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Det etiske er og blir den høyeste oppgave for et menneske 

                                                                                                                   Kirkegaard 

 

 



 

                     
 

                    Rotaract ble startet som et program i regi av Rotary International og er 
                    en del av Rotary-familien. Alle klubber er initiert av og drevet i samar-              
                    beid med en eller flere Rotary-klubber. Rotaract skal gi unge mennes 
                    ker mellom 18 og 30 år erfaring og nye interesser innenfor en rekke  
                    områder. Organisasjonens motto er »vennskap gjennom tjeneste». 
Gjennom sosialt fellesskap basert på vennskap mellom mennesker med ulik yr-
kesbakgrunn, gir Rotaract medlemmene mulighet til å tilegne seg kunnskap og 
ferdigheter for å fremme personlig utvikling. 
Som en av Rotarys betydningsfulle og hurtig voksende service-programmer med 
mer enn 9500 klubber i 178 land og geografiske regioner, har Rotaract blitt en 
global organisasjon med mer enn 219000 medlemmer. 
 
Rotaract Trondheim er en gruppe studenter og unge fagfolk som er interessert i å 
hjelpe lokale og internasjonale samfunn og samtidig treffe mange trivelige men-
nesker og bare ha det artig. Vi tror at ved å jobbe i et lag kan vi oppnå mye mer 
enn noen av oss alene. Vi er mye mer enn bare en veldedighetsorganisasjon. I til-
legg deltar våre medlemmer i internasjonale konferanser, organiserer gallaar-
rangementer og forbedrer lederegenskaper. Rotaract er din mulighet til å få 
mange venner, bli kjent med smarte og spennende mennesker over hele verden 
og bli en del av noe stort! Det er flere utenlandske NTNU-studenter i vår klubb. 
Dermed er engelsk vårt offisielle språk, men mange av oss snakker norsk og er 
tett integrert i det norske samfunnet i Trondheim. 
 
Alle Rotaract klubber følger samme prinsipp «Service above self». Men alle klub-
ber står fri til å velge en retning de vil jobbe i: 
 Hjelpe våre medlemmer med forbedring av lederegenskaper og gjøre dem 

kjent med forskjellige kulturer. 
 Samarbeide med myndigheter og organisasjoner for å beskytte det lokale 

miljøet. 
 Støtte barn og tenåringer i nød. 
                                     
                                                   —————————— 
 
 

 
           Trygve Marstrand 
 Trond Lykke 

   Bror-Eric Hjulstad  
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Kjære klubbmedlemmer. 
 
Vi er medlemmer i en klubb som fyller 60 år i disse dager.  Og 
60 er som kjent de nye 40. Vi er unge og spreke! 
 

Jeg har vært medlem i noen år nå, og har personlig hatt stor 
glede av et høyt oppmøte. Hvert eneste møte tilfører meg 
noe, en god samtale, noen gode kommentarer, og et fore-
drag som gir meg informasjon og inspirasjon. Enten hører jeg 
om noe jeg kan litt om, da får jeg dypere innsikt. Eller så hø-
rer jeg om noe jeg kan mindre om, da får jeg bredere innsikt. 
Her er nøkkelen i det å stille på møtene for meg. Det er alltid 
nyttig. Og alltid verd tiden. Jeg håper og tror at det fortsatt 
må være nøkkelen til klubbens fremtid – at det å delta i mø-
tene har større verdi enn det å la være.  

Da vil vi kunne opprettholde en akseptabel fremmøteprosent. Jeg tror potensia-
let i vår egen klubb er stort, i forhold til å få forsterket selve møtet som kjernen i 
vår virksomhet. 

Det er etter min mening lett å rekruttere medlemmer til Rotary. Konseptet er 
meget salgbart, for å bruke slik terminologi. Vi har klare verdier og formål. Det 
er intet hemmelighetskremmeri, vi er åpne for nye medlemmer, og vi setter pris 
på de vi får inn. Kvinner er mer enn velkomne. Jeg har vært på besøk i mange 
klubber i Midt- og Nord-Norge de siste årene. De har alle de samme utfordringe-
ne, vi blir et år eldre pr år, det er nedgang i medlemstallet, og det er for få yrkes-
aktive i møtene. Dette gjelder jo også til en viss grad hos oss. Men vi er blant de 
klubbene som klarer å rekruttere og fornye oss. Og det skal vi fortsette med. Og 
vi er blant de klubbene med relativt høy prosent av yrkesaktive i møtene. Og jeg 
har faktisk opplevd at over 50% av de fremmøtte var kvinner! Og DET er jo ikke 
noe minus for klubbens vitalitet. 
 
Vi må ta vare på det vi har, unngå fokus på de negative trendene, og se positivt 
på det vi alle sammen setter pris på ved våre ukentlige møter. Det er der kjernen 
til Rotarys overlevelse ligger. 
 
Som alle nå trolig har forstått har jeg stor tro på at klubbene i Trondheim burde 
gjøre mer sammen, både innen det sosiale, så vel som innen samfunnsengasje-
ment. Felles engasjement blant Trondheimsklubbene vil i langt større grad skape 
oppmerksomhet om vår virksomhet og også kunne gi betydelig større effekt. 
 
Jeg er optimistisk på vegne av klubben vår, og ser frem til både økt samarbeide, 
flere felles aktiviteter og gode opplevelser primært innen kjernevirksomheten; 
klubbmøtet. 
 
Gratulerer med dagen! 

Frede Jakhelln 
 President Lade Rotaryklubb  

2012-2013. 



 

 

 

For inneværende rotary-år 2012 – 2013 er styret i Lade Rotary følgende: 

 

 

 

 

 

Lade Rotary Klubb 60 år -  gratulerer! 

 

Rotary oppsto i Chicago for over 107 år siden, og har siden 
den gang utviklet seg til en internasjonal organisasjon med 
over 1,2 millioner medlemmer i over 34.000 klubber. Ver-
dens ledende serviceorganisasjon, som ledelsen i Rotary 
International sier. 
 
Kjerneverdien i Rotary er at vi skal tjene andre – Service 
Above Self. Dette er grunnleggende  - det som binder ver-
dens rotaryklubber sammen. Det kan føre til at innholdet i 
en klubb´s arbeid blir avhengig av hvilket samfunn den ar-
beider i, og jeg går ut fra at aktiviteten i Lade Rotary Klubb 
bærer preg av at den befinner seg i Trondheim.  
 
Et jubileum er en god anledning for å se seg tilbake, til refleksjon og ikke minst til 
å se framover og planlegge hvordan vi skal møte framtida. Etter min oppfatning er 
det mulighetene som ligger i framtiden som er det viktigste, og de er mange. 
 
I jubileumsåret har klubben i overkant av 60 ressurssterke medlemmer hvorav 12 
er kvinner. Det er ca 40 yrkesaktive med allsidig bransjemessig sammensetning, 
og sammenlignet med andre klubber i distriktet er dette høyt. Dette gir klubben 
et godt utgangspunkt for å arbeide med arbeidsoppgaver innen klubbens 
mål og  Rotary´s hovedmål. 
 
Jeg ønsker klubben mange gode nye år med gode rotarianere som bidrar til 
gode rotary-aktiviteter. 
 

 

 

 

 

 

Guvernøren hilser 

Jon Eidsvig 
Distriktsguvernør D2275 

2012—2013 

Organisering 

Som den første, i enhver betydning av ordet -globale, uegennyttige, konfesjons-
løse, ubundne frivillige serviceorganisasjon—har Rotary tjent som forbilde for 
dannelse av andre betydelige serviceorganisasjoner som for eksempel Kiwanis 
International (1915) og Optimist International  (1919). 

Kvinnelige serviceorganisasjoner som Zonta International (1919) og Soroptimist 
International (1921) ble også bygget opp etter Rotarys mønster. 

Rotarybevegelsen har vært bidragsyter ved etableringen av mange velkjente, 
verdensomspennende organisasjoner, først og fremst De Forente Nasjoner—FN 
og UNESCO. Med sine betydelige bidrag ved etableringen av FN ble grunnlaget 
lagt til at Rotary International siden har vært delegert og hatt observatører ved 
de fleste FN-organisasjoner og møter. 

Rotary er organisert på klubb, distrikt og internasjonalt nivå. En rotarianer er 
medlem i sin egen klubb. Klubben er igjen medlem av et distrikt - Lade Rotary-
klubb er tilknyttet Distrikt 2275 - som igjen er medlem av Rotary International 
(RI). Klubbene velger sin egne ledere og har et betydelig selvstyre innenfor Rota-
rys lover. «Rotasjonsprinsippet» er sentralt, og alle tillitsverv skifter hvert år. 

President :  Frede Jakhelln 

Innk.president: Stein Ræstad 

Past president: Hege Dahle 

Sekretær:  Ivar Leivestad 

Kasserer:  Nina Oxås Nilsen 

Programkomité: Stein Ræstad 

Rotary Foundation: Håkon Knudsen  

Lokalt engasjement: Jan Ove Tvervåg  *) 

 

 

‘) Lade Rotaryklubb støtter 22B i Trondheim 

Jon Eidsvig 
Distriktsguvernør D2275 

2012-2013 



 

 

De kunne umilig ha tenkt helt gjennom hva de satte i gang, de flere venner som 
23. februar 1905 samlet seg på kontoret til gruveingeniøren Gustavus Loehr i rom 
nr. 711 i UNITY BUILDING i Chicago. Det var advokaten Paul P. Harris som mente 
det var en god idé at ledere fra næringslivet møttes regelmessig for å ha det trive-
lig sammen og utvikle forretningskontaktene sine. 

Fra starten kom de ikke på at tiltaketbskulle kalles ROTARY. 
Navnet dukket opp first da de begynte å legge møtene på arbeidsstedet til hver-
andre. Da hadde de tatt opp et femte medlem, og gruppen ble formelt organisert 
som Rotary Club of Chicago. Etter hvert som klubben vokste, ble møtene lagt til 
hoteller og restauranter, noe som heller ikke er uvanlig nå, vel hundre år senere. 
Møtene holdes en gang for uken. Det var klubb nr. 3, i Oakland, California, som 
begynte med det. 
 
 

 
 

 
Før året var omme, hadde klubben i Chicago fått 30 medlemmer, og man kom 
tidlig til at bare det å møtes for å prate og ha det hyggelig, ikke var nok for å hol-
de interessen oppe. Dermed kom et sosialt engasjement til uttrykk, og noe av det 
første de gjorde, var å sørge for at en lokal predikant fikk en hest! Hesten hans 
var død, og selv hadde han ikke råd til å kjøpe en ny, slik at han kunne komme 
rundt til kirkene og sognebarna sine. 
 
Dette var i 1907, og Rotary gikk straks videre: noen uker etter at predikanten had-
de fått sin hest, fikk klubben bygd Chicagos første offentlige toalett. Dermed var 
Rotary etablert som verdens første serviceklubborganisasjon. En allsidig start 
altså, og slik har det fortsatt. 
 
Den første Rotaryklubben i Trondheim så dagens lys 25. januar 1926. Da hadde 
Oslo, Stavanger og Bergen allerede fått sine klubber. I dag er det 10 klubber i 
Trondheimsområdet, Malvik og Melhus medregnet. Etter aldersrekkefølge er det 
Trondhjem (1926), Lade (1953), Trondhjem-Vest (1963), Heimdal (1972), Char-
lottenlund (1974), Malvik (1977), Huseby-Flatås (1982), Melhus (1984), Nidarvoll 
(1986) og Trondheim-International (1990). Til sammen har disse klubbene vel 400 
medlemmer, med den eldste som den største. 

 

Hvordan det begynte 

Det sosiale engasjement 

 

 

Man kan registrere en tendens til avtakende personlig innsats/engasjement og 
et sterkere ønske om å betale i 
stedet for å «gjøre selv». Også 
når det er ungdom-/annen ut-
veksling og behov for innkvar-
tering er det en tendens til å 
kjøpe innkvartering i stedet for 
å ha en eller flere unge perso-
ner hjemme hos seg.  
 
Før i tiden var det vanlig at 
man besøkte andre klubber i 
byen, og når man var på reise-
fot prøvde å besøke en rotary-
klubb et annet sted. For 20 år siden var det ikke uvanlig at medlemmene på 
årsbasis hadde vært innom 40-50 andre rotaryklubber; i dag er dette besøkstal-
let redusert til ca. 5 eller mindre. 
 
Antall møtende på et vanlig klubbmøte har det siste året ligget rundt 25-30% og 
de fleste møtende er klubbens seniorer. 

Fra et medlemsmøte i oktober 2010 

Dette er en utvikling som antagelig 
vil gjøre det mer vanskelig for 
klubben å gjøre seg attraktivt for 
gode/ interessante eksterne fore-
dragsholdere. 

En annen markert utvikling er ten-
densen til avtagende rapportering 
og synliggjøring av gjøremål. Refe-
rater av aktiviteter– ikke minst fra 
foredrag og møter– blir i dag bare 
sporadisk praktisert; noe som vil 
gjøre det vanskelig for senere 

generasjoner Lade Rotarianere å kunne se klubben i historisk perspektiv. 

 

Julelunsj på Tordenskjold café, Ringve 2005 



  

Som seg hør og bør i Rotary, har klubbene utviklet individuelle særpreg innen de gene- 

relle internasjonale rammer. Dette gir seg til dels utslag i det «daglige» klubblivet, og i  

lokale sosiale aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lade Rotaryklubb blir til 

Lade Rotaryklubb ble stiftet (chartered) i 1953. Inntil da var det i hele 27 år bare 
en Rotaryklubb i byen—Trondhjem  Rotaryklubb chartered i 1926. Et energisk 
medlem Michael Eckhoff anstrengte seg for at byen skulle følge det relativt 
unge verdensforbundets (Rotary International) ønske om flere klubber verden 
over. Etter en periode med «nølende interesse» i sin egen klubb, ble det høsten 
1952 avholdt et møte med Erling Berg—senere charterpresident i Lade RK. Skis-
sen ble lagt for en ny klubb samt en tenkt grense for verve-grunnlaget av med-
lemmer. 

Det ble bestemt at grensen skulle gå i Søndre gate med forlengelser til fjorden 
og Holtermanns vei. Dermed fikk Lade med en stor del av byens industrivirk-
somhet, 

Daværende NTH (nå NTNU) og et betydelig innslag av annet næringsliv som 
grunnlag. Dette preger fortsatt klubben i dag, selv om grensene for verve-
grunnlaget i dag er visket ut. 

 

 

Fra 1953 til 2013-60 år– er en lang periode, nesten en mannsalder. Tiden er 
preget av trender, forandringer i vaner og ikke minst av samfunnskrav. Et bæ-
rekraftig miljø vil bære preg av dette, så også i Lade Rotary. 
Ser vi på gamle bilder eller graver litt i hukommelsen (kun for de eldre), er det 
mest påfallende inntoget av kvinner siden tidlig 2000-tallet, fravær av slips i 
herrenes påkledning og det sosiale samvær. Det er spesielt det siste som treng-
er nærmere kommentar. 
For vel 20 år siden var det nes-
ten uhørt at oppmøtet hos en 
rotaryklubb skulle være mind-
re enn 60-65%. Alle medlem-
mer var da også engasjert i 
rotary-oppgaver gjennom ko-
mitéarbeid og lignende. Alle 
hadde i sine komitéer oppga-
ver/plikter og komitéledere 
rapporterte regelmessig til 
styret og klubbmøtene. De 
fleste styrene var også opptatt 
av kvalitetskontroll, det vil si at 
oppsatte strategiplaner og mål ble nøye 
kontrollert og avvik rettet på. 
 
Men oppmøte var ikke bare «lystbetont». Hadde for eksempel et medlem en 
for lav oppmøteprosent, ringte sekretæren straks for å forhøre seg om det var 
noe spesielt «i veien». Vedvarte det «anormale fraværet» kom presidenten inn 
i bildet, først med en personlig formanende samtale og deretter et brev hvor 
vedkommende ble anbefalt å si opp sitt medlemskap. Hovedbudskapet var: 
medlemskapet er ikke bare å nyte men også yte. 
 
Sosialt sett var klubben før i tiden mer «sammensveiset», ikke minst fordi de 
fleste komitémøtene ble holdt hjemme hos medlemmene, slik at det ble mer 
anledning å bli bedre kjent, også privat. I forhold til de siste årene hadde klub-
ben flere felles aktiviteter. I denne sammenheng nevnes spesielt: vedhugging, 
besøk/kjøring av eldre og klienter fra Reitgjerdet, bedriftsbesøk, konsert/
teaterbesøk, bokmøte og sosiale arrangementer som (G)Lade Laksers Lyse 

Lade Rotaryklubb før og nå 

Fra bokmøte hos Norli, november 2011 



 

 

 

Charterbrev (stiftelsesdokument) Lade Rotary Klubb 13. mars 1953 

 

Klubben har i dag ett æresmedlem og 62 medlemmer; 11% er kvinner, og klub-
ben har en enorm kompetanse i kraft av sine medlemmer. Lade Rotaryklubb 
har fokus på kompetanse, nærhet og kontinuitet. Klubben er en møteplass der: 

Medlemme for påfyll i hverdagen, får ny informasjon fra et bredt spekter av 
temaer, meninger kan brytes og hvor vennskap kan bygges. I klubben utvikles et 
godt nettverk i lokalmiljøet og der kan medlemmene delta i prosjekter som bi-
drar til en bedre verden. Med bakgrunn i Rotarys formål—å gane andre ved å 
stille høye etiske krav til medlemmene i yrke og samfunnsliv— og den egenut-
vikling som aktivt medlemskap gir, skal medlemmene kunne gi uegennyttig 
hjelp og støtte privat, på jobb, lokalt i eget område og internasjonalt. 

 

globale samfunnsprosjekter og et utall av aktiviteter som etter hvert har hjulpet 
hundrevis av millioner mennesker. 

For sine årlige økonomiske bidrag 
fikk klubben i 1963 status som Ro-
tary Foundation Supporter. 

Tre firedeler av Rotary Founda-
tions midler kommer fra innbeta-
linger når klubbene vil hedre et 
medlem eller en ikke-rotarianer 
som har vist en særlig samfunns-
gagnlig innsats. 

 
Lade Rotary ble i 1963 Rotary Foundation Supporter 

Fire av Lades medlemmer er gjennom årene hedret med Paul Harris Fellow 
Recognition ved at klubben hadde innbetalt 1000 US dollar for hver.  

Thorvald Wiig fikk medalje og 
sertifikat i 1933, mens Carl M. 
Hillesund, Tord Godal og Fredrik 
Kiær fikk det samme i 1999. 

Bror-Eric Hjulstad har for øvrig 
selv betalt 1000 US dollar direkte 
til fondet. 

Av ikke-rotarianere ble Arve Tel-
lefsen PHF ved klubbens 40-
årsjubile-um, og ved 50-
årsjubileum fikk Ingrid Olsen fra 

Frelsesarmeen og initiativtakeren 
til foreningen MOT, Atle Vårvik, 
PHF-utmerkelsen. 

I senere tid har totalt antall PHF-er årlig ligget omkring 38000. I alt har Rotary 
Foundation fått over 900 millioner US dollar for de mer enn 500000 som er hed-
ret verden over. Et Paul Harris Fellow-bidrag godskrives klubbens konto i Rotary 
Foundation. 

I 1999 fikk fra v. Carl M. Hillesund, Tord Godal og til h. 
Fredrik Kiær. Her sammen med president Albrecht  
Selmer. Ingen av de tre lever I dag. 



 

 

 

 

 

Klubben har hatt en rekke aktivite-
ter rettet mot lokalsamfunnet og 
internasjonalt. Her bør spesielt 
nevnes de årlige besøkene på Reit-
gjerdet og fisketurer med de inn-
satte og stab. Et annet prosjekt var 
å skaffe «søndagsforeldre» til bar-
na ved Dalens Blindeskole. Henrik 
Wollan var sterkt engasjert og mo-
tivert og sto på med stor energi, og 
alle barna kom ut til private hjem 
på søndagene. For denne innsat-
sen fikk Lade Rotaryklubb den høyt 
hengende Paul Harris Award (til 
høyre). 

Ved innsats fra Carl M. Hillesund og Arnfinn Djønne ble barna også skaffet mu-
sikkinstrumenter og kjørt på 17. 
mai. 

En annen mangeårig samfunns-
innsats som nå er avviklet var 
velling, hugging og pakking av 
ved til eldre til Jul via,  Frelsesar-
meen. 

Trondheim kommune anviste 
steder ved Jonsvannet og By-
marka hvor bjørk kunne felles. 
Vedhugsten ble oftest kjørt til 
Øvre Rotvoll for kapping, kløy-
ving og pakking i sekk. Lars Oust 
og kone inviterte etterpå ved-

gjengen på kaffe og nystekte vafler. Vedprosjektet ble flere ganger omtalt i lo-
kalpressen og vi fikk mye takknemlighet bade fra Trondheim kommune, Frelses-
armeen og alle de som fikk ved når de var sprengkaldt om vinteren. 

Lade Rotaryklubb var tidligere en betydelig økonomisk bidragsyter til Rotary 
Foundation. Rotary-fondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Ro-
tarys arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og 

Samfunnsinnsats 

Vedhugging ved Granåsen, august 2003 

 

 

 

 

Likestilling i Lade Rotaryklubb 

Kvinner i Lade RK var på 90-tallet et tema som flere ganger ble «heftig» diskutert. 
Klubben hadde selvsagt ikke anledning til å avvise kvinner som klubbmedlemmer 
med kjønn som begrunnelse, men det har vært ansett somunder-forstått at man i 
Lade RK ikke skulle foreslå opptak av kvinnelige medlemmer. Holdningen til den-
ne «enighet» har dog vist endring med årene. 

For å få best mulig innsikt i medlemmenes mening «pr. dato» ble det våren 2001 
foretatt en anonym skriftlig meningsmåling. 

Klubbmedlemmene ble forelagt følgende spørsmål: 

 - jeg ønsker kvinner velkommen i Lade RK 

 - jeg ønsker ikke kvinner velkommen i Lade RK 

Klubben hadde på dette tidspunkt 54 medlemmer og samtlige fikk/ble tilsendt 
spørreskjema. 

68,5% besvarte (returnerte) skjemaene, og av disse svarte: 

  24,3% (eller 16,7% av total antall medlemmer) at de ikke ønsket 

  Kvinner velkommen. 

  75% (eller 51,9% av total antall medlemmer) at de ønsket kvinner 
  velkommen/ikke hadde noe i mot. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Bente Gätzschmann tar i mot den første kvinnelige Distrikts Guvernør 
(daværende distrikt 2280) Unni Alfei; 20.09.2007 

 

 

 

Mulige medlemmer i Rotary blir invitert av en fadder, som setter dem inn i mil-
jøet og Rorys egenart og virksomhet før de opptas som medlemmer, hvis de og 
klubbens medlemmer vil. Nye medlemmer rekruteres fra lederfunksjoner og 
representerer yrker eller bransjer. 

Når klubben får nye medlemmer er det viktig at både fadderne og medlemmene 
legger til rette for at de nye medlemmer føler seg velkomne, i overensstemmel-
se med klubbvedtektene. Dette skulle være selvsagt, men vi minner om det be-
merkelsesverdige store frafallet på 90-tallet, da medlemstallet på noen få år 
gikk ned fra 84 medlemmer til 53. En situasjon som Lade Rotary slett ikke ønsker 
gjentagelse av. 

Men også i de siste 6-7 år har medlemstallet sunket fra 72 til dagens 62 med-
lemmer. 

Medlemsutvikling 

 

Her er det tydelig korrelasjon med oppmøteprosent på klubbmøtene, som de 
senere år på sitt beste har vært ca. 30-35%. Dette tallet lå tidlig på 2000-tallet 
over 60%. 

 

Størrelse er selvsagt ikke noe mål i seg selv, der «klubblivet» og 
«møteopplevelse» og ikke minst hva de enkelte medlem selv ønsker å bidra 
med som gjør Lade Rotaryklubb levedyktig og bærekraftig. 

 

Allerede i 1964 advarte Karl Stenstadvold mot «forgubbing», et problem som 
ikke bare gjelder for Rotary men også for hele samfunnet. Foryngelse og forny-
ing er vesentlige elementer for at klubben skal være bærekraftig. 

 

Gjennomsnittsalder per dags dato i Lade Rotaryklubb er 60,3 år. 

 

Aldersfordelingen for Rotary-årene 2001-02 og 2011-12 er vist i grafen: 

 


