
1 2 3Etter tre år

Skoleprosjekt Rwanda.
Det er oppre�et kontakt med en skole - Groupe Scoliare Butete, og en
katolsk menighet. Mange barn og ungdommer dropper ut av skolen.
Familiene har ikke råd �l å betale for skolemat, og mange av elevene
går �l sengs sultne.
Prosjektet skal bidra �l at flere ungdommer fullfører utdannelsen sin.

Stø�e �l det norske veternlandslaget i fotball.
Øivind Tangstad er selv krigsveteran og oppre�et de�e �lbudet
i 2017. Målet er å skaffe en møteplass for menn som har vært i
utenlandstjenester, og som sliter med traumer og senskader.
Et lavterskel �lbud betyr mye for de som har falt utenfor
samfunnet e�er krigstjeneste. Laget teller nå 87 menn.
I juni 2023 skal det arrangeres EM for krigsveteraner, på Rjukan.

Mat og varme �l mennesker på flukt i Ukraina.
Innsamling av herme�kk, barnmemat, varme klær,
soveposer m.m. Alle innsamlede gaver kjøres med bil �l
Tulcea HUB, Romania

Oppføring av shelterannekset skjer i �lknytning �l Rotaryhy�a,
sentralt i Sortland. Beny�es �l lagring av ved. Montering av infotavle
med informasjon om Rotarys arbeid og historie.
Til ny�e for hele Sortlands befolkning.
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TRF-INFORMASJON FRA DISTRIKT 2275

TILDELINGER DISTRICT GRANT

• Øke kunnskapen om Global Grants
• Dele info om prosjekter i alle faser
• Inspirere til å delta i prosjektarbeid
• Informere om seminarer og kurs
• Informere om søknadsfrister for støtte mm

Innen fristen 15.oktober kom det inn 6 søknader om bidrag til
District Grand. Søknadene viser stor bredde i prosjektene.

TRF-komiteen behandlet søknadene i møte den 21.november
2022, og har innenfor komitéens mandat bevilget støtte til
fire prosjekter.
Komiteen er lei for at det samlede beløp til disposisjon i år,
kun er på NOK 50.000.

Dine, og klubbens bidrag,
som sendes til The Rotary
Foundation - Annual Fund

Pengene står i
fondet og
forrentes i tre år

50/50

50% går til Verdensfondet
og 50% går tilbake til oss
som District Designated
Funds (DDF)

50% av DDF-midlene kan
distriktet bruke som bidrag
til Gobal Grants og 50% kan
distriktet bidra til District
Grants

Distriktets bidrag til gode
prosjekter avhenger av hvor
mye vi har sendt til TRF,
for tre år siden.

Hvordan gror
TRF-pengene ?

TRF

SORTLAND Rotaryklubb

MO I RANA Rotaryklubb

TROMSØ SYD Rotaryklubb

VERDAL Rotaryklubb

TRF-bidrag kr 5 000

TRF-bidrag kr 15 000

TRF-bidrag kr 10 000

TRF-bidrag kr 20 000



Forutse�er et samarbeide med en Rotary klubb i landet som har bli�
berørt av en akku� krise. Max. beløp som kan søkes om er 25.000 dollar.
Det skal brukes eget søknadsskjema som du finner på «My Rotary» eller
ved henvendelse �l TRF-komiteen i distriktet.
Det må også involveres distriktets guvernør eller et medlem av TRF-
komiteen i di� distrikt, - som kontaktperson i søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at den delen av fondet dedikert �l Ukraina, er brukt opp.

Prosjektnytt Nytt og nyttig

Verdal Rotary Klubb har stø�et det norske
fotball-landslaget for Krigsveteraner gjennom

District Grants.

Under feiringen av Rememberance
Day den 11.11.22 mo�ok en tydelig
rørt leder av landslaget Øivind
Tangstad, - en Paul Harris Fellow fra
distrikt 2275.

Han skaper �llit og engasjement. Han tar vare på alle før, under og
e�er trening og kamper der kamper og trening tas på alvor. Men her
må man ikke glemme gleden, samholdet og ikke minst kameratskapet
som er større og vik�gere enn strake pasninger.

PHF til Øivind Tangstad

Disaster Response Fund

Søknaden sendes til grants@rotary.org
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I Trondheim benyttet medlemmer
fra Rotaryklubbene i Trondheim
lørdagen til å promotere Rotary og
End Polio Now. Første gruppe ut var
Eiliv Todal Moe, Torstein Holm og
Tore Jørgen Slettahjell. En kald
høstdag (handledagens Toilldag)
med mye folk på Nordre i Trondheim
var en fin arena å få vist oss frem på.
Noen fine diskusjoner ble det også -
PEOPLE OF ACTION!

POLIODAGEN 24.OKTOBER

De beste ønsker for julen og det
kommende Rotaryåret ønskes dere
alle fra TRF-komiteen 2022-23.

Terje, Kje�l, Lars, Anna-Lena og
Inger-Ruthgerda

TILTAKSFONDET
Distriktets eget utviklingsfond
Tiltaksfondet ble oppre�et med vedtak på årsmøtet i Rotary
Distrikt 2275 den 22.09.2019. I vedtektene for fondet
presenteres formålet slik:

Klubbene kan søke om stø�e �l prosjekter som faller inn
under fondets formål. Fondet har eget styre, - men søknadene
vurderes av TRF-komitéen, som inns�ller �l styret.
Søknad innen 1.mars 2023 �l:

«Rotary distrikt 2275 har to viktige utviklingsområder:

1: Bidra til klubb- og medlemsutvikling
2: Økt prosjektaktivitet i klubbene

Tiltaksfondets midler skal anvendes til
� økte og særlige �ltak for å øke medlemstallet i klubbene
� starte nye klubber
� øke kjennskap �l og oppmerksomhet om Rotary
� flere lokale, nasjonale og/eller internasjonale prosjekter
gjennom økte rammer for �lskudd �l klubbene og/eller
prosjekter i distriktets regi.»
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God jul og
Godt nyttår

ingerruthgerda@gmail.com

TRF-komittens leder, Inger-Ruthgerda Wellendorf,
Øivind Tangstad og prosjektleder Anna-Lena Løbakk


