2013 er et merkeår i henhold til vårt demokrati, Det er 100 år siden kvinner fikk
stemmerett, og med den fikk vi allmenn stemmerett i Norge.
Stemmerettsjubileet er en markering av en svært viktig hendelse i norsk
historie. At kvinner ble betraktet som medborgere med rett til innflytelse i
politiske avgjørelser, var selvfølgelig viktig for hvordan det politiske Norge
utviklet seg.
Kampen for innflytelse er ikke over selv om vi har hatt allmenn stemmerett i
100 år. Et reelt demokrati kan bare eksistere med en bevissthet om hva
deltakelse er, og med en bevissthet om hvem som har mulighet til å delta.
I skrivende stund har endelig våren kommet, men det er vel sjelden vi har
ventet lengre på våren og følt lengselen etter den, som i år. Føler at det passer
med et par vers av Vårsøg. I disse skrevne ord er det rikelig mulighet til tolking
og opplevelse av ”våren”.
No skin de sol e høgste Svealiå
No bli de vår, det kjenne e so vel
De søng så trongt kring alle dalasiå
å synnåvinn han kjem å gjer me sel.

Når sommarn kjem, da bli det fint e fjellå,
da ska e dit å hør kår bekkjinn søng,
å kliv te topps e brattast berjestellå
å vea tort å tåg å tåbærløng

Nå er den altså her! Over alt spretter nytt liv fram. Nyt derfor våren med dens
yrende liv. Samtidig som vi kjenner duft av vår, vet vi at også sommeren etter
hvert er her med lange lyse dager. Jeg synes det gir både energi, optimisme og
glede.
Selv om hverdagen enkelte ganger kan føles vanskelig og urettferdig. Hvorfor
ikke da bruke energien som våren og sommeren gir, til å bli agenter for
framsnakking? På arbeidsplassen, blant venner og ellers når vi møter andre.
Prøv det i sommerferien og på tur med familien. Bli misjonærer for positive
holdninger, og jeg er sikker at det vil føles veldig bra etterpå.

Årets ordførerens tur i regi Trondheimsregionens friluftsråd, går i år opp til
Svarthammeren. Et utsiktspunkt i nærheten av Klæbu sentrum er det vi vil vise
fram.
Å sitte oppå Svarthammeren en kveld og se ut over store deler av Klæbu og
Trondheim med Trondheimsfjorden i bakgrunn er sjelebot. Hvis det samtidig er
solnedgang, så er det bare en ting å si, det må oppleves! Turen går mandag 10.
juni kl. 18.00 med Vindsmyra (ved veien over Ståggån) som utgangspunkt.
Turen vil gå etter skogsveier og stier, med noen bratte partier, men de er
overkommelige. Så bli med på tur og vær med og del den fine utsikten fra
Svarthammeren sammen med oss.
17. mai er like rundt hjørnet, la oss krysse fingrene for at dagen blir velsignet
med godt vær. Det er trivelig at folk i hele bygda kan være med å feire
nasjonaldagen sammen. Noe spesielt er det å starte dagen med å høre
korpsene spille, og deretter få være med på kranspåleggingen på kirkebakken
før dagens gudstjeneste. 17.mai toget starter i år som tidligere fra Rådhuset.
Store som små er pyntet til fest for så å gå i tog til Klæbuhallen. Arrangementet
i Klæbuhallen er ei høytidsstund som er god å få med seg før en avslutter dagen
med samvær rundt om i grendene eller hjemme.
Jeg ønsker dere en riktig fin 17.mai og en god sommer!

Hilsen Jarle Martin

