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Best i klassen
Merkedager
Husk TRF kurset i Kristiansand

Telefon fra Zürich: Vi er best.

Gudrun Kajbland i Rotary Internationals kontor i Zürich ringte i går. 
Hun ville gratulere distrikt 2290 med å være best av de norske 
distriktene. Vi er som det eneste norske distriktet der alle klubber er à 
jour med innbetalingene til Rotary International! Jeg sender 
gratulasjonen videre til sekretærer og kasserer i klubbene! Jeg tillater 
meg å være hoppende glad og stolt over at vi har gjort jobben til punkt og 
prikke. Det er så mange ting å huske på og mye som skal gjøres at det er 
ikke alltid like lett å beholde oversikten. At alle klubbene har gjort alt 
riktig er fantastisk! Takk til alle! 

Merkedager i november

40 år: 
16.11.Sven Markussen, Tvedestrand 

60 år: 
13.11. Karen Elisabeth Halvorsen, Kvinesdal 
19.11. Wenche Storaker, Kristiansand Øst 
25.11. Fridtjof Natvig, Borre 
28.11. Johannes O. Huneide, Borre 
30.11. Bjørn Monstad, Kristiansand Øst 

70 år: 
5.11. Arne R. Stray, Kongsgaard 
19.11. Reidar Kjelstrup, Tvedestrand 
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24.11. Eigil Kongsfjell, Nøtterøy 

75 år: 
19.11. Jan Hermann Nissen Sollie, Sandefjord Øst 

Kvartalsbrevet går ut i dag til alle presidentene og legges på Rotary.no

Husk TRF-Kurset på Arkivet i Kristiansand den 12, november!

Tid: Onsdag den 12. november kl. 19.00 til ca 21.00
Sted: Arkivet, Kristiansand
Målgruppe: Klubbenes TRF-ansvarlige og øvrige medlemmer av TRF-
komiteene (minimum tre detakere fra hver klubb!)
Påmelding til Svein Aanestad  (svein.aanestad@gmail.com) eller Edrund   
Olaisen (edrund@online.no) snarest mulig.
Programmet: Edrund vil gi en generell oversikt over TRF med hovedvekt 
på prosjekter. Svein vil ta for seg Alumni, Voluntary Service Grants og 
noe om innbetaling til TRF (bidrag fra klubbene, skattefritak ved 
avtalegiro. Egil omdal som nylig er utpekt som Polio Plus koordinator vil ta 
denne delen av programmet. 
Ennå er det plass til noen til, grip sjansen til å øke din Rotarykompetanse! 
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