
“Du er visst en liten bølle” 

 

Det var ordene vår president i Trondhjem Rotary Klub 2015/16 Kari Hovin Kjølle, ble møtt med av vår 

avdøde rotaryvenn Asbjørn Austvik etter sitt egoforedrag i 1999. Og med bakgrunn som skolelei og 

litt opprørsk hippie i dønningene etter 68 - generasjonen, lignet hun kanskje ikke så mye på en 

tradisjonell rotarianer. Med besteforeldre på gårdsbruk i Østerdalen, ville professordatteren fra 

Trondheim etter gymnaset (avbrutt i 5 måneder av barnefødsel) bli bonde. Hun gikk på Sogn jord- og 

hagebruksskole og vikarierte som landbruksvikar i Tynset kommune. Men så ble hun allergisk for kyr, 

og gården som hun ville ha glapp for henne. Derfor ble det i stedet arkitektstudium på NTH, 

uteksaminert i 1988.  

Innen sitt fag har Kari arbeidet i SINTEF med prosesser i tidlig fase av byggeprosjekt, med 

dialogverktøy og brukermedvirkning, design av arbeidsplassløsninger, universell utforming og 

bærekraftig byutvikling, foruten ved ulike arkitektkontor, med prosjektering og prosjektledelse av 

større og mindre byggeprosjekt. Hun har publisert en rekke fagartikler, vært sensor og foreleser ved 

NTNU, jurymedlem i arkitektkonkurranser og styremedlem i lokalstyret og i landsstyret i Norske 

Arkitekters Landsforbund. Kari er nå ansatt i Rambøll som avdelingsleder for Arkitektur og landskap. 

Kari lærte tidlig gjennom foreldrene å bli glad i turer i marka. Hun var som barn lovende i kunstløp, 

men det kostet mindre å konkurrere i langrenn. Freidig - jenta på 14 oppnådde å bli nr 10 i 

kretsmesterskapet på ski, 1 minutt og 20 sekunder etter Ingrid Christensen. Karrieren som 

idrettsadministrator startet som trener for små langrennsløpere i Byåsen skiklubb. Da hun “åpna 

kjeften” på årsmøtet i 1995, kom hun inn i styret i BSK, og hun ble den første kvinnelige leder i Sør-

Trøndelag skikrets i 1998. Kari har siden 2003 vært leder i skikretsens anleggsutvalg. 

Det var ikke så opplagt at Kari Kjølle ville bli rotarianer, da hun ble invitert. Var det ikke en gutteklubb 

for fiffen, litt frimurerlosje? Men interessen ble fanget da hun ble klar over at det både var et 

yrkesnettverk og med humanitære samfunnsprosjekt. Hun ble en mangeårig prosjektleder for Røros - 

turen med Byåsen produkter til glede for arbeiderne til Jan Borseth og for oss i klubben. 

I sitt presidentår er Kari opptatt av mentor -og gründervirksomhet og integrering av innvandrere. “Vi 

er oppe i en endring av samfunnet med stor innvandring. Vi må lære oss å åpne samfunnet for 

innvandrerne, deres kultur og ta ulikheten innover oss - vise at vi er en organisasjon i tiden. Det er 

ikke så viktig for meg hvilken stilling en person har, mer opptatt av mennesket. Jeg har ønsket å myke 

opp måten å lede klubben på. Og en main-stram er jeg nok ikke, jeg vil gjøre det jeg vil sjøl.” 

Mangel på oppmøte og frafall av medlemmer tyder på at mange synes at å delta i Rotary er 

bortkastet tid. Hva sier du til det? 

I motsetning til Rotary`s motto Service above self, så er det en tendens i tiden å spørre Hva gir det 

meg? Jeg ser det slik at det er nyttig både for mennesket og som ansatt i en bedrift, å komme ut av 

den daglige tralten, høre om andres oppgaver og øke vidsynet. 

Som alenemor i 20 år, samtidig med utdanning, krevende jobb og mange verv, har Kari Kjølle lært seg 

å arbeide hardt og har det svært travelt, men møter oss likevel alltid humørfylt og blid.  

 


