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Presidentens hjørne 
Det er mange forhold som sikkert kan kommenteres, 

budsjettforslaget til Trondheim kommune, og uro blant unge på 

Rosenborg osv. 

Likevel ønsker jeg nok en gang å kommentere fra 

Distriktskonferansen i Ålesund.  Jeg ønsker å dvele mer om og 

rundt Rotary. Det gjelder foredraget til verdenspresidentens 

representant, Colin D Lucas, fra Storbritannia, Wales, Cardiff.   

Han snakket om den individuelle deltakelse, og de edle 

og klare prinsipper i Rotary.  De etiske verdier som ble lagt til 

grunn for snart 100 år siden.  Dette mener jeg som sagt framover 

blir noe av det vesentligste i samfunnet vårt – å bidra med etiske 

verdier.  Videre i foredraget sitt var Lucas innom fattigdom og 

analfabetisme.  45 % av jordas befolkning lever i ekstrem 

fattigdom.  20 % av befolkningen har ikke tilgang til rent vann 

eller tilfredsstillende sanitære forhold.  Ca 1 milliard eller 26 % 

av jordas befolkning kan ikke verken lese, skrive eller regne. 

Hva gjør vi med dette eller hva kan vi i Trondhjem 

Rotary Klub gjøre med dette.  Isolert sett sannsynligvis ikke så 

mye, men vi kan være pådrivere. 

Jeg forstår at PolioPlus ennå ikke er avsluttet siden nye tilfeller 

av Polio er oppdaget i Afrika.  Men jeg har oppfattet det slik at 

Polio ansees å bli utryddet relativt snart.  Derfor er det etter mitt 

syn viktig å ha fokus på hva Rotary bør engasjere seg i framover.  

Personlig synes jeg det er for lenge å vente til 2010 med å 

bestemme et nytt verdensomspennende prosjekt.  Når så mange 

som ca 20 % av jordas befolkning ikke har tilgang til rent vann, 

bør dette etter mitt syn være en selvfølgelighet.  Vi vet at kroppen 

vår trenger 2 til 3 liter vann hver dag, og når nesten 1 milliarder 

mennesker ikke har tilgang til rent vann, blir dette egentlig en 

katastrofe for meg.  Vi i Trondhjem Rotary Klub kan i enhver 

sammenheng ha fokus på rent vann og kommunisere det i vår 

omgangskrets.  Vi kan snakke om rent vann, fremme forslag om 

rent vann og skrive om rent vann. Slik er vi pådrivere for å få 

fortgang i prosessen fram til Rotary International fatter de 

nødvendige vedtak. 

                                                                        Eivind Stende 
 

Asbjørn Øye til minne 

Asbjørn Øye døde søndag 17. oktober , 70 år gammel. Det 

var en meget trist melding, sjøl om Asbjørn har vært 

alvorlig sjuk lenge. Trondhjem Rotary Klub har dermed 

mistet et kjært og aktivt medlem. 

Asbjørn ble medlem av TRK i 1983, og allerede i 1986/87 ble 

han klubbens president. Nils Berg er Asbjørn sin fadder. Sjøl 

var Asbjørn fadder til meg og 6 andre nåværende medlemmer. 

Bare det vitner om en spesiell aktivitet og interesse for Rotary. 

Jeg fikk være med Asbjørn både på distriktskonferansen i 

Kristiansund da han ble guvernør, og her i Trondheim da han 

avsluttet sitt guvernørår. Mitt inntrykk er at han skjøttet 

guvernørvervet i 2001/2002 for distrikt 2280 meget godt. Han 

må også ha fått stor nasjonal anerkjennelse for sin innsats 

ettersom han seinere ble valgt til leder av Norsk Rotary Forum 

(NORFO). Asbjørn var midt inne i sitt virke som NORFO- 

leder da sjukdommen rammet ham. Asbjørn Øye ble tildelt 

Paul Harris-medaljen i 2001 og i forbindelse med sin 70-årsdag 

fikk han Paul Harris-medaljen i safir. 

Rotary International har mistet en særdeles god ambassadør og 

en av sine fremste tillitsvalgte. Vi i Trondhjem Rotary Klub har 

mistet en nær venn. 

 Billedteppet som Asbjørn ønsket seg i forbindelse med sin 70-

årsdag, og som Heidrun Kringen har laget, henger i dag på 

Kreftavdelinga på St. Olavs Hospital. Det vitner om Asbjørns 

liv; arbeidet i NSB, fritid og friluft på Dovre og inspirasjon og 

kameratskap i Rotary. Det var mange som besøkte Asbjørn 

mens han var sjuk. Jeg var sist hos ham for 2 uker siden. Da 

hadde jeg med guvernørens månedsbrev der det stod om 

billedteppet. Gerd var der, og hans søster Marit kom. Det ble ei 

god mimrestund. 

Vi vil etter beste evne videreføre Asbjørn sine ideer og tanker 

gjennom Trondhjem Rotary Klub. Vi lyser fred over Asbjørn 

Øye sitt minne og har våre tanker hos Gerd og resten av 

familien! 

                                                                       Eivind Stende 

                                                                                                

 

Klubben i oktober 
06.10. President Eivind Stende ledet møtet og orienterte om 

100-årsjubileet. 

3 minutter ved Torbjørn Sølsnes, som snakket om hvitløk, 

bl.a. at vikingene spiste 3 hvitløk pr. dag! 

Dagens foredrag var ved overarkitekt Ingrid Sætherø om 

gjenreisinga av Nordre-kvartalet sett fra kommunens ståsted. 

Det er uvanlig høgt tempo i prosjektet, som er et vanlig privat 

utbyggingsprosjekt. Men kommunen har en meir enn vanlig 

rolle på grunn av beliggenheten. Prosjektet ble godkjent i 

bygningsrådet 31. august 2004. Det som ble forandret etter 

hvert var bl.a. at det skal være ”veiter” gjennom kvartalet og at 

det skal være en offentlig plass midt i kvartalet, 

”Borkeplassen”. Likeens ble det forandringer på byggehøyden 

på en del av kvartalet. Både fasaden og konstruksjonen blir 

bygd i tre, og det skal utformes slik at det ikke kan gjøres om 

til kjøpesenter, for at livet på Nordre kan opprettholdes. Det 

har vært stor diskusjon om fasaden, men det er politisk støtte til 

valget som er gjort. Deler av prosjektet ferdigstilles til 

julehandelen 2005. 

 

50 år i Rotary 
Øyvind Asphaug nærmer seg 84 år 

og har vært Rotary-medlem siden  

1954, først i Harstad og seinere i  

Trondheim. Etter mange år som fører 

 av oppmøteprotokollen i Trondhjem 

Rotary Klub så kjenner han navnet på 

alle de 85 medlemmene. Han ble i  

1996 utnevnt til Paul Harris Fellow 

for lang og samvittighetsfull tjeneste. 

Øyvind er født på Bakklandet. Ski og fotball var de naturlige 

aktiviteter i ungdommen. Under krigen dreiv han illegalt arbeid 

som rutesjef for ei flyktningerute fra Røra over Skjækerfjellet til 

Sverige. Det aller meste av sin yrkeskarriere har han hatt i 

Vinmonopolet i Harstad og i Trondheim og endte opp som 

distriktssjef for det nordenfjelske Norge fram til 1986 da han 

pensjonerte seg. 

 

Convention i Chicago i jubileumsåret. 
18. – 22. juni 2005.  Første påmeldingsfrist 31. des. 2004. 

Nærmere opplysninger og registr.skjema fås hos sekretæren. 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13.10. Presidenten minnet om guvernørbesøk 10. nov..  Så    

overrakte han blomster til Øyvind Asphaug som har 

vært medlem i Rotary i 50 år! 

3 minutter ved Sjur Børve med beretning fra en pensjonists 

tilværelse; om fiske og hagebruk, nærbutikk og kaffesalg på 

feriestedet i Stangevik på Nordmøre. 

Egoforedrag av Arne Rønning som er 42 år, gift og har to 

barn, født og oppvokst i Trondheim og bur på Nardo. Arne er 

utdannet ved Trondheim øk. Høgskole. Av yrke er han 

tekstilkjøpmann. Han gikk inn i familiebedriften Arne Rønning 

A/S (stiftet 1928) i 1985 og ble daglig leder i 1989, og har 

siden utviklet bedriften der kvalitet, utvalg, service har vært 

nøkkelord. Arne Rønning har vært aktiv i næringspolitikken i 

Trondheim, som formann i Trondhjems Handelsstands 

Forening inntil den ble slått sammen til Næringsforeningen i 

Trondheim hvor han har vært viseformann. På fritida samles 

interessen om friluftsliv, filateli, posthistorie og byens 

utvikling. 

Kasserer Arne Per Kvalø orienterte om regnskapet for 

rotaryåret 2003/04 og budsjettet for 2004/05.  

20.10. Presidenten ledet møtet. 

I sine 3 minutter fortalte Jan Aamnes om inngangspartiet i 

Trondheim Tinghus med skulpturer av viktige personer i de tre 

periodene for rettsordningen i Norge: før 1537, 1537 -  1814 og 

etter 1814. 

Foredrag ved Kjell Narve Ludvigsen om Forsvarets utvikling 

i forhold til rammebetingelser, pålegg og oppgaver fastsatt av 

konstitusjonelle myndigheter. Forsvarsstudien  konkluderte 

med en økonomisk drevet reduksjon av volum av Forsvaret, en 

sikkerhetsmessig drevet endring av innhold samt bedret evne 

til operative oppgaver. De tiltak som ble pålagt av Stortinget er 

oppfylt før tidsplanen. Forsvaret er endret fra å være et 

nasjonalt nødvergeinstrument til et internasjonalt  sikkerhets -

politisk hjelpemiddel. Ressursmessig ligger imidlertid til -

delingene 4 mrd. kroner under planrammen for 4-årsperioden. 

Perioden 2005-2008 blir svært utfordrende for Forsvaret. 

27.10. Presidenten ledet møtet. 

Erling Dyrendahl  orienterte om Group Study Exchange, GSE 

Bodil Birkeland fortalte i 3 minutter sagnet om Hestmannen 

som forfulgte De sju søstre og Lekamøya.  

Arnulf Grut holdt foredrag om massemedia. Han har vært 

allsidig journalist og forfatter i noen og førti år. Han tok særlig 

for seg forholdet til kildene. Alle ønsker idag å vinne kampen 

om oppmerksomheten og komme til orde på sine premisser. 

Videre tok han for seg det ansvar media har, de redaksjonelle 

kriterier (nyhetene er unntakene, gjerne noe som noen ønsker 

ikke skal bli kjent), framstillinga, som ofte er avgjørende for 

det inntrykk leseren sitter igjen med, om praktiske hensyn som 

må tas og om stoffets relative betydning. 

 

Portrettet: 

Kåre Tønseth 
Kjapp, gladlynt og sporty. 

Kåre har akkurat passert 70 år 

og sluttet i tannlegejobben. 

”Som andre rike pensjonister 

skal du vel nå flytte til Nedre 

Elvehavn?” ”IKKE”, kommer det 

med ettertrykk. ”Jeg har enorm 

glede av hus og hage på Byåsen 

og lettvint adkomst til Marka. Liker ikke en gettotilværelse og et 

liv i tøfler på en terasse.” Og intervjuofferet mitt viser til en 

artikkel der forfatteren  hevdet at en ved å bu landlig bevarer 

helsa lenger. Kåre er særlig opptatt av å bevare naturen for våre 

etterkommere - slik som han sjøl bruker naturen. For han er et 

utpreget friluftsmenneske med hytteliv ved Øyungen i Hessdalen, 

fluefiske i Stjørdalselva og arbeid i hagen med blomster og andre 

vekster. Hvert år er han ei uke i Kitzbühel for å stå på ski. Og 

Bymarka bruker han sommer og vinter til solide turer. Kåre har 

også vært aktiv administrativt i Trondhjems Skiklub, bl.a. som 

formann. Her var han med og utviklet det flotte tilbudet ”Dagens 

løype” i et samarbeid mellom mange aktører. Da han var Rotary- 

president 1995/96, 6 år etter at han ble medlem, var programmet 

på møtene i stor grad preget av natur og friluftsliv. 

Som president prøvde han også å myke opp litt. Han syntes det 

var litt stivt, og endel svada og store ord. Litt meir sosialt ønsket 

han seg. Og det var Kåre som startet det som etter hvert er blitt en 

tradisjon i Trondhjem Rotary Klub, nemlig rakfisk og akevitt i 

forbindelse med guvernørbesøket om hausten. Han synes for 

øvrig at det er mange gode og interessante møter og foredrag og 

han har stor glede av kontakt og vennskap med mennesker med 

heilt annen bakgrunn. Men han syns det er svakt at det er 

tilnærmet null interesse blant 85 medlemmer for å være vertskap 

for utvekslingsstudenter og GSE- deltakere. Han synes også 

oppmøteregistreringa er unødvendig for voksne mennesker. Det 

at en betaler kontingent burde være nok. 

Kåre understreker verdien av familien, hans kone Margot som 

kom fra Australia for mange decennier siden, de tre barna og de 

fem barnebarna som alle bur sørpå. Tannlegen har utøvd sitt yrke 

på Storsteinnes i Troms, 1962-65 i Melbourne i Australia og 

deretter her i Trondheim. Vi ønsker Kåre god tur – både gjennom 

pensjonisttilværelsen og i Bymarka spesielt! 

 

 

Godt oppmøte i oktober – 73 % 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Internasjonal tjeneste 

Komiteen for internasjonal tjeneste har konstituert seg og 

arbeider med å finne oppgaver og utfordringer. 

Formålsparagrafen til med denne komiteen sier at komiteen 

skal arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom 

vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker. 

Komiteen som består av Siri Hustad, Pål Moxnes og 

undertegnede vil gjerne gjøre en innsats i forhold til denne 

formålsparagrafen. Samtidig ber vi medlemmenes støtte, 

inspirasjon og innspill for konkrete foretak. Et satsningsområde 

kunne være internasjonalt ungdomsarbeid. 

Internasjonal forståelse har aldri vært viktigere enn nå, ikke 

bare for klubben men også for samfunnet 

                                                                         Georg Müller 

 

Programmet framover 
03.11. Hugo Dalaker  holdt foredrag om Besvergelser via ----- 

10.11. Guvernørbesøk og rakfiskaften, m/ledsagere 

17.11.  Krigene mot svenskene 1657-1660 v/Asbjørn Overrein 

24.11. Valgmøte 

01.12. Bokmøte m/ledsagere 

08.12.  Bedriftsbesøk på den nyeste hurtigruta, Midnattsol, kl.                                             

0           0930 m/ledsagere.  Frukost, orientering og omvisning. 

15,12.  Kreative Trøndelag v/fylkesordfører Tore Sandvik 
Redaktør: Odd Bardal, telefon 73 96 79 44, mobil 995 02 00 88 

                 e-post: odd@bardal.no 


