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Presidentens hjørne 
Gode Rotarianere 

For å fortsette kommentarene fra forrige måned, vil jeg på nytt 

rette fokus på rent vann.  Vi opplever stadig i nyhetene at 

vannkvaliteten er for dårlig.  Det siste jeg har fått med meg er 

situasjonen for små barn i Irak.  På grunn av mangel på rent 

vann er situasjonen for barna svært kritisk.  

Rotary må etter mitt syn ha fokus på rent vann og 

kommunisere dette der vi møtes. Slik er vi pådrivere for å få 

fortgang i at dette tas alvorlig både av FN og andre involverte 

og at Rotary International fatter de nødvendige vedtak. 

 Rotary-året er snart halvveis, og det viser seg alltid at 

tida går fort, kanskje for fort.  Vi har hatt fokus på en del av det 

jeg har ønsket i Rotary-året 2004/2005.  - Få mer kunnskap om 

medlemmene samtidig som vi også får mer kunnskap om 

medlemmenes firma, bedrifter med mer, gjerne i et historisk 

perspektiv.  Vi vil derfor satse videre på dette i 2005.  Tanken 

bak Rotary er jo at ledere for forskjellige foretak regelmessig 

skal treffes i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, 

utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsene på drive 

hederlige virksomheter. 

 Vi har hatt to sosiale arrangement i det siste og skal ha 

bedriftsbesøk nå den 8. desember.   Tilbakemeldingene fra 

medlemmene var at slike sosiale arrangement og bedriftsbesøk, 

er noe vi bør gjennomføre.  Derfor er jeg nok litt skuffet over 

oppslutningen.  Vi er 85 medlemmer for tida, og siden bare ca 

30 deltar i de eksterne arrangementene, blir det for få.  Spesielt 

savner jeg de ”nye” medlemmene.  Jeg var nok heller ikke så 

aktiv de først årene jeg var medlem, men fant ut at det egentlig 

ikke er farlig å delta.  Vi er ikke alle like, men det er vel 

mangfold som bl.a. kan berike både Rotary og oss som 

medlemmer. 

 Jula nærmer seg og vi skal feire. Handle og gi bort 

julegaver. Gå i kirke.  Det er mye historie og tradisjon å ta 

vare på. Det å gå i kirke bl a 1. juledag var en markant 

tradisjon i Gausdal. Jeg husker som barn at vi kjørte hest og 

sluffe til kirka 1. juledag.  Ved kirka var bl a bygd store staller 

for hestene, for det kunne være kaldt i Gausdal på denne tida.   

 Jeg vil på denne måten takke alle for 2004 og ønske 

en velsignet julefred. 

                                                                           Eivind Stende 

 

For få rotarianere. 
Det er for få rotarianere – ikke for at det skal bli fleire til å 

betale kontingent eller bidra meir i hjelpeprosjekter globalt 

og lokalt. Det også, naturligvis, men ikke først og fremst. 

Men for å utbre den yrkesetikken som var grunntanken hos 

Paul Harris.  

Det er blitt spurt – også på møte i vår klubb – om det bør 

være et mål å bli fleire. Svaret må være ja, men viktigst er 

det å holde kvaliteten i klubben høgt med hensyn til 

yrkesetikk og innblikk i andre yrker i tilegg til sitt eget. 

Jeg trur vi kan og bør ta opp dette i fleire sammenhenger 

internt, men også eksternt når sjansen byr seg. Og jo fleire 

rotarianere med Rotarys yrkesetikk under huda (skal jeg 

driste meg til å si ekte rotarianere?), jo større påvirkning 

på storsamfunnets etiske normer og folks handlinger. 

Vi ser stadig eksempler på at samfunnet kunne trenge meir 

av Rotarys yrkesetikk. 

                                                                   Odd Bardal 

Klubben i november 
03.11. President Eivind Stende ledet møtet. 

Atle Fredlund kåserte i sine 3 min. over temaet ”Den 

Herren gir et embete, gir Han også forstand”. 

Foredrag ved Hugo Dalaker: ”Fra besvergelser via 

bygdesmeder til skrutenner”. Foredraget er fra 

”Foredragsbanken” som rotaryklubbene i Trondheim har 

opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet. Etter litt om 

sin bakgrunn som tannlege, fortalte Dalaker om 

middelalderens overtru, at tannpine var Guds straffedom, 

og at besvergelser var eneste behandling.  Smeder var de 

mest benyttede handverkere til tanntrekking. Første 

”tannlege” i Trondheim var Luis Jahn i 1830. Han var 

utdannet farmasøyt. Etter hvert fikk tannlegene sin 

opplæring i Tyskland. Den første boremaskin var fotdrevet 

og gikk med 1000 omdreininger i minuttet. De hurtigste i 

dag går 300 000.  

10.11.  Guvernørbesøk på rakfiskaften. 

17.11. Presidenten ledet møtet. 

Asbjørn Aune snakket i sine 3 minutter om etikk og 

kosthold. Vi har fortsatt en steinalderkropp og –hjerne, så 

vi bør ha mat som likner på steinaldermenneskets. 

Foredrag ved Asbjørn Overrein om ”Krigen mot 

svenskene 1657 – 1660”, et foredrag fra foredragsbanken. 

Ved freden i Brömsebro i 1645 mistet Danmark/Norge 

Jämtland/Herjedalen og store landomrtåder i Danmark. 

Under ny krig i 1657 tok under Jørgen Bjelkes ledelse 

norske tropper Jämtland/Herjedalen tilbake. Det gikk 

dårligere i Danmark, og ved freden i Roskilde i 1658 gikk 

Jämtland/ Herjedalen tilbake til Sverige og i tillegg ble 

heile Trøndelag inkl. Nordmøre og Romsdal svensk. Da 

var i virkeligheten Norge delt. Svenskekongen ville 

imidlertid ha med seg Nord-Norge. Med god hjelp utenfra 

ble svenskene kastet ut av Trøndelag og Trondheim. Men 

ved fredsslutningen i København i 1660 forble 

Jämtland/Herjedalen svensk. Norge var igjen blitt ett 

sammenhengende rike fra Lindesnes til Nordkapp.   

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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24.11. Presidenten ledet møtet og minnet om at det pr. 

e-post er utsendt en medlemsoversikt 

 som viser faddere, mobilnummer og e-postadresser. 

Korreksjoner sendes til sekretær Jan Bendik Hestad. 

I sine 3 minutter fortalte Nils Hagfors at det var stor 

suksess med sesongkort på Lerkendal til beboerne på 

Furulund og takket medlemmene for stor giverglede 

gjennom vinlotteriet. 

Valgkomiteen ved talskvinne Eva Grete Storengen 

Skaar, la fram forslag på president og styre. Ved valget 

ble Odd Bardal valgt til president for rotaryåret 2006- 

2007, og Thor O. Olsen, Siri Hustad, Bodil Birkeland 

og Jens Martin Hovem ble valgt til styremedlemmer for 

rotaryåret 2005- 2006 (Lars Meland sitt president-år). 

 

 

Portrettet: Ragnvald Cornelius Knudsen 
 

Vår populære bokkåsør gjennom  

meir enn 10 år, har nok større  

oppmøte i vår klubb enn mange 

av våre medlemmer, men han hø- 

rer til Charlottenlund RK. Ung-  

domsutveksling er positivt, sier  

han, men det vil lette arbeidet hvis 

fleire klubber går sammen om det. 

Rotary har gitt meg mye, både  

kontakten med andre medlemmer 

og foredrag fra ulike yrker. Det er 

fint at fleire kvinner blir med. 

Ragnvald C. har passert 71 år. Han har i 46 år vært gift med 

Mette Stub, har tre barn og 6 barnebarn. To av de tre gangene 

jeg har ringt han, så har han vært opptatt med pass av og 

svømmetrening med de to barnebarna som bur i Trondheim. 

Barnebarna er et særdeles viktig anliggende!                         

Ragnvald  er utdannet i handelsfag og som bokhandler med 

studieopphold i Sverige, Danmark, Amsterdam og London 

tidlig på 60-tallet. Han har vært i bokbransjen siden 1954 i 

Lyngs Bokhandel A/S, som ble etablert i 1927 av gudfar Lyng 

som var gift med søster til Ragnvalds farmor. Firmaet 

eksisterer enda, men uten eget utsalg. Sammen med noen 

forfattere har han gitt ut bøker på eget forlag. Og på 

Olavsfestdagene selger han bl.a. middelalderbøker. 

Boksamling og litteraturinteressen ligger kanskje i mine gener, 

sier Ragnvald. Jeg prøver å misjonere litt for litteraturen og 

gleden ved å lese bøker. (Det gjør han hver høst i vår klubb slik 

at alle lytter!) Han har i mange år vært formann i Trøndelag 

Bokhandlerforening  og styremedlem i Den norske 

Bokhandlerforening.                                                                 

Men det blir også tid til hobbyer.  Bl.a. er det godt å gå turer i 

skog og mark. Sykkel bruker han ofte, også i Trondheim. Han 

har det ikke så travelt, og da kommer han trygt fram. Sykling 

på Gotland, Bornholm og Åland kan anbefales! Ellers samler 

bokhandleren også frimerker, stempler, norsk posthistorie 

inklusive forsendelsesveger samt skriveredskaper. Sammen 

med en anselig mengde bøker har således Ragnvald og Mette 

ikke så reint lite å pakke ned og opp når de snart skal flytte fra 

Bergsbakken til Persaunet Hageby for å få en litt lettvintere 

leilighet på sine eldre dager. 

 

 

 

 

Guvernør og rakfisk. 
10. november hadde vi vårt tradisjonelle kveldsmøte med 

guvernørbesøk, ledsagere, rakfisk m.m. hos Benito, som, 

sammen med festkomiteen, hadde laga ei flott ramme og 

god føde for kvelden. I sin velkomsttale slo presidenten et 

slag for at Rotary snarest må få et prosjekt for å skaffe 

vatn til de 20% av verdens befolkning som ikke har tilgang 

på reint vatn. Så hyllet han særlig tre av damene i 

forsamlinga, Marit, Inger og Ingrid, og avslørte da god 

kjennskap til litteraturen (særlig Bjørnson fra Gausdal). 

Guvernør Magne Skudal vektla i sin tale mangfoldet i 

Rotary. Han ønsket fleire Rotaract- klubber i distriktet enn 

den ene som er i dag. Når det gjelder internasjonale 

prosjekt, så er vi enda ikke ferdig med PolioPlus. Vatn er 

viktig og noen har allerede starta et slikt prosjekt. 

Dessuten er det viktig å bedre lese/- og skriveferdigheten i 

verden. Distriktets mål for bidrag til Rotary Foundation er 

doblet i år, men det å gi mest mulig er feil inngang til 

Rotary. Det etiske grunnlaget til Paul Harris med ”Service 

above Self” er viktigst. Vi representerer vårt yrke i Rotary. 

100 år er bare en begynnelse, nå venter ”a new century of 

success”. 

Benito sang og spilte trompet  og fortalte oss at han var 

bass om morgenen, baryton midt på dagen og tenor om 

kvelden. ”Om natten vil de dårlige tunger si at jeg er 

kastrato.” 

 

 
Kasserer Arne Per Kvalø var strålende fornøyd med 

nesten 4000 kroner i inntekt på loddsalget. Strålende 

fornøyd var også de som vant gevinstene, som 

toppluevinnerne her på bildte. F.v.  Knut Lund, Kari 

Messelt Ekker, Peder Widding, Gerd Hestad, Asbjørn 

Austvik (dobbeltvinner) og Benito Nava. Alle langt 

viderekomne personer, men enda ikke opptatt som 

langluenisser. 

 

Kalenderen 
01.12. Bokkveld 

08.12. Bedriftsbesøk på hurtigruta. 

15.12. Fylkesordfører Tore Sandvik: Kreative Trøndelag. 

22.12. Tradisjonelt julemøte med bistand fra Georg Müller og 

            Tor Singsaas. 

29.12. Ikke møte 

05.01.  Asbjørn Krokstad: Trenger vi et trøndersk  høre- 

             apparat? 

 

Redaktør: Odd Bardal, telefon 73 96 79 44 ,     

                 mobil 95 02 00 88,  e-post : odd@bardal.no    

Ordet 
Kva hjelp det å syngje                       Slik undrast og spør vi 

som elv i det aude?                            i modlause stunder. 

Kva hjelp det å kyngje                       Men hugse det bør vi: 

med klokker for daude?                     Eit ord er eit under 

 

Kva hjelp det å skapa                         Dei gløymest dei gjæve 

all venleik i verda,                              og alt det dei gjorde. 

når Ordet lyt tapa                                Men livet er æve. 

for svolten og sverda?-                       Og evig er Ordet. 

                                     Tor Jonsson 


