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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 20 Gjester: 1 

VINLOTTERI OG KAFFE:  Kr 480,- 

FØDSELSDAGER:  Tove Sakshaug 17. februar, 64 år 

 

Undertegnede ønsker velkommen på vegne av Presidenten. Han er på besøk til Nidarvoll Rotaryklubb 

for å holde et foredrag.  

Vinlotteriets heldige vinner er Toralf.  

Toralf tar en 3 minutter og snakker om sitt opphold under Home Stay i Indian County, Orlando. Det 

er et imponerende arrangement han har vært med på, International Assembly i San Diego med 1500 

deltakere med ledsagere, pluss stab fra RI. Svært godt organisert og gjennomarbeidet opplegg. Toralf 

kommer tilbake med mer fra oppholdet, med bilder og opplevelser.  

Han understreker hva hans hovedfokus vil være, «Støtt og styrk klubbene, jobb med prosjekter og vis 

verden hva vi gjør.» 

Kveldens foredragsholder er Karin Galaaen. Hun kommer opprinnelig fra Røros, men er gift og 

bosatt i Selbu. Hun er daglig leder for Frivilligsentralen i Selbu, har vært det i 4 år. I tillegg er hun 

Styremedlem i Selbuskogen Skisenter, leder for Skiforeninga Selbuskogen og har vært ordfører i 

Selbu en periode. 

Hun stortrives i jobben som daglig leder på Frivilligsentralen og sier hun har verdens fineste jobb. Det 

kan være mye arbeid, spesielt hvis det ikke er nok frivillige for de prosjektene hun setter i gang.  

De har laget en mappe, en «Velkommen til Selbu mappe» som viser de mulighetene og aktivitetene 

som finnes i Selbu.  

De jobber mye med opplegg ifht flyktningene som har kommet til bygda. De har flyktninger fra både 

Bosnia, Eritrea og en del som kommer på familiegjenforening. Oppgaven blir da å få de med på 

aktiviteter i bygda, å være pådriver mot lag og foreninger for å få de til å være med å bidra. I fjor 

hadde hun invitert lag og foreninger til samling og en del møtte opp, men skulle gjerne sett at det var 

enda flere. 

Det kan være en utfordring å få kommunisert slik at budskapet kommer frem. I fjor fikk hun ingen 

deltakere på skidagen for de hadde ikke fått med seg at det var påmelding, de møtte bare opp men 

der var ingen til å ta de imot. 
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Det er en utfordring å finne nok frivillige til å stille opp for flyktningene, men det er mange ivrige 

blant de som stiller opp. Blant annet har Frivilligsentralen opplegg med å ta med sykehjemsbeboere 

med ut på tur. Der er det flere av flyktningene som er med å stiller opp. 

De har arrangert fiskedag. Har språkkafeer, da er det en 20, 30 stk som åpner hjemmene sine og vil 

ha besøk og stiller som leksehjelp. 

De tar med beboerene fra sykehjemmet under martnaen. Arrangerer juleselskap for de eldre og 

flyktninger.  

De er allsidige på Frivilligsentralen i Selbu. 

Selbuskogen skisenter har mange mil med løyper og løypene er bundet sammen med 3 andre lags 

løyper. Det er fire løypemaskiner i Selbu med GPS som viser hvor og når løpene er kjørt opp. Dette 

kan sees på https://skisporet.no/. Løypene vedlikeholdes på dugnad av idrettslagene i Stjørdal og 

Selbu. Det er et av de få stedene med snø, og dermed kommer det lag fra bla Trondheim og Malvik 

for å gå på ski.  

Det er Skiforeninga Selbuskogen som tilbyr å holde løypene åpne på Selbuskogen Skisenter.  

Selbu-, Stjørdal kommune og idrettslagene er eiere av Skisenteret. Det er frivillig løypeavgift og er 

noe mange er villig til å betale for å kunne ha oppkjørte løyper. På Nea og Selbustrand er det frivillig 

løypekjøring og på Selbuskogen er en lønnet halv-stilling for det. Det er et interkommunalt anlegg, 

men det er lite støtte fra Nord-Trøndelag. 

Skidagen 26. februar, Carl Petter informerer litt om dagen. Vi skal dele på oppgavene mellom 

Stjørdal og Selbu Røde Kors, Stjørdal Rotary, Hegratunet og Frivilligsentralen i Selbu.  

Røde Kors vil stille med 5 snøskutere 

Det skal være 3 bålpanner på skistadioen. Det er viktig at vi har aktiviteter slik at ikke folk blir stående 

å fryse. Det blir ski, snøskuter, aking, bålpanne og kafeen vil bli brukt som varmestue. 

På parkeringa vil Hjelpekorpset stå med biler og utstyr hvis det skulle skje noe. 

Stjørdal Rotaryklubb vil støtte med 5000,-. Det er et spleiselag, men Røde kors vil ta den største 

kostnaden. 

Frivilligsentralen på Stjørdal vil stille med ski og tilhørende utstyr. Viktig å få paret sammen ski og sko 

i forkant.  

Det vil bli en gjennomgang med alle deltakerne slik at de skal kle seg godt. 

Vi håper på 10 frivillige fra Stjørdal Rotary. 

Dette er et viktig samarbeid for oss og for fremtida. Vi skal markedsføres og være synlig for verden. 

 

https://skisporet.no/

