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            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

Stor konsert i Karlshamn 10/11  

Den 10 november arrangerar Karlshamns Rotary en 

konsert med ett av Sveriges mest kända a capellaband 

Pros & Cons i Stadsteatern i Karlshamn! Bandet har bland 

annat medverkat i Eurovision Song Contest och kommer 

att spela många kända låtar. Förband är a capella-

gruppen About Sally från Blekinge. Överskottet från kon-

serten går oavkortat till Rotary Doctors. I pausen serve-

ras mousserande vin med snittar och kanapéer vilket ingår i biljett-

priset. För er som bor i närheten går det att boka biljett på:  

https://www.nortic.se/tickets/show/47337 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i augusti månad var: Sävsjö Rotaryklubb som skänkt 30 000 kr 

för en egen läkare, Bjuvs Rotaryklubb 23 500 kronor och Mölle-Arild Rotaryklubb 15 

000 kr. Tack till dessa och alla andra som stött Rotary Doctors förra månaden!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

   Rent vatten är viktigt för hela familjen 

Läkare på uppdrag: 

 

Bengt Järhult 

Ryd 

Distrikt 2400 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Mikael Jönsson 

Frösön 

Distrikt 2330 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

Bengt  

Augustsson  

Glommen 

Distrikt 2360 

Jeepläkare 

Mumias 

 

Gunilla 

Augustsson 

Glommen 

Distrikt 2360 

Jeepläkare  

Mumias 

 

 

Lars Wallin 

Nyköping 

Distrikt 2370 

Tandläkare 

Matungu 

 

Per Berndtsson 

Ljungskile 

Distrikt 2360 

Tandläkare 

Mutomo 

 

 

Källor—uppföljning och nya behov 

Under förra verksamhetsåret skyddade Rotary Doctors 

femton vattenkällor tack vare finansiering från Rotary-

klubbar i Falkenberg, Malmö-City, Enköping-

Trögden, Ljungskile, Trollhättan-Skarkodder och 

Uddevalla-Skansen.  

Att skydda en källa betyder att källats öga täcks över 

med ett cementhölje, vattnet rinner genom grus och 

sand, sedan ut genom ett rör och det är då rent. Nu 

har Jacinta, vår koordinator för vattenprojekt i Kenya, 

besökt flera av källorna som byggdes förra året och 

vattnet rinner på bra. Varje dag får många, många 

familjer rent vatten och behöver inte riskera att bli sjuka. 

De femton källorna byggda förra året har gett rent  

vatten till cirka 12 000 personer.  

I tillägg till källorna så har elva brunnar byggts i Kenya 

förra året och gett rent vatten till ytterligare 13 000 

personer. Dessa har finansierats av Halmstad, Åhus 

och Kristianstad-Åhus Rotaryklubbar.  

Nu har vi fyra nya källor som behöver skyddas. 

Kan din klubb hjälpa till? En källa kostar cirka 

14 000—16 000 kr. Skriv till kansliet om ni är intresserade.    

Följ med till Kenya och se verksamheten 
Vill du följa med till Kenya och besök Rotary Doctors verksamhet, se jeeplinje- och tand-

läkarverksamheten samt vattenprojekten? Under september 2018 anordnar Rotary Doc-

tors en resa till västra Kenya för Rotarymedlemmar samt medföljande partners. Anmäl ditt 

intresse redan nu så att vi kan uppskatta hur många som är intresserade. Skicka ett mejl 

med namn, klubb och din mejladress till info@rotarydoctors.se så får du mer info. 

 
 

Kwa Barsa källan finansierad av Ljungskileklubben  

Makutanukällan, en av de källor som  

behöver skyddas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nortic.se%2Ftickets%2Fshow%2F47337&h=ATPAuiS3-w88rv5X8itpb2A7uTGy8YzbMmswZCGKIuBsLvOjY6_E2fajn31PICvYT3C1cr7ExieRi4BmgtmZDDWZAofHUzH6RD9_Ve1P-E3QwjW71TDoC7_pjzBTcv94tceknw0geLbk9hCJBIJPxuNQcNlULRPHiGLv7AB6Otzj8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


