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Konstdonation till Kivik Rotaryklubb och Rotary Doctors 

Konstnären John Stockwell har i samband med sin 60-årsdag donerat en oljemålning 

“Secret Shade” (120x80 cm) till Kivik Rotaryklubb och 

vill att hela behållningen oavkortat går till Rotary 

Doctors verksamhet. Tavlans värde uppgår till SEK 

105.000 kr och den kommer att lottas ut. ”Secret 

Shade” kommer att vara uppsatt på Brösarps Gäst-

gifveri från 1/12 och på Brösarps konsthall under kon-

strundan påsken 2018. För att köpa lotter sätter man 

in 200 kr/lott på BG 5256-3335 eller Swish 123 129 

37 11 märkt med KONST och namn före den 3/4. 

Dragningen sker söndag 8 april 2018 klockan 12.00. 

Kontrollanter är funktionärer från Rotarydistrikt 2390.  

Köp lotter, du kan vinna ett vackert konstverk och stödjer Rotary Doctors!  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i november månad var: Åhus Rotaryklubb som skänkt 132 000 

kr till vattenprojekt, Ljungskile Rotaryklubb 25 000 kronor också till vattenprojekt och 

Höörs Rotaryklubb som skänkt 15 000 kr. Tack till alla stött Rotary Doctors!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

   Myggnät mot malaria, som julklapp!  

Julgåva som gör 

nytta! 

Tillsammans gör vi världen lite bättre 

Som Rotarianer i Sverige kan man på olika sätt bidra till  

fred, bättre utbildning, rent vatten, god hälsa och hjälp 

när orkanen eller jordbävningen slår till!  

I tillägg till Rotary Foundation (TRF) finns det ju inom 

Rotary Sverige tre aktörer som jobbar med internation-

ella frågor, Rotary Doctors med hälsa, U-fonden med 

utbildning och Shelterbox med katastrofhjälp.  

Nu finns det en möjlighet att stödja dessa tre organi-

sationer samtidgt genom att bli månadsgivare. Anmä-

lan görs genom Rotary Hjälper, gå in på sidan: 

www.rotaryhjalper.se/hur-kan-jag-bidra/ 

 

Jiggers en plåga som kan avhjälpas 

Sandflugan jiggers är en stor plåga för många i de 

Kenyanska byarna där Rotary Doctors är aktiv. Jiggers 

gräver sig in i fötter och händer, lägger ägg som ut-

vecklas till larver. Det gör ont och kliar frenetiskt så det 

blir svårt att gå och använda händerna. Barn och äldre 

drabbas värst. Genom kampanjdagar då jeeplinje-

personal och hälsovolontärer åker till byarna som 

drabbats, ger behandling för utsatta kroppsdelar och 

desinfekterar husen kan man få bort sandflugorna. En 

ny kampanj genomfördes i november, 300 barn och vuxna fick behand-

ling och nya skor. 20 volontärer var med och jobbade. Kampanjen finansierades genom en 

gåva från Bertil Larsson från Kil. Samtidigt följdes byar upp där kampanjer genomförts sex 

månader tidigare och till allas glädje var alla fortfarande jiggersfria.  

Drygt en vecka kvar till 
jul. Julklappspanik? Om 
du beställer senast sön-

dag den 17 december så 

hinner vi skicka julgåvo-
bevis med en julklapp 
som gör nytta:  
 
- Myggnät som förhind-
rar att barn blir bitna av 
malariamyggor. En gåva 

på 100 kr ger Rotary 
Doctors möjlighet att ge 
bort 6 myggnät. 
 
- Barn får gå till tandlä-
karen, får lära sig om 

tandborstning och får 
en tandborste. En gåva 

på 100 kr ger Rotary 
Doctors möjlighet att 
hjälpa 10 barn.  
  
Du får ett fint gåvobevis 

som du kan ge bort i jul-
klapp. Det kan vara ett 
eller flera gåvobevis á 100 
kr, eller gåvobevis för 200 
kr och uppåt.  
Skicka ett mejl till: 
 info@rotarydoctors.se,  

Skriv ändamål (myggnät 
eller tandvård), belopp och 

antal gåvobevis eller ring: 
0383-46 74 80.  
När vi fått beställningen så 
skickar vi ut gåvobevis och 

betalningsinformation.  

Rotary gör världen lite bättre!  

Jiggers behandlas 

John Stockwell och ”Secret Shade”. 
God Jul  
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