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Spex i Lund gav stort stöd 

I Lund har det traditionella studentspexet gått av sta-

peln. Tradition är också att Rotary står som arrangörer 

för en föreställning för att erbjuda Rotarianer och 

andra att se spexet och samtidigt samla in pengar till 

Rotary Doctors och U-fonden.  

I år fick Rotary Doctors en gåva på 80 000 kronor, 

vilket överlämnades av Lars Bjurström, Lund Ideon 

Rotaryklubb som står bakom arrangemanget.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i november månad var: Stockholm Söder Rotaryklubb som 

skänkt 15 775, Enköping Trögden Rotaryklubb 14 266 kronor och Lomma-Bjärred 

Rotaryklubb som skänkt 10 500 kr. Tack till alla stött Rotary Doctors!  
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                                   Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         

 

December 2018 
 

 

 

 

 

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

   Extra näringsrik gröt som julklapp!  

Ett nyårs löfte 

från oss som har 

råd:  

Tillsammans gör vi 

världen lite 

bättre 

Julklappar i sista minuten: 
Har du ännu inte fått tag i de där sista julklapparna. Du  

kan fram till fredagen den 21 december köpa alternativa 

julklappar genom Rotary Doctors. För beställningar 

denna veckan får du ett fint gåvodiplom per e-post 

som du själv kan skriva ut och ge bort.  

Tandborstar till skolbarn: 

För 100 kr får 5 barn tandborste och får gå till 

tandläkaren för kontroll och behandling.   

Extra gröt till undernärda barn: 
För 120 kr får ett undernärt barn gröt i 3 måna-

der för att komma upp till en stabil normalvikt.  

Du får ett fint gåvodiplom per e-post för att skriva ut själv. Skicka ett mail till Ro-

tary Doctors: info@rotarydoctors.se, eller skicka ett SMS: 0727 16 74 82. Inform-

ation finns också på hemsidan: www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/julklapp/ 

Stora behov i North Pokot  

I North Pokot finns stora behov av att utveckla hälso– 

och sjukvården. Få barn är vaccinerade, många kvinnor 

kommer inte på mödravård och vårdpersonalen som 

finns är entusiastiska men saknar en del kunskap.  

Nu har Rotary Doctors haft läkare på plats i två om-

gångar som gett stöd och undervisning till hälsovår-

denspersonalen, samt gett stöd till mobil vaccination 

samt barn- och mödravårdsverksamhet. Läkarna som 

varit på plats har berättat om avlägsna hälsodispensä-

rer med begränsat urval av mediciner, många patien-

ter som behöver vård, svåra förlossningar och bra 

kollegor att samarbeta med. Läs gärna mer på Ulrika 

Elmroths blogg, läkare som var på plats i november 

och december: http://ullisikenya.blogg.se/ 

”Service above self” är 

Rotarys motto, vilket  

understryker att  

Rotarianer bidrar till en 

bättre värld, bland annat 

genom utbildning, rent vat-

ten, god hälsa och hjälp när 

katastrofen kommer.  

Inom Rotary Sverige finns 

tre aktörer som jobbar med 

dessa frågor på inter-

nationell nivå:  

Rotary Doctors Sweden 

U-fonden 

Shelterbox  

Ett bra nyårslöfte för  

Rotarianer:  

BLI MÅNADSGIVARE  

till dessa tre  

organisationer 

 

Anmälan görs genom Ro-

tary Hjälper, gå in på si-

dan: www.rotaryhjalper.se/

hur-kan-jag-bidra/ 

Tandläkarbesök!  

God Jul  

och  

Gott Nytt 

År 

Leif Mazetti Nissen , Rotary Doctors styrelse, 

mottag gåvan från Lars Bjurström i Lund  

Barn och mödravård i North Pokot 
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