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Konsert i Mariestad 
Mariestads Rotaryklubb har börjat planerar för en konsert 

vars överskott ska på till Rotary Doctors verksamhet. Det 

hela går av stapeln den 21/9 på Mariestads teater med Mi-

kael Ramels Band. Biljetter har redan börjat säljas!  

Bok: ”Dr Mattsson i Afrika” 
Kulturgeografen Joel Yrlid har skrivit en bok om Elon Matts-

son som arbetade som läkare i Kongo, "Doktor Mattsson i 

Afrika". Den kan vara intressant för dem som jobbat i Afri-

ka. Lars Braw besökte Elon Mattsson på Kibunzi sjukhus 1960. Just nu finns en nytryck-

ning av boken på 100 ex, överskottet går till sjukvårdsprojekt i Kongo. För kontakt med 

Joel: yrlid@hotmail.com.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i juli månad var: Åstorp Rotaryklubb som skänkt 22 830 kr, Fal-

kenberg Rotaryklubb 10 316 kronor och Ängelholms Rotaryklubb 4 950 kr.  

Tack till dessa och alla andra som stött Rotary Doctors denna månaden!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Klubbprojekt, slutföra klinikbyggnader  
Målsättningen med Rotary Doctors verksamhet är att  

byarna dit läkarna och sjukvårdteamen åker med de 

mobila klinikerna så småningom ska få permanenta 

hälsovårdcentraler. Då ska det finns en byggnad som 

är färdigställd för då anställer hälsomyndigheterna 

personal och den permanenta verksamheten kan kom-

ma igång. I Kenya, i Matungu och Mumias, planeras 

nu för att snart omvandla fem mobila kliniker till per-

manenta kliniker. Två av byarna behöver dock lite 

hjälp för att kunna slutföra sina byggnader. Det 

handlar om att sätta upp inneväggar, sätta in föns-

ter och få puts på väggarna. Slutförandet kommer 

att kosta cirka 30 000 kr per byggnad. Finns det 

någon Rotaryklubb som är intresserad av att stödja detta? Att hjälpa en hel 

by att få sin egen vårdcentral! Ni kommer att få foton om hur det ser ut idag, foton på 

färdigställandet och på slutresultatet i tillägg till en finansiell rapport naturligtvis. Hör av er 

till kansliet i så fall.  

Kerstins egna läkare 

Sven Åke Hedström, före detta ordförande i Rotary Doctors och 

nuvarande styrelsesuppleant, har varit jeepläkare i Kenya 

många, många gånger. Och alltid har hans fru Kerstin varit med 

och assisterat på olika sätt. Kerstin älskade Kenya lika mycket 

som Sven Åke gör. I våras gick Kerstin bort och Rotary Doctors 

fick många gåvor till minne av Kerstin, så många att styrelsen 

beslöt att låta gåvorna finansiera en egen läkare, alltså 30 000 

kr för att täcka kostnaderna för en läkare till Kenya under en 

period. Det blir ”Kerstins egna läkare”, och det är Bengt Jär-

hult från Ryd som får detta hedersuppdrag. Han åker till Kenya den 27/9.  

 
 

Kan du undvara 100 kr 

per månad?  

BLI MÅNADSGIVARE 

FÖR ROTARY DOCTORS 

Skicka anmälan till 

info@rotarydoctors.se  

Boken  ”Dr Mattsson i Afrika” kan köpas 

genom författaren Joel Yrlid, se info 

längst ner.  

Therese Åström-Svan, jeepläkare undervisar hälso-

volontärer i en halvfärdig klinikbyggnad.  

Konsertaffisch från Mariestads  

Rotaryklubb     

Kerstin Hedström som ung 


