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Elvis fans 
Alla Elvis fans bör skriva upp datumet 4 mars 2017 för då anordnar Rotaryklubbarna i 

Strängnäs en hyllningskonsert för Elvis och hans musik i Strängnäs Domkyrka. Överskot-

tet går bland annat till Rotarys Läkarbank. Klubbarna skriver: ”Kom och lyssna till gospels, 

kärleksballader och få en inblick i Elvis okända sidor”. Biljetter köps genom klubbarna.    

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i november månad var: Trollhättan Starkodder Rotaryklubb 

10.000 kronor, Kävling Rotaryklubb 7 431 kronor, Burlöv-Kartorps Rotaryklubbar 28 

520 kronor. Tack till dessa och alla andra som stött Rotarys Läkarbank!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.  E-post: info@rotarydoctors.se        

Swish: 123 288 83 52  Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se  

 

December 2016  

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Advent bland malariamygg och skabb. 
Medan vi hemma i Norden pyntar, bakar och förbereder oss för julfirandet existerar en an-

nan dystrare verklighet för mångapå den kenyanska landsbygden, speciellt kvinnor. Vi  

lever i skilda världar, konstaterar Majvor Nyholm som 

mött en typisk patient på en av Rotary Doctors jeeplinjer: 

”Redan då hon med trötta steg kommer gående till klini-

ken i Bubala lägger jag märke till henne. I släptåg kom-

mer tre av hennes fem barn, barfota och iklädda slitna 

och smutsiga kläder.  

Låt oss kalla henne Josephine, hon är i 25- årsåldern. 

Hon har gått 7 år i skolan, men sen tog föräldrarnas 

pengar slut. Hon var femton år då hon gifte sig. Hennes 

man har tidvis varit våldsam och slagit henne. Det är 

ofta skralt i hushållskassan. Josephine rensar ogräs på 

andras odlingsfält för en liten slant, men pengarna vill 

inte räcka till mat, kläder, hygienartiklar och annat som behövs i ett hem. Av barnen har 

flera malaria med feber, huvudvärk och trötthet. Malarian skördar fortsättningsvis många 

offer i tropikerna, men att använda myggnät skulle hjälpa. Alla Josephines barn har också 

skabb och jiggers så de får även behandling för det.” Läs hela Majvors text på:  

http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/advent-bland-skabb-kvasiorkor-och-malariamygg/ 

Ny brunn färdig 

En ny brunn är färdig i byn Langi finansierad av Guver-

nörsgruppen av Rotary Sverige från åren 2012-2013! 

De och Rotarys Läkarbank har just fått ett brev från 

byns vattenkommitté där de tackar så mycket för 

brunnen. De beskriver att bybefolkningen nu kan ägna 

sig åt inkomstbringande sysslor när det inte tar tim-

mar att gå och hämta vatten.  

Kommittén ser också fram emot mindre magsjuk- 

domar bland barnen när de nu får bra vatten. De lo-

var också att sköta om brunnen. I slutet av brevet 

tackar de teamet som byggt brunnen för det har va-

rit mycket stenigt och besvärligt att gräva, så att 

bygga brunnen har tagit mycket längre tid än det 

brukar göra för ett brunnsbygge.  

 

 

 

 

 

 

Ge bort en julklapp 

som räddar liv genom 

att stödja Rotarys Lä-

karbank att distribuera 

myggnät som skyddar 

familjer från att bli 

smittande av malaria.  

Du får ett fint gåvobevis 

att ge bort i julklapp.  

Ett gåvobevis kostar 100 

kr och motsvarar sex im-

pregnerade myggnät.  

Om du vill ha ett gåvobe-

vis för 200 kr, alltså tolv 

myggnät, så får du också 

en CD skiva med Keny-

ansk musik som du kan 

ge bort. Om du hellre vill 

skicka julklappshälsning 

per mejl kan vi ordna gå-

vobevis för mejlutskick.  

Skriv hur många gåvobe-

vis du vill ha och till vilket  

belopp (100 eller 200 kr) 

till: info@rotarydoctors.se 

eller ring:  

0383—46 74 80.  

Då får du information om 

hur du kan betala.  

Göra gärna en lista i Rotary-

klubben och skicka runt. Vi 

kan skicka gåvobevis direkt 

hem till medlemmarna med 

betalningsinformation.  

Sista beställningsdagen är 

19 december.  

Undervisning vid en jeeplinjeklinik om 

varför och hur myggnät ska  användas 

Kvinnor bär det tyngsta ansvaret, ska ofta få 

ihop inkomster och ta hand om barnen. 

Vattenkommitténs medlemmar  är med när 

pumpen installeras och vattnet kontrolleras. 
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