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Läkarvård till de bäst behövande
– Redan när vi startar en ny klinik finns målet att inom fem år kunna lämna byn. Då ska 
invånarna ha byggt sin egen dispensär bemannad av en statlig sjuksköterska. Det ska också 
finnas rent vatten i byn, säger Karin Håkansson, koordinator för Rotarys Läkarbank.

ROTARYS LÄKARBANK ÄR ET T MULTIDISTRIKTSPROJEKT 

INOM ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2320-2410.

I 27 år har organisationen sänt läkare till 
Kenya för tjänstgöring. Under åren som 
gått har både sjukdomar och mediciner 
förändrats. Landets sjukvård har också 
blivit bättre.

Läkare som avlöser varandra och åker 
till eftersatta byar är än i dag grundtanken 
i Rotarys Läkarbanks verksamhet vilket 
bidragit till smeknamnet – jeepdoctors. 
På senare år har strategierna blivit tydli-
gare och nya projekt har också tillkommit 
– som arbetet för rent vatten och kampen 
mot sandloppan.

Under åren har kliniker stängts och an-
dra öppnats. Sedan hösten 2016 finns Ro-
tarys Läkarbank i Mumias och Kitale som 

bemannas av två läkare vardera som i sin 
tur betjänar fem kliniker var, sammanta-
get tjugo kliniker.

Mumias är hårt präglat av sin närhet till 
Victoriasjön. Här är många smittade av 
malaria och hiv. Samma sjukdomar finns 
också i Kitale, vid gränsen till Uganda, där 
mängden hudsjukdomar dessutom anty-
der stor brist på vatten. n

Text och Foto: Olle Sjökvist

Läs mer om hur Rotarys Läkarbank 
arbetar på sidan 4-5. 
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Det gångna året har präglats av besparingar – men också av förbättringar. 
Intäkterna som huvudsakligen kommer från Rotaryklubbar har minskat två 
år i rad. Vi måste ständigt hålla kostnaderna nere och detta året har vi spe-
ciellt tittat på hur vi kan spara. Samtidigt tror vi att klubbarna vill stödja oss 
om det får veta mer om det arbete som utförs. Läs gärna vår skattmästares 
rapport här intill.

Vi jobbar långsiktigt men utan dramatik. Dramatik 
har det däremot varit ute i världen med flykting-
strömmar, krig och naturkatastrofer. Då blir det 
konkurrens om gåvogivarna. Vi arbetar med 
en Global Grant-ansökan för att få tillskott i 
ekonomin. Fler klubbar är välkomna att delta. 
För närvarande deltar Malmö-Möllevången som 
huvudklubb och dessutom Värnamo, Nässjö, 
Kalmar, Kumla, Askersund, Lomma-Bjärred, Landskro-
na-Citadell. Flera distrikt kommer också att stödja projektet.

Vår långsiktiga satsning på förbättringar märks nu tydligt och jag tror 
att våra läkare på fältet uppskattar det. Vi slår oss ner – öppnar fem kliniker 
och planerar vår avveckling redan från start. Daniel och Jacinta gör ett 
fantastiskt jobb i detta. De sköter kontakter med myndigheter och byhäl-
sovolontärer. Inga longörer där vi till slut tas för givna, där myndigheten 
”glömmer” bort oss och tror att vi ska stanna för evigt. Nu måste de istället 
aktivt planera för att bygga upp en hälsocentral med lokal och personal för 
att kunna ta över från oss. 

Våra projekt för jiggerbekämpning och vattenförsörjning har också slagit väl 
ut. Fler barn går till skolan då fötterna inte längre plågas av jiggers. På vissa 
skolor har uppemot var femte elev varit frånvarande just på grund av detta. 
Insatsen behövs verkligen. Samtidigt får fler tillgång till rent vatten genom 
brunnar och täckta källor vilket är hälsofrämjande.

I höst åker jag själv ut som jeepläkare till Mumias. Min kollega denna gång 
blir Emma Dahlberg som är ST-läkare på samma hälsocentral som jag i 
Kalmar. Det ser vi båda fram emot med spänning och förväntan.

Margareta Wargelius
ordförande i Rotarys Läkarbank

Långsiktighet  
och gott resultat
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PULS ges ut av Rotarys Läkarbank och 
utkommer med två nummer per år; 
mars/april samt oktober/november. 

Ansvarig utgivare: 
Margareta Wargelius
Redaktionskommitté: 
Sven-Åke Hedström, 

Karin Håkansson
Lisbeth Fröding

samt Monica Samuelsson

Frågor, synpunkter eller idéer? 
Välkommen att kontakta

Karin Håkansson på 
karin.hakansson@rotarydoctors.se

Vill du ha PULS eller Nytt från 
Läkarbanken direkt i din mejlbox? 

Välkommen att anmäla det till 
info@rotarydoctors.se

Rotarys Läkarbank

www.rotarydoctors.se

info@rotarydoctors.se

Tel 0383-46 74 80

Bankgiro: 900-4722

Plusgiro: 900472-2

KORT OM LÄKARBANKEN

Rotarys Läkarbank är en politiskt och 
religiöst obunden ideell stiftelse.  

Målsättningen är att förbättra hälso-
situationen för fattiga människor i 

låginkomstländer genom att bistå med 
oavlönad sjukvårdpersonal.

FOTO: EVA KAIJSER

Han har koll på pengarna 

De söker bidrag från 
Rotary Foundation 

– Det är viktigt att förstå att Rotarys Lä-
karbank har löpande verksamhet som 
innebär kostnader både i Kenya och i Sve-
rige varje månad, säger CG Olofsson, 
skattmästare i Rotarys Läkarbank. 

Läkarbanken tar ansvar för primär-
sjukvården i ett geografiskt område. Be-
folkningen där litar på att jeeplinjekli-
niken kommer en gång i veckan. När de 
svenska läkarna kommer till Kenya, som 
en sorts stafettläkare, ska de kunna job-
ba från start med ett lokalt team. Det be-
tyder bland annat kostnader för diesel till 
jeeparna, för det lokala teamets löner, för 
mediciner och hus där läkarna bor. Dessut-
om ska Läkarbanken också utveckla tand-
läkarverksamheten som är en viktig före-
byggande insats.”

– Egentligen skulle vi behöva löpande 
inkomster som motsvarar våra kostnader, 
forsätter CG. 

– Många Rotaryklubbar är fantastiskt 
trogna gåvogivare men det finns en rad 
goda ändamål som klubbarna har att väl-
ja mellan. 

– Sett på lång sikt har det ibland varit år 
då vi har haft minusresultat och sedan 
några år med starka plusresultat. De två 
senaste åren har vi gått minus. Det var 
500 000 kronor minus för verksamhets-
året 2014/2015 och nu cirka 800 000 kro-
nor för 15/16. År 2013/2014 gick vi däre-
mot 1,6 miljoner plus. Utgifterna har inte 
ökat men inkomsterna varierar. Trots go-
da reserver är det ändå viktigt för oss att 
anpassa verksamheten, göra den mer flex-
ibel och titta på nya möjliga inkomstkällor, 
förklarar CG.

 – Vi litar på att Sveriges Rotaryklubbar 
vill fortsätta stödja det viktiga arbetet och 
att Rotarymedlemmar vill bli månadsgi-
vare*. Det är också glädjande att flera Ro-
taryklubbar nu söker pengar från Rotary 
Foundation till Läkarbankens verksamhet, 
säger CG och avslutar;

– Det kommer att ge ett bra bidrag. Ju 
mer vi kan samla in desto fler familjer i 
Kenya får hjälp att hålla sig friska. n

* Läs mer på sidan 8.
  

Nu går Malmö-Möllevången Rotaryklubb i bräschen 
och gör en Global Grant-ansökan till Rotary Founda-
tion för Läkarbankens verksamhet i Endebess områ-
det. Flera klubbar i Sverige är med i ansökan. I Kenya 
är det Bungoma Rotaryklubb som blir värdklubb. De-
ras president för 15/16, som också blir kontaktperson 
för projektet, säger: 

– Det är glädjande att kunna berätta att vår klubb 
gärna arbetar med er i detta viktiga projekt som kom-
mer betyda mycket för vårt land och Endebessområdet. 

Projektet, som har en budget på cirka 75 000 USD 
för tre års aktivitet, ska ge stöd för att omvandla de mo-
bila klinikerna som besöker byarna en gång i veckan 
till permanenta hälsodispensärer med fast personal. En 
viktig del i projektet är också att ge utbildning och in-
formation för ett friskare liv. n

” Fler får rent 
vatten genom brunnar 

och täckta källor"

CG Olofsson är skattmästare för Rotarys Läkarbank  

Mammor väntar på jeepdoktorn 
vid Endebess jeeplinje.
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Läkarlinjen som når de fattigaste

Professionellt team och 
frivilliga krafter avgörande

Anna-Lena Morén arbetade på  

Månaden före majsskörden mötte jeepläkare Anna-Lena flera undernärda barn. Det den tid på året då 
familjer har det svårast med maten och det märks på patienterna som kommer till jeepkliniken. Flera 
barn fick med sig babygröt hem.

Anna-Lena Morén summerar några in-
tressanta veckor av tjänstgöring för Rota-
rys Läkarbank i Kenya.

– Jag är nöjd med tiden i Kitale och En-
debess. Jag har fått lära mig väldigt mycket, 
både om Kenya, medicin och om livet, säger 
Anna-Lena som fascineras av hur lätt man 
på kort tid kan anpassa sig till nya samman-
hang. Som att det avverkas skog rakt över 
vägen. Att man transporterar levande kal-
var på motorcykel. Att små barn vallar djur 
istället för att gå i skolan eller att många 
friska patienter tror att de har tyfoid feber. 
Det mesta kan man, menar hon, vänja sig 
vid. Men inte att små sjuka barn väger på 
tok för lite eller att barn med kroniska sjuk-
domar inte behandlas på grund av penga-
brist eller att fjortonåriga flickor är ensam-
stående mammor.

– Kenya beskrivs ofta som Östafrikas fi-
nansiella nav. En ekonomi på uppåtgåen-
de. Det är inte vad jag ser i de byar där Lä-
karbanken verkar. Tvärtom. Ju längre bort 
från staden vi åker, desto sämre ställt har 
människor det. Plåttak byts mot grästak. 
Metalldörrar blir trädörrar, som blir tyg-
stycken som blir ett öppet hål i väggen. 
Allt fler går barfota, barn och vuxna. Yng-
re mammor. Mer skabb. Fulare sår. Läng-
re till vatten. 

Anna-Lena berättar om Robinson, byn hon 
besökt på torsdagar, en av de allra fatti-
gaste utmed Rotarys jeeplinjer. Hit kom-
mer barn klädda i trasor. Några kvinnor 
tar med sig grannbarnen till mottagningen  
eftersom det inte finns några vuxna som ser  
efter dem. Här jobbar barnen på fälten  
istället för att gå i skolan. Inte sällan får 
två tolkar användas eftersom många talar 
stamspråk och inte förstår swahili. 

I Kenya är barnadödligheten hög. Hälf-
ten av landets 44 miljoner invånare lever i 
fattigdom och medelåldern i landet ligger 
på 18 år. Därför gläds Anna-Lena Morén åt 
att små barn som är sjuka faktiskt kommer 
till mottagningen.

– Ja, det känns bra. Överlever man sin 
femårsdag är chansen stor att man blir vux-
en. Är man sjuk och under fem år är det bra 
att bli undersökt och få hjälp mot exempel-
vis lunginflammation eller undernäring. 
Särskilt månaden innan majsskörden blir 
det märkbart att familjernas matförråd är 
tomma och att många går hungriga.

En morgon innan jobbet passar An-
na-Lena Morén på att besöka Endebess 
District Hospital. Det är hit patienter som 
behöver sjukhusvård remitteras. Men det 
är inte allt som fungerar. En vecka tidigare 
hade hon sänt hit ettårige Charles, allvarligt 

undernärd. Sex kilo, otröstlig och med fula 
utslag över hela kroppen.   

– Den här pojken lägger de in, utreder 
och behandlar tills vikten börjar stiga, tänk-
te jag. Inget snack om saken. Men nej, han 
fick en antibiotikainjektion, lite malaria-
medicin och sändes sedan hem. Vad med vi-
taminer? Proteingröt? Uppföljning av vik-
ten? Nej, inget av det, konstaterar Anna- 
Lena som fick tillbaka sin lille patient och 
fick se till att göra det hon kunde för honom 
på jeeplinjen. 

Senare får Anna-Lena veta att sjukhuset 
varit helt utan vatten i över en vecka. Det-
ta förklarade varför inga patienter, inte ens 
lille Charles, hade lagts in för vård. Så kan 
verkligheten också se ut. n

En välslipad organisation i Kenya 
är förutsättningen för att de in-
flugna läkarna snabbt ska komma 
igång med sina insatser.

– Det är mycket jobb. Bara att hämta och 
lämna upp emot 60 doktorer om året kräver 
sin planering, säger Daniel Muruka som till-
sammans med Jacinta Karemi ser till att ar-
betet flyter på som det ska. 

Kontoret ligger i Kisumu vid Victoriasjön 
nära Rotarys Läkarbanks nuvarande klini-
ker. Daniel och Jacinta ansvarar för att klini-
ker väljs ut, att frivilligkommittéer organise-
ras, att läkarnas jeepar är i trim, att det finns 
bostäder till dok-
torerna och att tät 
kontakt hålls med 
Sverige.

– För det mesta 
fungerar allt bra. 
Det viktigaste för 
oss är att läkarna 
och tandläkarna 
snabbt kommer i arbete. 

I projektet finns i dag 18 kenyaner an-
ställda. Teamen kan se lite olika ut men be-
står oftast, förutom av läkaren, också av en 
sjuksköterska, en labtekniker/hiv-rådgivare 
och en apotekskunnig. En av dessa är ock-
så chaufför. Dessutom finns i läkarnas bo-
städer en hushållerska och en vakt anställd.

– Men vi har också några hundra frivilliga 
knutna till våra projekt, säger Daniel Muru-
ka som berättar att utbildningen av volontä-
rer ökat i betydelse i takt med att läkarban-
kens projekt fått en allt tydligare strategi.

– Vi får ständigt brev från byar som vill 
att vi ska öppna nya kliniker. När vi bestämt 
oss för en tänkbar by kontaktar vi den lokala 
hälsomyndigheten. För att en klinik ska bli 
aktuell ska behoven vara stora och det ska 
inte finnas någon annan klinik i närheten.

 Tre engagerade parter behövs i arbetet. 
Rotarys Läkarbank, myndigheterna och 
kommittéerna.

– Myndigheterna tar kontakt med sin re-
presentant i byn som väljer ut en kommitté, 
berättar Daniel som poängterar att projek-
ten är tidsbegränsade. Efter tre till fem år 
ska kommittén ha byggt en egen klinik be-
mannad av en statlig sjuksköterska. I Kenya 
kallas detta hälsodispensär.

– De kliniker som överförts hittills funge-
rar bra, även om många helst sett att vi stan-
nat kvar. Vi känner att det finns ett stort för-
troende för vårt arbete. n
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”Allt har blivit bättre”
Merab började redan år 2002 som 
frivillig och översättare för Rotarys 
Läkarbank och läste vidare, sponsrad 
av en läkare, till laboratorietekniker och 
hiv- rådgivare. Sitt första jobb fick hon i 
Homa Bay, en stad vid Victoriasjön där 
många drabbats av hiv, malaria och 
tse-tse-flugan.

2010 var Merab ute för en svår 
minibussolycka. Väl tillbaka blev Merab 
förflyttad till Mumias, femton mil norrut, 
där hon idag är chef för verksamheten.

– Jag gillar verkligen att jobba med 
Rotarydoctors. Utvecklingen har gått 
framåt. I dag backas läkarna upp av pro-
fessionella team för att vara så effektiva 
som möjligt. Allt har blivit bättre. Tea-
men, medicinerna och organisationen.

Merab – veteran i rotaryteamen och 
nu platschef i Mumias.

Anna-Lena Morén 
med tolken Aggray.

 Skabb, förkylning och fula sår. 
Många av de åkommor Anna-Lena 
Morén möter som jeepläkare är orsa-
kade av fattigdom och brist på rent 
vatten.

Daniel Muruka 

Jacinta Karemi utbildar frivilligkommittéerna i Endebess. 
Här delas erfarenheter och idéer. En kommitté berättar hur 
de lycktas skaffa stolar till kliniken, en annan hur de fått 
löfte om bidrag ur en statlig fond. Mycket återstår dock, 
bland annat att ordna vägen så att läkarna kommer fram 
även i kraftigt regn.

Text: Olle Sjökvist, Monica Samuelsson  Foto: Olle Sjökvist samt Privat
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Många vandrar för rent vatten 
Just nu är engagemanget bland 
Rotaryklubbar i Sverige stort för 
att genom Rotarys Läkarbank 
hjälpa byar i Kenya att säkra sin 
vattenförsörjning. Falkenberg, 
Åhus och Halmstad är tre orter 
där klubbar tagit krafttag för att 
samla in pengar till rent vatten. 

Responsen är mycket positiv, konstaterar 
Gunilla Nilsson i Falkenberg-Herting RK 
som berättar att syftet med Vi går för vat-
ten – utöver att verka för rent vatten i Afri-
ka – är att samarbeta med andra förening-
ar, stödja ungdomsverksamhet, uppmunt-
ra miljöarbete och informera om Rotary. 
Att nu samarbeta med Läkarbanken för att 
många ska få en bättre hälsa känns, tycker 
hon, både roligt och viktigt.

I Falkenberg har man sedan 2010 arrang-
erat en gratis poängpromenad där fören-
ingar, sponsorer och Rotary funnits med 
för att visa upp sig. Halva sponsorpengen 
har gått till lokal ungdomsverksamhet, 
halva till Rotarys projekt för rent vatten. 
Ifjol inledde Vi går för vatten, som evene-
manget kommit att heta, samarbete med 

Rotarys Läkarbanks arbete för skyddade 
vattenkällor. Till dags dato har Falkenberg 
bidragit med inte mindre än fem skyddade 
källor och man har för avsikt att fortsätta 
sitt arbete.

I Halmstad arrangerades i mitten av maj 
en två kilometer lång promenad med start i 
Norre Katts park. Över 1 500 personer del-
tog vilket var en rejäl ökning från ifjol. In-
samlingen hade vid sommarens början nått 
260 000 kronor att fördela lika mellan pro-
jektet Rent vatten i Afrika och de deltagan-
de föreningarnas verksamhet. 
 
Även i Åhus genomförs Vi går för vatten. 
Här för andra året i rad och nu i samarbe-
te med charterklubben Kristianstad-Åhus 
RK. På två år har man fått in imponerande  
434 000 kronor.  

– På Mors dag bjöds allmänheten in till 
en tipspromenad som vi arrangerade med 
handlarna och krögarna i Åhus. På så vis 
kunde vi marknadsföra eventet i butiker-
na. Många hade söndagsöppet och det blev 
välbesökt eftersom tipsfrågorna hade pla-
cerats hos medverkande näringsidkare, sä-
ger Mats Molin som berättar att man hade 
ett fint prisbord och en rad aktiviteter så-
som ål-lotteri, prova på Segway, provkör en 
TESLA och film om Läkarbanken.

– Gensvaret från företagarna i närområdet 
blev fantastiskt med ett totalt bidrag på 160 
000 kronor. Atlas Copcos personalstiftelse 
”Water for All” gav oss också löfte om att 
de skulle matcha våra lokala sponsorbidrag 
krona för krona upp till 100 000 kr.

– Denna aktivitet är den allra största och 
viktigaste som Åhus RK genomfört. Den 
involverade alla våra medlemmar och fick 
stor uppmärksamhet i media.

– Det är svårt att tänka sig något annat 
projekt som ger så mycket tillbaka. Tänk 
att en brunn för ca 35 000 kronor kan för-
bättra levnadsvillkoren för ett par tusen 
människor. Rent vatten betyder ett bättre 
och rikare liv.  n

Uppslutningen har varit mycket god när 
Rotaryklubbar i Falkenberg, Åhus och Halm-
stad tagit initiativ till vandringar för att sam-
la pengar till vattenförsörjning.
Här ett av många glada sällskap under 
evenemanget Vi går för vatten i Falkenberg 
senast. Insamlade pengar omvandlas bl a  
genom Rotarys Läkarbank till brunnar och 
täckta vattenkällor i Kenya.
Foto: Christer Lundgren

Samarbete med sponsorer är en vik-
tig del vid arrangemang av olika event. 
Här är det Vibab som bjuder törstiga 
deltagare på vatten i Falkenberg.
Foto: Christer Lundgren

Öka på bidragen
• U-fonden är positiv till att stödja 

ansökningar från Rotaryklubbar 
som vill finansiera projekt från 
Läkarbanken. Hör av er om ni är 
intresserade att veta mer. 

• Distriktsbidrag från Rotary Foun-
dation, som klubbar kan ansöka 
om från distriktets TRF kommitté, 
kan också stödja små internatio-
nella projekt, till exempel projekt 
genom Rotarys Läkarbank. 

Det värdefulla 
vattnet
Att bygga en skyddad öppen vatten-
källa kostar mellan 15 000 och 
20 000 kronor. En grävd brunn kostar 
uppemot 50 000 kronor. Utöver att 
ordna med vattenförsörjning till byar 
ser Rotarys Läkarbank också till att 
vattnets kvalitet testas en gång om 
året. 

Goda råd  
på vägen 
• Utse en ansvarig för evenemanget 

som kan entusiasmera och fördela 
ansvaret till många. Involvera många 
medlemmar i arbete och förberedel-
ser.

• Sätt samman en arbetsgrupp – kan-
ske indelad i mindre grupper – med 
klar ansvarsfördelning och regelbun-
den avrapportering.  Gör en budget. 
Följ upp och justera den på varje 
möte. Håll koll på utgifterna och var 
realistisk när det gäller inkomsterna.  

• Samarbeta med andra. Företags-
sponsorer, kommunen, lokalpressen, 
idrottsföreningar och andra förening-
ar. Kanske kan inkomsten delas med 
andra föreningar om de är med och 
bidrar till arbetet och till att inkom-
sterna blir högre.

• Viktigt med många bra sponsorer. 
Att hålla kostnaderna nere är a och o. 
Utan sponsorer blir det sällan något 
överskott från konserter eller fester. 

Gör som 
Falkenberg, Åhus 

och Halmstad 
– ge fler rent 

vatten!

Både roligt och givande 
att göra en insats
Att ha ett gemensamt mål – kanske bidra med en brunn/täckt källa 
eller annan konkret hjälp genom Rotarys Läkarbank – kan skapa enga-
gemang och bidra till ännu bättre sammanhållning i den lokala rotary-
klubben. Det är det många som vittnar om. Och det finns många sätt 
på vilka man kan samla in pengar. Här kommer några tips och idéer. 

• Ordna promenader, historiska vandringar/guidningar, tipspromenader. 
Såväl startavgifter som fika och lotterier kan skapa intäkter till den  
gemensamma insamlingen.

• Anordna konserter av olika slag. 

• Bjud till fest! Vårfest. Höstfest. Julfest. Eller varför inte en galamiddag 
för klubb medlemmar och andra? 

• Delta i olika arrangemang. Visa filmen om Rotarys Läkarbank. Bjud 
med en jeepläkare som kan dela sin berättelse och inspirera till en in-
samling på plats. Det är talande hur även ett litet bidrag – omvandlat 
till myggnät eller behandling av sandflugor/ jiggers kan förbättra livet 
för många familjer.

• Uppvakta medlemmar med Rotarybankens gratulationskort eller  
Rotogram.

• Tacka föreläsare vid Rotarymöten genom att överräcka ett gåvobevis 
från Rotarys Läkarbank.

TIPS PÅ EVENEMANG

– Tack för det rena 
vattnet, säger Roselyne 
Foto: Jacinta Karimi.
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Vi frågar...

www.rotarydoctors.se

Kristina Alonso i Oskarshamn, du har valt 
att stödja Rotarys Läkarbanks arbete som 
regelbunden gåvogivare. Varför?

– Jag tycker det är en så fantastisk verk-
samhet där läkare och tandläkare gör sto-
ra insatser. Både genom att aktivt hjälpa 
människor men också genom att utbilda 
personal på plats som kan finnas kvar när 
verksamheten flyttar vidare. Att man åter-
kommer till samma plats och följer upp så 
länge behovet finns, det  känns också myck-
et värdefullt.
 
Vad fick dig från början att intressera dig 
för Läkarbankens arbete?

– Jag är aktiv i Rotary och lyssnade vid ett 
tillfälle på ett föredrag om Rotarys Läkar-
bank. Det berörde mig mycket. Dessutom 
har jag arbetat i Svenska Röda Korset och 
därigenom besökt Kenya. Jag förstod då vil-
ket behov som finns där.
 
Varför känns det viktigt för dig att vara 
engagerad?

– Det känns viktigt att kunna bidra på nå-
got sätt till att stödja människor som inte 
har haft samma förmån som vi att födas i ett 
land där sjukvården är ganska självklar. Jag 
är också imponerad över de insatser som 
läkare och tandläkare gör då de ger av sin 
egen tid och åker ut, ofta flera gånger.

Bli Månadsgivare!
Så här enkelt blir Du Månadsgivare till Rotarys Läkarbank
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in hela denna sida till oss: 
Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn. 
Vi tar då hand om kontakten med banken och ser till att Din gåva överförs 
till oss den 28 varje månad. Så lätt är det att bli Läkarbankens Månadsgivare!

Jag vill bli Månadsgivare till Läkarbanken och vill varje månad ge (sätt x):

      100 kr             200 kr              annat belopp ..................................................................

Namn  ................................................................................................................................................................................    Adress ...........................................................................................................................................................................................................

Postadress ..............................................................................................................................................................    Tel nr .................................................................................................................................................................................................................

Mobil nr ........................................................................................................................................................................    E-post  ...........................................................................................................................................................................................................

Bank  .....................................................................................................................................................................................    Clearing nr  ........................................................................................................................................................................................

Konto nr  .....................................................................................................................................................................    Personnr  ................................................................................................................................................................................................

Medlem i  ..................................................................................................................................................................    Rotaryklubb 

............................................................................................................................................................................................................      .........................................................................................................................................................................................................................................

Ort och datum .........................................................................    Namnteckning

Läs mer om villkoren för autogiro på www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/autogiro/
 

BILA I SYDAFRIKA
11 DAGAR • FRÅN 18 200:-

WWW.TOURAFRICA.SE • 0140 37 50 50

AFRIKA PÅ  
DITT SÄTT

TOUR AFRICA INGÅR I TRANÅS RESEBYRÅ AB

Vill din klubb 
hjälpa till?
Med förenade krafter gör vi livet så mycket 
bättre för många människor.
Om din Rotaryklubb också vill vara en del 
av detta viktiga arbete, välkommen att 
höra av dig!
 
Rotarys Läkarbank, kansliet 0383-46 74 80 
info@rotarydoctors.se
Bankgiro: 900-47822, Swish: 123 288 83 52


