
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  06.03.2018 

 

Bacalaoaften 06.03.18 

 

Sted:                  Tinghuset på Hunn 

Fremmøte:      16 medlemmer og 8 bedre halvdeler 

 

President Gunhild åpnet kvelden og ønsket velkommen til feststemte medlemmer og gjester 

til årets Bacalaokveld. Vi befinner oss på historisk grunn sa hun i det hun spilte av «Brødre 

frem» med Stein Villa. Denne sangen ble sunget på valgmannsmøte på Hunn 14.mars 1814.   

 

Deretter overlot hun ordet til Lise Sandberg som kunne fortelle mye av historien fra 

tingbygningen på Hunn. Her møttes 37 menn, det var Opplandsdelegasjonen til Eidsvold i 

1814. Hennes mann, Knut Dæhlen, vokste opp på Hunn, derfor kjenner hun mye av 

historien. På muren er det funnet årstallet 1789, det året det var storflom og den franske 

revolusjonen pågikk.  Det er funnet et diplom fra 1335 som beskriver 3 store Hunn-gårder. 

På Hunn var det 650 mål dyrket mark og et kornlager. Mange juridiske domsavgjørelser ble 

tatt her. På 1300 tallet bygde de en stavkirke på denne plassen, på 1600-tallet ble det en 

korskirke, og på 1800 tallet en 8-kantet kirke. Etter 60 år ble kirken revet og flyttet til 

sentrum av Gjøvik. 

 

Opptak av nytt medlem: 

Presidenten foretok opptak av nytt medlem: Trond Husan.  

Trond er 59 år og jobber i Innovasjon Norge som senior/finansrådgiver. 

Han er utdannet innen økonomi og har lang praksis fra bank. Han har også vært selvstendig 

næringsdrivende i flere perioder både innenfor restaurant- og bygg/eiendomsutvikling. 

Presidenten sa at det var et høydepunkt i klubben å kunne ønske Trond velkommen som 

nytt medlem. Hun vektla; hva er Rotary og hvilke forpliktelser det ligger i å være medlem av 

denne organisasjonen, men også hva denne klubben kan tilføre medlemmene. 

Klubbens styrke er mangfoldet i ulik kompetanse og personlige ressurser, sa hun, og hun så 

at Tronds kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil tilføre noe mer som vil berike klubben 

vår. 

 

Jan Hammerseng var fadder for Trond og han fortalte om sitt langvarige vennskap med han 

helt fra barnsben av og hvorfor han ønsket han som medlem i klubben. 



 

Trond takket for tilliten og sa at han gledet seg til å bli bedre kjent med klubben. 

 

Kalle presenterte kveldens meny, Bacalao, både hvit og rød, med riktig drikke til. Kaffe og 

bløtkake hørte også med. 

 

Gunhild takket for en flott kveld, og minnet om RYLA førstkommende helg, klubbens 

flaggskip med satsing på ungdom, ledelse og kompetanse. Hun understreket viktigheten av 

disse sosiale kveldene våre for å styrke vennskapet i klubben. Kvelden ble avsluttet med å 

synge Vennskapsvise akkompagnert av Lise på piano. 

 

Marianne ref. 

 



 

 



 

 



 

 


