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Tack för alla frivilliga insatser 2011! 
Rotarys Läkarbank vill tacka alla de som bidragit till verksamheten under 2011! Läkar-

banken kan göra nytta tack vare de personer som bidrar med sin tid och sitt engage-

mang frivilligt. Det är läkarna och tandläkarna som åker till Kenya utan betalning och 

det är Rotary och Inner Wheel medlemmar som samlar in pengar till Läkarbanken. 

Det är ett fantastiskt arbete och en viktig insats! 

Bjud in en läkare/tandläkare till klubben 
För att få information om Läkarbankens verksamhet och motivation för fortsatt enga-

gemang så vill vi uppmana klubbarna att bjuda in läkare/tandläkare som varit i Kenya 

och arbetat. Bifogat är därför en lista med 2010/2011 års läkare/tandläkare, deras 

bostadsort, distrikt och e-post adress. Bjud in någon som bor i närheten av er för att 

hålla föredrag i er klubb! Ni kan också kontakta 

kansliet i Holsbybrunn för information.    

Bästa klubb—bästa distrikt 
Många klubbar har gjort fantastiska insatser 

för att samla in pengar till läkarbanken under 

året som gått.  Ibland många små enträgna 

insamlingar, ibland något stort arrangemang 

som tar mycket tid. Allt är lika uppskattat.  

Under 2011 var det Värnamo (517 517 kr), 

Tomelilla (152 400 kr) och Marks (140 502 

kr) Rotary klubbar som har skänkt mest 

pengar till Läkarbanken. De distrikt som 

samlat in mest pengar är D2390 (1 026 445 kr), D2380 

(1 021 247 kr) och  D2400 (871 383 kr). Distriktens insamlade medlen består både 

av klubbarnas inbetalningar och gåvor från individer som bor i distriktet men inte av 

minnes och uppvaktningsgåvor från allmänheten.  

Skriv och skicka bilder till ”Nytt från Läkarbanken” om er klubbs arrange-

mang till förmån för Rotarys Läkarbanken så publicerar vi det här!        

 

Gott Nytt År—vårt arbete fortsätter! 
Under de första dagarna i januari har fem jeepläka-

re och två tandläkare åkt ner till Kenya för att star-

ta upp läkarstafetten för 2012. Det betyder att  de 

flesta av byarna som tidigare fått besök av jeeplin-

jens kliniker får fortsatt stöd och tandläkarkliniker-

na fortsätter att fungerar. Läkarna och tandläkarna 

kommer att möta patienter, förebygga, lindra och 

bota sjukdomar och rädda liv! En del byar kommer 

dock inte att få besök av jeepen med doktorn ef-

tersom Läkarbanken har arbetat med lokala hälso-

kommittéer och hälsomyndigheterna för att eta-

blera fasta klinker i dessa områdena. Det är ju 

målsättningen, att vara med och utveckla långskiktig och hållbar hälsovård för 

byborna. Då kan Läkarbanken flytta vidare till nya områden för att ge direkt hjälp till 

nya bybor och tillsammans med dem utveckla långsiktiga lösningar.           

Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722     Adress: Läkarbanken, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.     

Tel: 0383-46 74 80.    E-post: info@doctorbank.se   www.rotarydoctors.se  

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumeration, kontakta info@doctorbank.se 
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Magnus Höglund, Läkare till jeep-

linjen Homa Bay II, D2380 



 

 

 

 

 

 

 


