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Anderstorps Rotaryklubbs egna läkare 
– Det var trevligt att vara Anderstorp Rotaryklubbs egna läkare, för man känner att 

klubben uppskattar ens arbete, säger Margareta Wargelius 

vars jeepläkarperiod i höstas var sponsrad av Anderstorps 

Rotaryklubb. Efter sin period i Kenya var Margareta och 

berättade om sitt uppdrag och sina upplevelser vid ett 

klubbmöte. Klubben i Anderstorp har under de senaste 

åren sponsrat fyra egna jeepläkare á 30 000 kr var. Att 

sponsra en egen jeep– eller tandläkare är ett bra sätt att 

stödja hälso– och sjukvård till utsatta familjer i Kenya 

och samtidigt få direktinformation i klubben om hur 

pengarna används och vad Läkarbanken gör.  

Elviskonsert i Strängnäs 
En påminnelse! Den 4 mars kl. 16.00 anordnar Strängnäs, Strängnäs Bisp Tomas och 

Mariefred Rotaryklubbar en konsert med artister som sjunger Elvissånger i Strängnäs 

domkyrka. Överskottet går bland annat till Rotarys Läkarbanks jeep– och tandläkarverk-

samhet, läs mer på: https://www.facebook.com/swedenrotarydoctors 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i januari månad var: Anderstorps Rotaryklubb har skänkt  

60 000 kr (två egna läkare på en gång!), Falkenberg Rotaryklubb 20 939 kronor och  

Lerums Rotaryklubb 20 000 kr. Tack till dessa och alla andra som stött Rotarys Doctors!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

Läkare på uppdrag: 

 

Jan Brower 

Nederländerna 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Bert Dekker 

Nederländerna 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

 

Thord Svanberg 

Hunnebostrand 

Distrikt 2360 

Jeepläkare 

Mumias 

 

Anders Hartell 

Kristianstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare  

Mumias 

 

Carin Ribman 

Oskarshamn 

Distrikt 2410 

Tandläkare 

Mutomo 

 

Göran Nilsson  

Ängelholm 

Distrikt 2400 

Tandläkare 

Matungu  

 

 

 

 

 

Skabb—det kliar och infekteras 
Barn vid Endebess jeeplinje har drabbats av en stor  

skabbepidemi. Den smittsamma lilla parasiten överförs 

ju lätt inom familjer, men också mellan barn i skolorna. 

För att stoppa och försöka utrota parasiten ordnar Lä-

karbankens jeeplinjepersonalen kampanjdagar.  

Tvål, tvättmedel och läkemedel köps in, hälsovolontä-

rerna i varje område informerar familjer som sen får 

reda på vad man ska göra för att slippa skabben och 

alla barn och vuxna som drabbats får behandling. 

Detta är ett viktigt arbete, men kräver lite extra re-

surser då det inte räcker med att behandla skabb vid de vanliga jeeplinjeklinikerna, 

utan man måste mobilisera alla volontärer och hela samhällen vid samma tillfälle.  

Stöd ett barn att bli fri från skabb, skicka in 100 kr på SWISH: 123 288 83 52.      

Läs om en tidigare kampanj som genomfördes i höstas med stöd från Kungsbacka Rota-

ryklubb: http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/att-behandla-skabb/  

Vill du veta mer om Rotarys Doctors?  

I mars kommer styrelsen för Rotary Doctors att genomföra två informationsmöten för re-

presentanter från Rotarydistrikten, men även Rotaryklubbars representanter är välkomna!  

Vill du veta mer om verksamheten och diskutera framtida inriktning, vill du höra om möj-

ligheter för projekt, bra feed-back och diskutera marknadsföring kom till ett av mötena. Ett 

möte äger rum i Lund den 17 mars och ett i Upplands Väsby, norr om Stockholm, 

den 31 mars. Anmäl dig till kansliet så får du mer detaljerad information.  

 
 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Senaste nytt från Kenya 
och från Rotaryklubbar 
på vår Facebooksida. 

Rotary Doctors Sweden 

Kan du undvara 100 kr 

per månad?  

BLI MÅNADSGIVARE 

FÖR ROTARY DOCTORS 

Skicka anmälan till 

info@rotarydoctors.se  

Hudinfektion på grund av skabb.  

Margareta, Anderstorps klubbens egna 

läkare, undersöker barn med skabb.  

https://www.facebook.com/swedenrotarydoctors
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/att-behandla-skabb/

