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Rotary Doctors Sweden 

 

            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

Julmarknader i december 

Många Rotaryklubbar deltar på julmarknader eller andra arrangemang i december månad. 

Vill ni visa på en konkret hjälpverksamhet som Rotary gör får ni gärna material från Ro-

tary Doctors. Hör av er till kansliet.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i oktober månad var: Nybro-Glasrike Rotaryklubb som skänkt 

30 000 kr för en egen läkare, Halmstad Rotaryklubb 17 180 kronor och Halmstad-

Gamletull, Halmstad-Norreport, Halmstad-Tylösand, Halmstad-Tre Hjärtan Rota-

ryklubb som skänkt 16 680 kr vardera till olika vattenprojekt. Tack till alla stött Rotary 

Doctors!  

 
        Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   

 

                                   Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

   Barn tilltandläkare, som julklapp!  

Läkare på uppdrag: 

 

Malin Häggström 

Kivik 

Distrikt 2390 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Karin Richter-

Strand 

Kristianstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

Bertil  

Malmodin 

Falun 

Distrikt 2330 

Jeepläkare 

Mumias 

 

 

Pia Steffensen 

Lidköping 

Distrikt 2380 

Jeepläkare  

Mumias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgåva som gör nytta! 
Snart är det jul igen! Julklappar ska köpas, men vad ska 

man ge till nära och kära som redan har mycket i hyllor 

och skåp? Som vanligt har du möjlighet att köpa en jul-

klapp som gör nytta genom Rotary Doctors:  

- Myggnät som förhindrar att barn blir bitna av 

malariamyggor. En gåva på 100 kr ger Rotary 

Doctors möjlighet att ge bort 6 myggnät. 

- Barn får gå till tandläkaren, får lära sig om 

tandborstning och får en tandborste. En gåva på 

100 kr ger Rotary Doctors möjlighet att hjälpa 10 barn.   

Du får ett fint gåvobevis som du kan ge bort i julklapp. Det kan vara ett eller flera gåvo-

bevis á 100 kr, eller gåvobevis för 200 kr och uppåt.  

Skicka ett mail till: info@rotarydoctors.se, skriv då ändamål, belopp och antal gåvobevis 

eller ring: 0383-46 74 80. När vi fått beställningen så skickar vi ut betalningsinformation. 

Om du vill ta upp beställningar i din klubb, gör en lista och beställ sedan i grupp. Vi skickar 

sedan gåvobevisen och du kan be varje person betala själv direkt till oss.  

Toalettvanor — viktigt, men svårt att förändra 

Brist på toaletter/latriner är ett stort problem i många 

byar i Kenya som påverkar hälsan negativt. Befolkningen 

går ut på fält och in bland buskar för att uträtta sina be-

hov, så det finns ofta mycket avföring alldeles i när-

heten av byarna. Tack vare Åhus Rotaryklubb och 

organisationen Water for All har Rotary Doctors nu 

startat ett pilotprojekt för att stödja byar att bygga la-

teriner. Läs mer på: www.rotarydoctors.se/aktuellt/

toalettvanor-viktigt-men-svart-att-forandra/ 

Kerstin Hedström i minne 
Läkaren Bengt Järhult mötte Sven Åke Hedström, mångårig jeepläkare, och hans hustru 

Kerstin första gången i Kenya 2003. Sven Åke och Kerstin var tillsammans många gånger i 

Kenya och när Kerstin nyligen gick bort skänktes många minnesgåvor som har använts att 

finansiera Bengt Järhults jeepläkare period i Kenya i september-oktober i år. Bengt har 

skrivit en artikel om det. Läs mer: www.rotarydoctors.se/aktuellt/kerstin-hedstrom-i-

minne-att-arbeta-som-farmaceut-i-kenya/ 

 
                                                             

Många barn under fem år 

Myggnät som julklapp gör nytta!  

Makutanukällan, en av de källor som  

behöver skyddas 

Inspektion av en dålig latrin! 

mailto:info@rotarydoctors.se
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/toalettvanor-viktigt-men-svart-att-forandra/
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/toalettvanor-viktigt-men-svart-att-forandra/
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/kerstin-hedstrom-i-minne-att-arbeta-som-farmaceut-i-kenya/
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/kerstin-hedstrom-i-minne-att-arbeta-som-farmaceut-i-kenya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


