette var den minst trivelige dagen i hele 

juleforberedelsen etter mitt syn. Annerledes var det når 

bakstekona kom for å bake flattbrød og potetlefse. Det duftet 

godt over hele huset. Vi gikk på skolen annenhver dag og 

håpet bestandig at bakstekona kom den dagen vi hadde fri. 

Under småkakebakingen, og særlig sirupsnippebakingen, 

ønsket jeg at jeg var på skolen. Bakingen var omstendelig, 

den tok lang tid og var et ork i den grad jeg måtte delta. Jeg 

syntes de voksne var vel nøye med at alt skulle være så 

perfekt. I så måte var vel ikke jeg så forskjellig fra dagens 

barn.  

Julen er blitt svært kommersialisert og materialisert. 

Ønskelistene blir lengre og mer omfattende år for år, farget av 

forretningsverdens rikholdige utvalg. En kan spørre seg om vi 

befinner oss i et verdivakuum. Enkelte er til og med så 

forvente at de kaster uåpnede julegaver i søppelet.  

Hva med de som ikke engang har nødvendighetsgodene? Hva 

med innsamlinger fra humanitære organisasjoner, hvem får 

disse pengene? Dessverre er det noen som ”stjeler av lasset”. 

Humanitære organisasjoners telefonhjelpere tar seg rikelig 

betalt. Hele 70% av inntektene fra givervillige personer 

forsvinner i lommene til disse firmaene. Klær som gis til 

utviklingsland og fattige selges med fortjeneste, noe som 

fører til at levebrødet tas fra tekstilarbeiderne i disse landene. 

Hvor er moralen og etikken? Kontrastene er mange og store. 

 

Trondhjem Rotary Klubs giverglede i 2002/2003 er blitt 

varmt mottatt og æret i form av overrekkelse av bannere fra 

distriktsguvernøren. At klubben følger opp intensjonene fra 

Rotary International er viktig. Det fine med Rotary er at 

pengene går uavkortet til de formål de er tiltenkt.  

I år fikk vår klubb kr. 20.000 av Distriktets Simplified Grant 

til våre prosjekter som skal tjene mottoet ”Lend a Hand”. En 

stor og varm takk for både pengene og til dere medlemmer 

for en flott innsats med prosjektsøknader, loddkjøp og annen 

hjelp, og for godt oppmøte så langt i mitt år som president.  

DE BESTE ØNSKER TIL DERE ALLE OG FAMILIEN 

OM EN FIN FØRJULSTID, EN GOD OG FREDFYLT 

JUL OG EN GOD HELSE.  

Eva Grete Storengen Skaar 

  

 

 

 

Klubben i november 2003 
05.11.  Besøk av guvernør Bjørn Haukebø på vår 

tradisjonelle rakfiskaften. Etter festkomiteformann Harald 

Krogstad`s velkommen, overrakte vår president Eva Grete 

Storengen Skaar et bilde til guvernøren og vårt banner til hans 

klubb. 

I sin tale viste guvernøren til verdenspresident Jonathan 

Majiyagbes motto ”Lend a hand” med 4 programpunkter: 1) 

Arbeide for bedre helse, bl.a. PolioPlus, 2)Arbeide for å bedre 

de fattiges kår, 3) Arbeide mot analfabetisme, 4) Styrk Rotary-

familien. Ellers var guvernøren inne på mange aktuelle 

spørsmål. Han sa at Trondhjem RK er en spennende klubb. 

Han berømmet trondheimsklubbenes felles jubileumsprosjekt. 

Til slutt overrakte han vår president banner for største totale 

bidrag til RF i fjor og andreplass for bidrag pr. medlem. 

Som vanlig ble rakfiskkvelden et meget vellykket arrangement 

til festkomiteens ære. Og det er rart hvordan pengebøkene 

åpner seg når folk får litt rakfisk i kroppen- loddsalget gav 

kr.3600 til våre lokale prosjekter. 

12.11. Presidenten ledet møtet.  

3 min. var ved Sverre Kirksæther som gav oss nyttig og 

interessant informasjon om DNA i kriminalteknisk 

sammenheng, eller ”biologisk fingeravtrykk” som politiet 

kaller det. 

Foredraget var ved Dag Aakre, leder i Kirkens Bymisjon i 

Trondheim. Bymisjonen har 15 ansatte og 150 frivillige her i 

byen. Arbeidet finansieres fra kommunen, gjennom gaver og 

sponsorstøtte, og skjer gjennom 1) Omsorgsstasjon for barn og 

ungdom i alderen 12-18 år; 2) Arbeid mot småbarnsforeldre, 

(Home start) i forbindelse med dødsfall, samlivsbrudd osv. ; 3) 

Natteravn i sentrum natt til lørdag og søndag; 4)Gatearbeid, 

husløse m.v. ”Legge øret til gata og lytte”. 

 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Portrettet: 
 

Per-Johan Larssen 
 

 

Redaktør :  Odd Bardal, telf. privat 73967944, mobil 

95020088, e-post: odd@bardal.no 

God jul til alle lesere ønskes fra redaktøren også! 

PolioPlus-prosjektet 
 

Distriktsguvernørens mål for Rotary-året  2002-2003 var et 

bidrag fra klubbene på kr.500 pr. medlem til Polio Plus. Vår 

klubb klarte rundt kr.350. Resten må vi betale inn til distriktet 

inneværende år. Med inntektene fra vinlotteriet skulle dette 

kunne oppnås rundt det kommende årsskifte. Utenom Polio Plus 

skal vi betale kr.150 pr. medlem som bidrag til Rotary 

Foundation pr. år. 

Vinlotteriet gav kr. 1 800 i bruttoinntekt i november og til 

sammen kr. 12 400 siden 1.juli. 

 

19.11. Innkommende president Eivind Stende ledet møtet 

presidentens sjukdomsfravær. 

Han gratulerte og gav glass til Kjell Einar Amdahl som fyllte 

70 år den 21. nov. 

Nils Hagfors orienterte om prosjektet Furulund. Kari Kjølle 

orienterte om prosjektet Byåsen Produkter- tur til Rørosmartnan. 

Klubben har fått kr.20 000 fra distriktet. Byåsen Produkter har 

1.prioritet. 

3 min. ved Arne Vidar Hesjedal. Han fortalte at han kjøpte seg 

båt i sommer og tok turen Arendal- Tønsberg med denne. 

Trondheim egner seg godt for båtbruk hvis en gjør en del 

forbedringer for anløp. 

Foredrag ved sjukepleier Wenche Åretun om ”Behandling av 

narkoman ungdom i regi av Psykiatrisk  Ungdomsteam, PUT”. 

På midten av 90-tallet kom det nye trender i rusmisbruket. Før 

det kom misbrukerne mest fra vanskelige oppvekstforhold, 

etterpå kom de fra alle typer heimer. De siste har en bedre 

prognose enn den første gruppen. Behandlingen tar lang tid så en 

må være tålmodig. De mest belasta må på kollektiv som har lang 

venteliste. Noen dør i køen. 

26.11.  Presidenten ledet møtet. Asbjørn Øye overrakte flagg 

fra Mørsil RK i Sverige. 

3 min. ved Leif Koren. Han hadde betraktninger omkring 

Norske Skogs salg av ”halve Nord-Trøndelag” til et ektepar på 

Koppang. Er det rett å selge så store areal til to enkeltpersoner, 

blir det lov å jakte og til hvilken pris?   

Tor Singsaas  fyllte ut mellom valgomgangene med 

”Fortellinger- narrativer”. Budskapet: Se deg sjøl som en 

forteller. 

Valget gav følgende resultat: Innkommende president for 2004-

2005: Lars Meland. 

Styre 2004-2005: Bjørn Hegli, Bodil Birkeland, Georg Müller 

og Bjørnar Andersen 

 

 

”Det kan ikke være mange som har hatt et så spennende liv 

som jeg”, tror Per-Johan Larssen. Men etter et slag for noen 

år siden, husker han ikke så mange detaljer, sier han. Så han 

angrer så smått på at han ikke skrev ned minner, bl.a. fra sitt 

rike yrkesliv. 

Per-Johan ble født da første verdenskrig gikk mot slutten, ett 

år etter at faren Egil startet det etter hvert så kjente 

entreprenørfirmaet Jernbeton Trondhjem A/S. Etter 

sivilingeniørutdanning fra NTH i 1941 og et par år i et 

konsulentfirma i Oslo, gikk han inn i farens bedrift og fikk 

etter hvert ansvaret for anleggsdriften. Dette var i den store 

vasskraftutbyggingsperioden i Norge og mange er de 

tunnelene og dammene m.v. som Jernbeton har bygd under 

Larssen ledelse, både som anleggssjef og fra 1964 som 

direktør. Et pionerprosjekt var kloakktunnelen under 

Steinberget som var den første fullprofilborete tunnelen i 

Norge. Sammen med firmaet Nils Meland i Tromsø, som den 

gang ble ledet av vårt medlem Finn Meland, bygde Jernbeton 

også den kilometerlange Tromsøbrua kring 1960. Det var 

den første brua i Norge som ble bygd etter den såkalte fritt-

frambygg-metoden. Tromsøbrua har stått seg uvanlig godt, 

og den har tjent i over 40 år. Så våre to nå aldrende 

medlemmer gjorde en framifrå jobb! Larssen ble pensjonist i 

1985 og ble da også Rotary-medlem. 

Per-Johan Larssen har vært formann i lokalavdelinga og 

medlem av hovedstyret i Enreprenørforeningen. 

I mars 1940 ble 22-årige Per-Johan kalt inn til befalskurs på 

Gardermoen. 10. april ble han sendt til Hamar for å være 

med å beskytte Kongen. Han ble tatt til fange av tyske 

fallskjermsoldater, ( ”det hjalp ikke med uladde Krag`ere 

mot tyske maskingeværer”), og satt fri igjen, 

Frivillighetskompaniet som han meldte seg for, overga seg 

24. april. Svært beskjedent sier Per-Johan det slik: ”Min 

innsats i krigen var å være blink.” 

Per-Johan Larssen har vært en samfunnsbygger og fikk lov 

til å virke i den perioden da bygge- og anleggsprosjekter ble 

høyt verdsatt av folk og fellesskap. Nå kan han kose seg 

sammen med sin kone og dyrke kontakten med barnebarna. 

De har fire barn, to bor i Trondheim med barnebarn. 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Kalenderen i desember 
 

03.12. Bokmøte v/Ragnvald C. Knudsen 

10.12. Frelsesarmeens arbeid i Trondheim v/Ingrid Olsen 

17.12. Julemøte 

24.12. Ikke møte 

31.12.  Ikke møte 

Nå før jul---- 
Hvis dine penge 

skal bære frugt,-  

skynd dig og brug dem, 

før de erbrugt.   

                        Kumbel             

Trondheimspolitikerne 
vingler ikke! 

 

De bare ombestemmer seg litt 

igjen. 

Siste: Trafikken på torget. 

mailto:odd@bardal.no

