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                                      Presidentens hjørne 
ROTARY 100 ÅR 

Det ble verdig markering av Rotary sin 100 års dag i Trondheim.  

Vel overstått til alle sammen. 

Opplegget i Vår Frue kirke med foredragene ”Oss mennesker i 

mellom - om etikk og moral” av tidligere Stortingspresident Jo 

Benkow, og ”Etisk forretning – bedriftenes samfunnsansvar” av 

Doktorgradstipendiat Siri Granum Carson, NTNU, var etter 

mitt syn helt i tråd med de intensjoner som Paul Harris la til 

grunn for 100 år siden.  Spesielt synes jeg at foredraget til Siri 

Granum Carson var midt i blinken for oss medlemmer av Rotary. 

I tillegg til markeringen i Vår Frue Kirke, ble de andre 

arrangementene i Erkesbispegården og Nidarosdomen av høy 

kulturell klasse.  Mange har nevnt for meg at konserten i 

Nidarosdomen var et høydepunkt.  Det sosiale samværet hos 

Benitos var også trivelig. 

 

Nok en gang er det tid til å takke alle som bidro, og ikke minst 

Per Ottesen som ledet arrangementskomitéen og med Jahn Hassel 

som sekretær.  En takk også til de som ”sponset” 100 år feiringen 

fra vår klubb; Nordea – Oddvar Sørtømme, Kjeldsberg Eiendom 

– Francis Kjelsberg, Deloitte – Harald Lydersen, Arne Rønning 

AS – Arne Rønning og Britannia Hotel – Frode Hofstad.   

Takk til alle sammen for en vellykket 100 års feiringen. 

                                                                                 Eivind Stende 

 

Kåre Gisvold til minne 

Kåre Gisvold er gått bort i en alder av 74 år. Kåre ble 

medlem i Trondhjem Rotary Klub i 1977.   

 

Kåre ble født 29. november 1930 i Bø i Vesterålen.  Han var 

sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Fra 1970-75 jobbet 

han på NTH, både som underviser og som 

utbyggingsansvarlig ved utbyggingen av UNIT. I perioden 

1976 til 1986 var Kåre Gisvold fylkesrådmann i Sør-

Trøndelag.  Han gjorde en pionerjobb med å bygge opp 

administrasjonen i det nye regionale styringsleddet.  Han var 

en leder som var høgt respektert. Fra 1986 til 1991 jobbet 

han i Kredittkassen hos Oddvar Sørtømme.  Videre arbeidet 

han med byjubiléet som fant sted i 1997.   

Kåre Gisvold var også innom politikken for Venstre. Han ble 

utnevnt til statssekretær i Handelsdepartementet 4. november 

1972. Det var i den tida da handelsavtalen med EF ble til. 

Handelsminister Hallvard Eika var mye syk, og Kåre ledet i 

realiteten departementet i lengre perioder. Han var også 

medlem av Trondheim bystyre.  

Hos oss var Kåre aktiv i programkomiteer og ved 

sekretærbordet.  Han hadde en lun måte å være på og sa at 

vennskapet i klubben var av stor betydning for han.  Det 

meste av det siste året var han på Persaunet sykehjem der 

han døde fredag 4. februar. 

Våre tanker går til Bjørg, de fire barna og 10 barnebarna. 

 

På vegne av Rotary og Trondhjem Rotary Klub lyser vi fred 

over Kåre Gisvold sitt minne. 

                                                                      Eivind Stende 

 

Klubben i februar 
02.02. President Eivind Stende ledet møtet. 

3 minutter ved Kjell Narve Ludvigsen. 

Foredrag ved forsker Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes 

Restaureringsarbeider NDR om ”Vår Frue kirke, byens 

vakreste dame mot 800 år i 2007”. Vår Frue kirke er et unikt 

byggverk. Den skal nå restaureres i løpet av 3 år med et 

budsjett på 20 mill. kroner. Trondheim kommune har 

bevilget 10 mill., private 5 mill. og en håper på meir, bl.a. fra 

Rotary!  Taket, orglet, veggene, tårnet og klokkespillet skal 

repareres. Det kommer til å bli stor diskusjon om hvorvidt 

veggene skal males hvite igjen slik de var før. 

09.02. Presidenten holdt minnetale over Kåre Gisvold . 

Halvor Dahl fortalte i sine 3 minutter om den gode servicen 

de fikk på St.Olavs Hospital da sønnen fikk brudd i 

handleddet og måtte operere. 

Foredrag av Petter Søholt om Nyheter fra Sverresborg 

museum i 2005. 100-årsjubileet vil sette preg på museets 

virksomhet i år ettersom Sverresborg er valgt til fylkets 100-

årssted.  Borgfjellet blir snaua for skog, ”Lille Røros” blir 

etablert, trønderlåna fra Singsås blir flytta + diverse tiltak 

ved byavdelinga blir gjort. Ellers vil Gramgården , bygd 

1740 i Kjøpmannsgata, bli restaurert ferdig til mars 2006.  

 

Dagstur til Rørosmartnan 2005  
Torsdag 17. februar drog ca 30 arbeidstakere og foresatte ved 

Byåsen Produkter til Rørosmartnan sammen med 11 rotarianere 

med ledsagere. Turen falt også i år i smak hos deltakerne. Kari 

Kjølle hadde lagt opp et program som begynte med besøk i 

Smeltehytta ved Markedsplassen der vi studerte en instruktiv 

modell av bergverksdrifta.  Deretter var det vandring i 

martnasgatene, besøk i butikker og kafeer.  Et yrende folkeliv i 

behagelig vintertemperatur. Og til slutt, før bussturen heim med 

sang og bæljespæll, middag på Quality Røros Hotell. 

 

Redaktør: Odd Bardal, tel. 73 96 79 44, 950 200 88 

                  E-post: odd@bardal.no 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.02. Presidenten ga glass til Hans-Kristian Lian, 60 år. 

3 minutter ved Odd Midtskog som fortalte humørfylt om 

Embret Hol, kalt ”Tullhol” i heimbygda Oppdal. 

Foredrag ved Sveinung Tennfjord fra Kirkens SOS om 

Arbeid for mennesker i livskrise. Kirkens SOS opererer fra 

13 sentra i landet, bl.a. ett i Trondheim hvor det arbeider 109 

frivillige som via døgnåpen telefon nr. 815 33 300 kan være 

en støtte for mennesker i krise.  Tjenesten er ikke et 

terapeutisk tilbud, innringeren skal ikke gis råd, kun en 

person å snakke med. 10 604 samtaler i Trondheim i 2004. 

 

Siri Granum Carson:  

 Den virkelige testen kommer den dagen da bedriften ikke 

går så bra.  Da vil en rotarianer falle ned på den riktige sida 

ved hjelp av 4-spørsmålsprøven. 

Doktorgradsstipendiat Siri Granum Carson har studert 

næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Hennes foredrag, 

sa hun, var en gratulasjonshilsen til oss rotarianere og en honnør 

til Rotarys idealer. Ved å utdype de fire spørsmålene traff hun oss 

og ga innhold i dem, noe som fleire rotarianere har etterlyst. 

Bedriftene er en integrert del av samfunnet og det må tas på alvor 

at de har et samfunnsansvar ut over det å følge lover og regler, sa 

Granum Carson og fortsatte med de fire spørsmålene: 

- Er det sannhet? Tillit er en viktig ressurs for en bedrift, 

men det er ikke alltid at tillit er basert på sannhet. Det er 

behov for et meir gjennomsiktig næringsliv for å motvirke 

at presset fra styret til å maksimere profitten blir så stort at 

samfunnsansvaret må vike. 

- Er det rettferdig overfor alle det angår? Globalisering og 

privatisering har gitt næringslivet større makt. Hvordan tar 

de vare på den makta? Er det greitt at vi handler med land 

og bedrifter der det er korrupsjon og barnearbeid? Frivillige 

organisasjoner, media og myndigheter legger her press på 

bedrifter. 

- Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Bedrifter må 

ta hensyn til eierne, men også til andre i samfunnet. Normer 

er under forandring. Disse blir til gjennom bedriftenes 

dialog med omgivelsene.  Partnerskap og allianser er nye 

kjennetegn som kan bidra til å skape forståelse og vennskap. 

- Vil det være til beste for alle det angår?  Dette handler 

om den almenne nytte framfor egne behov. I lengden lønner 

det seg for en bedrift å ha god etikk og vise samfunnsansvar. 

Omvendt er det en risiko å få dårlig omdømme med 

reduserte inntekter, redusert kurs på børs m.v. som følge 

       

 
                               

Fra det åpne jubileumsmøte i Vår Frue kirke.  På første benk 

leder i arrangementskomiteen Per Ottesen og foredragsholderne 

Jo Benkow og Siri Granum Carson. 

Paul Harris Fellows 
På jubileumsmøtet i Vår Frue kirke delte de ni 

samarbeidende klubbene ut tre nye Paul Harris Fellow- 

utmerkelser til Walther Jawson, mannen bak Matbussen 

og Omsorgshuset, til Willy Mørch, som renser gatene for 

søppel og bringer mat til des om har lite og til Dag Aakre, 

leder av kirkens Bymisjon i Trondheim. 

 
                  

De tre nye Paul Harris Fellows med presidentene som delte 

ut utmerkelsen. Fra venstre: Knut Dypvik, Trondhjem-Vest,  

Bent Aagaard, Huseby-Flatås, Walther Jawson, Willy Mørch 

Dag Aakre ogEivind Stende, Trondhjem RK. 

 

Hvordan gikk det? 
Arrangementskomiteen hadde som mandat å planlegge ei 

markering av Rotarys 100-årsjubileum som bidrog til å 

- minnes de ideer som Paul P. Harris hadde da han 

stiftet den første Rotary-klubben 

- synliggjøre overfor innbyggerne i Trondheim de 

verdier Rotary står for 

- benytte 100-årsdagen til å styrke fellesskapet 

mellom Rotary-klubbenes medlemmer i Trondheim 

og Malvik 

Per Ottesen sier at andre enn komiteen må bedømme hvor 

vellykket arrangementet ble, men han trur likevel at de langt 

på veg leverte det som var ønsket.  Minnet til Paul Harris ble  

hedret gjennom programmet i Vår Frue kirke hvor rammen 

var etikk og moral. Dette ble godt ivaretatt av den eldre 

statsmannen  og den unge forskeren. Tre ”gode 

samaritanere” ble utnevnt til PHFere.  Synligjøringa kunne 

vært bedre, men Rotary sliter med å få plass i mediene. 

Innsamlinga i Vår Frue kirke ga nesten 20 000 kroner som 

vil gå til restaurering av den. Overskuddet fra konserten i 

Nidarosdomen blir også et betydelig beløp som uavkortet går 

til driften av Omsorgshuset i Trondheim. Ellers fikk vi vist at 

Rotary er i stand til å løfte et stort arrangement når vi løfter i 

flokk. Av de nær 500 rotarianerne i Trondheim og Malvik 

deltok ca. 60%  på mottakelsen og konserten om kvelden. 

Dette fremmer fellesskapsfølelsen blant rotarianere i byen.  

Dette er den nøkterne vurdering fra lederen i komiteen. Vi  

sier meget bra. 

 

Møtene i mars 
09.03. Tormod Høiem: Hva er det gode livet? 

16.03.  Einar Ianssen: Leirelva som grunnlag for energikrevende    

             industri fra gammelt av. 

23.03. Ikke møte i påskeuka. 

30.03.  Gunnar Smeby: Egoforedrag 

Oppmøte i februar var 55 %. De siste 12 måneder var det  

                     54,15 i gjennomsnitt. 


