Godt folk!
Det er vår, Det er mai og om noen dager skal vi feire 17.mai, nasjonaldagen vår. I år feires det
ekstra mye, for det er to hundrede år siden grunnloven ble underskrevet på Eidsvoll 17.mai
1814. Og i Klæbu er vi ekstra stolte, for på Eidsvold var også to Klæbygger på plass,
Eidsvollsmennene Lars L. Forseth og Jacop Hersleb Darre. Med andre ord, to i fra Klæbu stilte
opp med sin kunnskap og engasjement til det beste for fellesskapet.
Dette var for to hundrede år siden, også i dag, ser jeg mange, som daglig stiller opp med sin
kunnskap og engasjement for fellesskapet. Hver dag er det aktiviteter rundt om i bygda vår. I
idrettslagene, korene, korpsene, ja i alle lag og foreninger her i Klæbu er det mange av dere
som jobber for det beste for fellesskapet. En skal være forsiktig med å ta frem
enkelteksempler, men jeg tar sjansen og tar frem et. Vinteren 2014 var det nesten fritt for snø
her i Klæbu, men med en stor innsats fra det frivillige løypemannskapet, hadde vi i hele vinter
skiløyper ved Gjenvollhytta. Slik er det i Klæbu, vi får til det vi vil!
Jeg er heldig som får være ordfører i ei bygd med et slikt engasjement. Det gjør at vi trives i
bygda vår, at bygda føles som et team, og at alle kan være stolte av å være en del av dette.
Og ekstra stolt når enkelte til og med går helt til topps og vinner gull, heder og ære.
Her om dagen hadde jeg en telefonsamtale med en person fra en helt annen kant av landet,
en person som jeg ikke kjenner. Vi holdt på å avslutte samtalen da han spurte meg, "Hva
synes du om Northug" han må vel straffes nå!
Spørsmålet kom litt overaskende på meg, men vi hadde en dialog på utfordringen.
Ja, Northug har gjort noe rav, ruskende galt, som det ikke er lov til å gjøre, noe som kunne ha
gått mye verre enn det gjorde, ja, det kunne gått så galt at det hadde rammet uskyldige
medmennesker, ja sågar tatt liv. Ja, jeg mener at når en gjør noe galt, så må en ta sin straff og
sånn er det for alle her i til lands.
Men er det er noe jeg synes vi i Norge er gode til, så er det å gi hverandre en ny sjanse, en
mulighet til å rette opp sine feil og få en ny start. Det er å være siviliserte gode
medmennesker.
Det er også et av resultatene av det meget gode arbeidet som ble gjort på Eidsvoll i 1814,
med blant annet de to fra Klæbu. Der rettssikkerhet var en av borgerrettighetene som ble
stadfestet i Grunnloven.
Med disse ordene ønsker jeg dere alle en riktig god vår og sommer og en riktig fin 17.mai
Jarle Martin

