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Februar er WORLD UNERSTANDING MONTH!
Les om District Simplified Grant og hvor lett dere kan søke midler + Bravo for at vårt GSE- team er 
klart! 

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

Februar er WORLD UNERSTANDING MONTH!
Det er 14 dager siden dere har hørt fra meg. jeg har vært 1 uke på ferie i 
Syden og drog rett på jobbreise etterpå, men i skrivende stund er 
nettopp RYLA 2008 avsluttet på Vindfjelltunet med meget positiv 
evaluering, og jeg forbereder besøk i Risør RK i morgen.

Siden sist vil jeg først under overskriften Wold Understanding Month, 
fortelle at jeg undertegnet alle papirene rundt utreisen til GSE- teamet 
som GSE- chair 2290 Knut Børge Knudsen la fram for meg sist mandag, og 
dermed er en viktig milepæl nådd.

Årets GSE-team går til Frankrike med følgende besetning;
Team Leader; Rolf Heimdal, Langesund RK
Team Members er; Marie Svinland utsendt av Tønsberg RK,
Ellen Rudnes, utsendt av Kongsgaard RK, Rune Olsen og Even- Torstein 
Haugheim, utsendt av Færder RK
Vi takker Børge og klubbene for stor innsats til å finne teamleder og 
medlemmer som kunne få/ gi 4 uker til Rotaryutveksling innen sitt yrke, 
hvor fred og forståelse er det langsiktige målet.

District Simplified Grant( DSG)- Se hvor lett det er å søke midler!!!
Hensikten med DSG er å gi rotaryklubbene en raskere tilgang til de 
midler distriktet har på sin DDF- konto gjeldende dvs  Foundationmidler.
Det er distriktet som søker og får overført midlene.
Distriktets TRF-komite ved sin leder Edrund Olaisen, fordeler så midlene 
til klubber i distriktet som søker om støtte til DSG-prosjekt.
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Vår kjære Edrund sier følgende;

Søknadsskjema er enkelt, og det sendes snarest til TRFkomiteen v/: 

edrund@online.no

Siste frist er 10.mars. Spørsmål om DSG kan rettes til komiteen:

PDG Svein Aanestad, Notodden RK / tlf 93 03 04 69

Odd Svang-RAsmussen, Tønsberg RK

Ole Devold, Tvedestrand RK

Edrund Olaisen, Langesund RK/ tlf 92 83 81 86

Dette er en fin måte å gjøre Rotary kjent i nærmiljøet, og det er 
viktig at klubbene benytter seg av muligheten. Vi har i år til fordeling 
USD 3950, ogdet kan bli noen prosjekter ut av det.

Sett opp budsjettet i NOK og send søknaden snarest.

Hilsen TRF komiteen i 2290

Edrund Olaisen
leder

SØKNADSSKJEMA ligger som vedlegg til ukebrevet på utsendingsmailen.

LYKKE TIL MED SØKNADEN!!!
Rotary Shares fra DG Laila
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