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Jeg vil ønske alle medlemmene i Distrikt 2250 en 
riktig god jul og et godt nytt rotaryår. Og i tråd 
med det glade julebudskap vil jeg minne om  
Rotary`s visjon, som skal være ledetråden for ar-
beidet i klubbene våre. 
 «I fellesskap, ser vi en verden hvor folk går sam-
men og setter i gang tiltak som kan skape varig 
forandring – over hele verden, i våre egne lokal-

samfunn og i oss selv.» 
 
Etter 39 klubbesøk ser jeg 
at klubbene tar tak i dette 
på svært ulik måte. Noen 
klubber er i hovedsak opp-
tatt av lokale prosjekt og 
gjør en svært god jobb i si-
ne lokalsamfunn på ulike 
måter. Det er selvsagt svært 
viktig for Rotary å skape lo-
kal identitet og tilhørighet. 
Det er selve grunnlaget for 

å tiltrekke seg aktive og engasjerte medlemmer som vil bidra til å ga-
gne andre og være med å gjøre en forskjell.  
 

Jeg har lovet at jeg skal prøve og få laget en oversikt over de ulike 
prosjekt som klubbene har og få lagt den ut det på nettet, slik at klub-
bene også kan få ideer fra hverandre til mulige gode lokale prosjekt. 
Det arbeidet skal jeg begynne med på nyåret når jeg har fått unna-
gjort de fleste klubbesøkene. 
 

Men Rotary er også opptatt av å arbeide for internasjonal forståelse 
og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra 
forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre. Derfor har jeg 
også i mine klubbesøk vært opptatt av å framheve det som er så spe-
sielt med Rotary i internasjonal sammenheng – The Rotary Founda-
tion.  
 

Vår organisasjon har bygget opp en enorm «pengebinge» - The Rota-
ry Foundation - et fond som gir støtte til internasjonale prosjekter og 
som gjør oss i stand til å hjelpe folk med bekjempelse av sykdommer, 
forebygge konflikter og fremme fred, ta vare på mødre og barn, forsy-
ne folk med rent vann, støtte utdanning og hjelpe ved katastrofer.  
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Gjennom Global Grants gir The Rotary Foundation klubbene mulig-
het til å starte og finansiere internasjonale prosjekter ulike steder i 
verden der det er behov for det. Det mangler ikke penger, for The 
Rotary Foundation matcher det beløpet klubbene klarer å skaffe til 
veie (minimum $ 15.000). Det som mangler er gode ideer til mulige 
prosjekt og medlemmer som er villige til å stå på for å realisere dis-
se. 
 

Vårt distrikt – 2250 - har midler til langt flere prosjekt enn det vi for  

øyeblikket klarer å få satt i gang. Men på mine klubbesøk har jeg fått 
informasjon fra en del klubber om at de jobber med Global Grant 
søknader. Sogndal og Førde samt Sokndal, Egersund og Lund job-
ber bl.a. med reint vann prosjekt i Sør Afrika og Cambodia, mens 
Karmøy har sendt søknad om et MOT-prosjekt i Cape Town.  
 

Men det er penger til langt flere prosjekt enn dette, så min opp-
fordring til klubbene og medlemmene er å jobbe med ideer til 
gode internasjonale prosjekt og gjøre som verdenspresident 
Mark Mallony oppfordrer til: «Go out and do good in the world.» 
 

Odd Henning Johannessen  
DG 
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                     Distrikt 2250     

             Hvem er de - våre kommende guvernører? 
 

Årets valg av guvernør for perioden 2022/23, etter innkomne forslag fra klubbene i  
distriktet,  er nå foretatt.  På PETS i mars vil Odd Henry Hommedal fra Voss Rotary-
klubb  bli nominert til guvernør for perioden 2022/2023 og senere valgt formelt på 
distriktskonferansen i september 2020.  Vi gratulerer Odd Henry med valget. 
 
Men hvem er disse kommende guvernørene?  Nedenfor følger er kort presentasjon av de 
tre kommende distriktsguvernørene for D2250 

 
Jostein Osnes er først ut som distriktsguvernør.  
Han overtar etter Odd Henning Johannessen den 1. 
juli 2020.  Jostein er nå 77 år og har vært gift med 
Bjørg siden 1963.  Han har tre barn og åtte barnebarn.   
Jostein bor i Etne og har siden 2003 vært medlem av 
Stord Rotary klubb.  Han er utdannet lærer med lærer-
skolen og Hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i 
Oslo (cand. paed.). 
 
Jostein Osnes har et mangfoldig interessefelt og et 
mangfoldig samfunnsengasjement, som har bragt 
ham inn i mange oppgaver og jobber opp gjennom 
årene.  
Av interessene nevner han vern av veteranskip, lokal-
historie, politikk og kultur i ulike former. 

 
Jostein har vært lærer, ansatt ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø i både 
administrative og faglige stillinger, dosent ved Universitetet i Tromsø, rektor ved Stord 
lærerhøyskole, generalsekretær i Nordisk Råd (Stockholm), direktør i Harmonien, utdan-
ningsdirektør i Telemark, direktør for Læringssenteret i Oslo og ansatt  i Kunnskapsdepar-
tementet med ansvarsområde UNESCO. 
Som Rotarianer har Jostein medlemskap siden 2003.  Han har vært president. Assiste-
rende guvernør (AG3).  Han er nå DGE og medlem av Arbeidsutvalget i NORFO. 
 

Claus E. Feyling 
Claus er 67 år og bor i Egersund (i det han kaller julebyen).  
Han har vært Rotary medlem siden 2003 
Han er utdannet Ingeniør med fagfeltet maskin/petroleum 
 

Av hobby/interesser nevner han, sjølivet, fot-  og skiturer, 
og barnebarna.  
«Vi liker å oppdage nye ting og steder og vi reiser mye  i 
inn- og ut-land», sier han. 
 

Yrket og Karrieren handler om 45 år i oljebransjen, hvorav 
de siste ti år som president for et amerikansk borerigg-
eierselskap. Han har hatt mesteparten av yrkeskarrieren 
sin i utlandet, og har bl.a. bodd femten år i Singapore. 
«Jeg er nylig «pensjonert» fra fast jobb men er ganske tra-
vel som rådgiver og konsulent samt med styreverv». 

 
Av verv i Rotary (Klubb/distrikt el.l.) nevnes president, medlem D2250 TRF komite og 
DGN. 
 

Annet av interesse:. «Jeg går for tiden i en god skole med gode Rotary-kamerater og 
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kommende, nåværende og tidligere guvernører. Det blir mer og mer Rotary arbeid frem-
over og jeg deltar allerede på det meste av distriktets aktiviteter og møter. Det kjekkeste 
med det er å stadig bli kjent med flere og flere andre rotarianere, og med AG’ene og med 
alle de andre dyktige ressurspersonene vi har i vårt distrikt. Jeg gleder meg til «mitt» gu-
vernør år i 2021-22. For dem som liker å planlegge tidlig så kan jeg opplyse om at PETS 
blir  
13.-14. mars 2021 og distriktskonferansen blir arrangert 24-26 september 2021». 
 
 

Odd Henry Hommedal 
Odd Henry Hommedal er i dag 68 år og kommer 
fra Voss Rotary Klubb.  Han er også bosatt på 
Voss, der han har vært Rotarymedlem siden 2016.  
Han er gift med Åse og har 3 voksne barn og 5 
barnebarn. 
Av utdanning har Odd Henry handelsskolen på 
Voss, Markedsføringsskole i  Bergen, Forsikrings-
akademiet i Oslo og Bedriftsøkonomi ved BI i regi 
av Storebrand. 
 
Odd Henry har mange interesser og hobbier og 
nevner spesielt vinklubb, hobbysnekring, data og 
hytteliv i Øygarden. 
 
I løpet av yrkeskarrieren har han vært butikksjef i 
byggevareforretning, autorisert assurandør og fi-
nansiell rådgiver hos Storebrand og han har hatt 
en karriere i Voss Sparebank.  Der har han drevet 
med salg og forsikring, vært avdelingsleder og han 

har vært sensor for finansiell rådgivning i bank. 
 
Odd Henry Hommedal var president i Voss RK i 2018-19 
 
 
POA 
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Jan Nygård er tildel Paul Harris Fellow.  
Ein pris frå Rotary International for samfunnsnyttig arbeid. 

 

Inge Fænn 
 
- Dette er ein pris som blir tildelt enkeltpersonar som har bidrege med noko særleg og spe-
sielt i samfunnet, noko som har gjeve stor utteljing og vore til gagn og glede for andre i 

større målestokk, sa presidenten i 
Stryn Rotary, Jonny Bolset, under 
prisutdelinga i Nedstryn kyrkje 
søndag  kveld. 
 

Nygård som får prisen for meir enn 40 
års aktiv deltaking i Stryns kultur- og 
musikkliv, var som vanleg  på plass 
med gitar og fløyte. 
 
Han har lagt ned tusenvis av timar 

med songkor, i musikklaget, vise-

klubb, revy, kabaretar. Alltid positiv 

anten det er til høgtid eller lett under-

haldning. Han har laga tekst, musikk 

og arrangement, og skapt mykje  

glede i lokalsamfunnet. 

 

 

Røde Kors mannen Ola Skuterud ble 30. november i år  
tildelt Rotarys høyeste utmerkelse Paul Harris Fellow.  

 

Tildelingen skjedde på en tilstelning i regi 
av Stavanger Rotary Klubb. 
Klubben vil hedre bistandsmannen og hjel-
pearbeideren Ola Skuterud for hans 
mangeårige innsats for Det internasjonale 
Røde Kors. 
Hans innsats er utøvd i høyrisiko-områder 
som Palestina, Somalia, Eritrea og Indone-
sia over en rekke år.  
I Somalia i 1998 ble han og ni andre hjel-
pearbeidere hold som gisler i ni dager, en 
aksjon som fikk global mediedekning.  
Skuterud har utført sine oppdrag med au-
toritet og ro, i regimer der den humanitære 
situasjonen var svært utsatt og i land med 
indre strid og uro, med stor risiko for både  
lokalbefolkning og Røde Kors.  
Ola Skuterud har vært bosatt i Stavanger 
siden 1968. han har utgitt bøker om sitt 
virke, og er en ettertraktet foredragshol-
der. Stavanger Rotary Klubb er stolte over 

å få anledning til å utnevne Skuterud til Paul Harris Fellow. 
 
Gunnar Dolven 
President 

 

 

Ola Skuterud til høyre, Stavanger Rotary Klubbs 
president Gunnar Dolven til venstre. 

    PHF   
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Rotaryklubbene har overlevert to hjertekompresjons-
maskiner til ambulansetjenesten på Karmøy.    

ved Bjørn Rismyhr AG3 

 
Ved inngangen til dette Rotaryåret fikk Karmøy Vest Rotaryklubb en forespørsel om 
å samle inn penger til hjertekompresjonsmaskiner til Karmøys ambulanser. Klubben 
fant straks at dette ville være et utmerket prosjekt for vår samfunnstjeneste.  
 
Tidligere har vi arbeidet for et Global Grant prosjekt i Brasil. Dette prosjektet er nå sluttført.  

 

Vi har også lagt ned stor innsats i arbeidet for Polio 
Pluss. Altså to viktige og store internasjonale prosjek-
ter. Lokalt har vi hatt flere små prosjekter. Med dette 
prosjektet ville vi kunne vise at Rotary også var opp-
tatt av innbyggerne i vår lokale region. Vi tok derfor 
imot utfordringen med glede og entusiasme og gjorde 
avtale med Kopervik og Karmøy Rotaryklubb om å 
gjøre prosjektet til et felles Rotaryprosjekt med Karm-
øy Vest Rk i ledelsen. 
 

Under innsamlingsarbeidet har vi hatt flere oppslag i 
lokale media. Vi har stått på stand  
under Fiskeridagene i Åkrehamn, under musikkfestival 
i Skudeneshavn og i flere omganger på lokale kjøpe-
sentre. Vi har brukt sosiale medier og sendt oppford-
ring om støtte til en rekke bedrifter på Haugalandet, 
samt besøkt mange bedrifter. Og det er arrangert ut-
lodninger i sakens anledning i flere rotaryklubber. Så 
langt er det kommet inn beløp fra vel 400 privatperso-
ner og vel 80 bedrifter. 
 

Vi har nå kjøpt inn to Hjertekompresjonsmaskiner, 
hver til kr 172.000. Maskinene over-leverte vi den 3.12 
til Karmøys ambulanser i Helse Fonna. Med disse ma-
skinene har vi dekket Karmøy kommune. En tredje 
maskin er nødvendig for å dekke hele Haugalandet, 
dvs. Haugesund, Tysvær, Bokn og Sveio i tillegg til 
Karmøy. Vi er derfor godt i gang med innsamling av 
midler til denne maskinen og håper at vår aksjon skal 
være sluttført i løpet av 2019. Haugalandsregionen vil 
dermed være forsynt med nytt livreddende utstyr. 
 

Etter en demonstrasjon av maskinens muligheter ved 
seniorrådgiver i Helse Fonna Svein Jensen, hadde 
Rotaryklubbene en formell overrekkelse tirsdag den 
03.1219 på Karmøy ambulansestasjon. Tilgjengelige 
Rotarypresidenter, innsamlingskomitéen i Karmøy 
Vest Rk, representanter for ambulanseledelsen i Hel-
se Fonna og ambulansepersonell var tilstede. Fra lo-
kale media stilte Haugesunds Avis og Karmøynytt 
som har gitt fyldig dekning av overrekkelsen umiddel-

bart etterpå. Karmøy Vest Rotary´s president Vidar Tveit 
foresto den formelle overrekkelsen til Jane Therese Jensen Skogland som representerte 
ambulansestasjonen. 
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Nesten umiddelbart etter overrekkelsen av maskinene ble det utrykning med ambulanse til 
en pasient med hjertestans. En maskin ble tatt med, og den var til vår opplysning til meget 
stor nytte. Så Rotarys gave kom umiddelbart i bruk til livreddende arbeid. 

PS: Litt undervisning i medisin:  
En hjertekompresjonsmaskin er noe annet enn en hjertestarter. En hjertestarter brukes til 
å gi hjertet ett eller flere støt for om mulig å få det i gang igjen ved hjertestans. En hjerte-
kompresjonsmaskin er en relativt ny teknologi. Den brukes til å gi hjertekompresjoner der-
som det ikke blir liv i hjertet etter at en hjertestarter er brukt. Manuell hjertekompresjon er 
effektiv i maks 5 minutter gjort av kyndig helsepersonell, og vanskelig, om mulig, bak i en 
ambulanse i fart. Og den vil være ineffektiv. I tillegg vil det være en sikkerhetsrisiko for 
helsepersonellet å gjøre arbeidet bak i en ambulanse i full utrykning. Med hjertekompre-
sjonsmaskinen vil hjertekompresjonene ved behov kunne fortsette effektivt i flere timer. 
Slik kan ambulansepersonellet frigjøres til annen nødvendig pasientbehandling underveis 
til sykehus. 
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 KNM Helge Ingstad – kriseledelse 
 

Bergen Vest Rotary Klubb hadde mandag 2. desember 

2019 invitert naboklubber til et foredrag med Sjefen for 
Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes. Det 
var godt fremmøte i klubbens faste lokaler på Quality 
Hotel Edvard Grieg på Sandsli. 
 

Admiral Stensønes gikk kort gjennom hendelsesforløpet om 
morgenen 8. november 2018 da KNM Helge Ingstad kollider-
te med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden nord for Bergen.  
Mer enn å fokusere på skyld, ansvar og årsaker ble oriente-
ringen konsentrert om hvilke tiltak admiralen iverksatte for å 
håndtere en vanskelig og kritisk situasjon.  

 

Gjennom automatiserte 
alarm-rutiner ble perso-
nell kalt inn til Krise-
stab. Forsvarsmateriell 
(etat under Forsvarsde-
partementet med an-
svar for materiell) ble 
alarmert. Sjøforsvarets 
støttelag (med helse-
personell, psykologer, 
prester etc) ble innkalt 
og det ble etablert mot-
takssenter på Haa-
konsvern. Videre ble 
det etablert et pårøren-
desenter, mann-
skapene fikk adgang til 
telefon og internet, mat 
og innkvartering ble 
ordnet og tørre klær ble 
fremskaffet. 

Tidlig i prosessen ble følgende «operasjonslinjer» etablert som overordnede for arbeidet: 
 

1. Besetningen tilbake i operativ tjeneste 

2. Sikring og heving av fartøyet 

3. Bidra til undersøkelsesarbeid 

4. Redusere konsekvenser for operative leveranser 

Et sentralt budskap fra Stensønes var gleden over at besetningen – takket være godt 
øvingsnivå og vel etablerte prosedyrer – kom seg trygt i land, og kun et fåtall mindre ska-
der ble påført. Et gjennomgangstema for hele håndteringen av ulykken var en klar første 
prioritet på personellets sikkerhet, dernest å redde materielle verdier. 
 

I foredraget dvelte Stensønes ved utfordringen det er å håndtere media.  Erkjennelsen 
av at det er et stort behov for informasjon i folket motiverte ledelsen for å besvare alle 
henvendelser, og å arrangere pressekonferanser så snart relevant informasjon var til-
gjengelig.  Admiralen unnlot ikke å påpeke at flommen av «ekspertuttalelser» var utford-

 

 

 PDG Egil Eikanger 
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rende.  Vurderinger åpenbart basert på svakt 
eller manglende faktagrunnlag antok et slikt 
volum at det i perioder var vanskelig å håndte-
re. 
 

Admiral Stensønes avsluttet med noen erfa-
ringer, herunder: 
 
· Betydningen av beredskapsplaner og 

øving 

· Skaff deg overhøyde og kom i forkant 

· Løs oppdraget og ta vare på dine 
kvinner og menn 

· Strukturer og bruk organisasjonen 

· Vær aktiv utad 

· «Keep calm and carry on» 

Avslutningsvis påpekte Stensønes at i slike 
kritiske situasjoner har alle behov for omsorg 
og oppmuntring, i den sammenheng understre-
ket han betydningen av støtte fra familie,  

                                                                    kolleger og venner når utfordringene topper                        
          seg.  
TEL 
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12 medlemmer  fra Askøy Rotary Klubb møtte til bedrifts-

besøk hos NOBI på Mjølkeviksvarden. 
 

Vi ble tatt imot av Espen Mikal-
sen, som tok oss med på et 
konferanserom med stor-
skjerm.  
 
Espen begynte å vande rundt på 
fabrikken fra han var ca. 8 år, og 
han begynte å kjøre truck da han 
var 11! Og i 1993 begynte han 
fast å jobbe i bedriften. Når han 
var 23 år, fikk han beskjed fra sin 
far Johannes, at enten fikk han 
overta bedriften, eller så solgte 
han den. Firmaets historie be-
gynte i 1934 som Haugland Sag 
& Høvleri, men ble senere døpt 
om til Haugland Cement Industri. 
De ble etter hvert Norges størs-

te, i omsetning, pr. kvadratmeter!!  
 

På 60-tallet drev de med grunnblokker til hus, og gikk senere over til å satse på kummer. 
Da de måtte utvide og bygge nytt, ønsket de å flytte til Storebotn, men fikk ikke kommu-
nen med på det. Da ble det satset på Mjølkevikvarden, og 1. april 1986 åpnet de første 
fabrikkbygg der. Samme år kjøpte de NOBI.  
 

I 1993 omsatte de for 11 mill., og hadde 13 ansatte. I dag har de ca. 155 ansatte totalt, av 
de 11 i administrasjonen, som sitter på Mjølkevikvarden. I 2003-04 begynte de å ansette 
polske arbeidere, som ble en suksess. I 2010 skulle konkurrenten Voss Cement legge 
ned, men Espen gikk inn og kjøpte 51%. De bygde nytt og utvidet, og i dag eier de hele 
firma.  
 

I 1986 ble de kåret til «Årets 
Bedrift», og i 2006 og 2016 
fikk de «Askøy Næringslivs-
pris».  
 

Til slutt fikk vi en omvisning 
på «det siste nye», et 
«sterilt» monteringsrom, 
hvor de ferdigmonterer deler 
som skal brukes, som tidli-
gere ble montert på stedet, 
med alle de problemer og 
stress det medførte. 
 
Tor L-H / Referent 
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HUSK RYLA 

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for 

Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden 1971. 

Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-

skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald Hoel. 

Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt leder-

skap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. 

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-27 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) 

som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen 

speidervirksomhet, musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglem-

me potensielle ledere i næringslivet 

 

Seminaret gjennomføres over en lang-weekend. Forberedende oppgaver kan forekomme 

før dette. Antall deltagere varierer og er sjelden færre enn 15. 

RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på nasjonalt og interna-

sjonalt nivå. I hvert distrikt finnes det en RYLA-ansvarlig administrativ leder som på opp-

drag av distriktsguvernøren organiserer og gjennomfører RYLA-seminaret, med hjelp av 

en lokal RYLA-komité fra en Rotaryklubb tildelt oppgaven. 

Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og vekselvirk-

ning mellom plenums- og gruppediskusjoner. I plenums-diskusjoner gjerne med tilstede-

værelse av resurspersoner. Informasjon gis om Rotary og Rotaract. 

Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og sponse, en eller flere kandidater. Institu-

sjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med er i mange tilfelle interesserte i å 

sponse søkere fra sitt eget miljø. Dersom et distrikt ikke arrangerer RYLA-seminar er det 

mulig å søke seg til RYLA-seminar i andre distrikt. 

Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har spon-

set til å holde et foredrag om sine opplevelser. Ved denne presentasjonen bør vedkom-

mende få utdelt det offisielle RYLA-diplom, undertegnet arrangørklubbens president og 

distriktets guvernør. Diplomet utstedes av Rotary International i Zûrich. 

Ytterligere informasjon om RYLA kan fåes hos distriktets RYLA-ansvarlige, foruten hos 
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formann for Norsk Rotary RYLA-komité. 

Norsk Rotary RYLA-komité: ryla@rotary.no 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vanskelig å finne RYLA kandidater? 
 

Her er et eksempel på annonse i lokalavisen. 

mailto:ryla@rotary.no
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Julestemning i Askøy Rotary Klubb 
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 Julestemning 
 

Juleavslutningen i 
Askøy Rotary klubb 
følger tradisjonen 
med pinnekjøtt-
middag,  sanger og 
tale av prest samt 
gave utdeling.   
Denne gang ved pre-
sident Jonas, etter-
som vår egen jule-
nisse har pensjonert 
seg.   
Han var imidlertid 
tilstede og holdt en 
fin tale.  Selv var 
nissen godt 
«kamuflert» som 
vanlig Rotarianer. 
 
Nedenfor sees både 
nisse og prest. 

Med dette kan undertegne på vegne av  
distrikt 2250 ønske alle en riktig  

GOD JUL og et godt nytt år! 

President Jonas Torsvik gav nestor og chartermedlem Erling 
Klyve hans andrer PHF.  Denne gang med zafir 


