
Utmerkelse til Trondhjem Rotary Klub 
På distriktskonferansen i Ålesund ble Trondhjem RK kåret til beste klubb i Distrikt 2280 for 

2003/04. PDG Bjørn Haukebø sier at noen av de punktene han la vekt på var godt frammøte, 

ikke frafall av medlemmer, gode samfunnsprosjekter og godt månedsbrev. ”Jeg synes dere har 

gjort en veldig flott jobb og vist ”Lend a Hand” i praksis”. 

 

Trondhjem RK hadde en frammøte på 59,3 % siste år. Det kunne nok ha vært bedre, men er 

en framgang fra året før. 

Klubben hadde pr. 30. juni 2004  86 medlemmer, nøyaktig det samme som ett år tidligere. 

Styret har hatt som mål å øke medlemstallet, men det er nok lite realistisk at det blir noen 

større økning. 

Trondhjem RK har hatt tre prosjekter siste rotaryår: 

Sommerkonsert for pensjonister i Vår Frue kirke med Benito Nava som prosjektleder. Før   

konserten kaffe og kaker på Benitos Zia Teresa, deretter en flott konsert med pianist og fire 

unge sangere fra Musikkonservatoriet. 

Velferdstiltak for de 35 beboerne på Furulund, en institusjon for personer med store 

rusproblemer. De har fått 7 sesongkort til Rosenborgs fotballkamper på Lerkendal, 

Prosjektleder Nils Hagfors har også formidlet at Furulund fikk overta utrangerte møbler fra 

Britannia Hotell. 

Tur til Rørosmartnan for brukere ved Byåsen Produkter, som er et arbeids-/dagsenter 

med arbeidstilbud for 20-25 funksjonshemmede. Turen ble vellykket gjennomført 18. februar 

i år, med Kari Kjølle som prosjekt- og reiseleder, sammen med en del rotarianere. 

 

Trondhjem Rotary Klub vil følge opp de tre prosjektene også i inneværende rotaryår. 

 

Klubben vår formidlet 20 forslag fra to av sentrumsskolene i Trondheim i Rotary 

Internasjonals tegnekonkurranse i forbindelse med 100-årsjubileet. De tre beste ble 

premiert av klubben. 

 

Klubben har dessuten organisert Asbjørn Øye sin gave til ST. Olavs hospital i forbindelse 

med Asbjørns 70-årsdag. Gaven, et fint billedvevd teppe av Heidrun Kringen, henger nå på 

sjukehusets kreftavdeling. 

 

                                                          Odd Bardal 

 

 


