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Rotary Doctors Sweden 

 

            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

Kenyaresor för Rotarymedlemmar—september och januari 

Det finns platser kvar på septemberresan till Kenya för Rotarymedlemmar som vill se Ro-

tary Doctors verksamhet på plats. Den 22 september är det samling i Kisumu i västra 

Kenya för en veckas rundtur, som kan kombineras med safari 

eller besök i andra delar av Kenya eller Afrika. Deltagare på tidi-

gare resor har tyckt att det varit mycket intressant att se hur 

hjälpen från Rotaryklubbar går fram. Nästa resa genomförs från 

den 19 till den 26 januari 2020! Välkomna med anmälan.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i maj var: Värnamo Rotaryklubb 368 

400 kr, Falkenberg-Herting Rotaryklubb 43 181 kr, Luleå-

City Rotaryklubb 27 600 kr. Tack till alla engagerade!   

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 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.  

Lotterivinster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotteri för en jeep 

Ett lotteri för att använda under höstens verksamhet?  

Rotary Doctors erbjuder er klubb att köpa in ett lotteripaket 

med vinster och lottringar med 200 lotter — allt inkluderat. 

Vinsterna är litografier/affischer av två konstverk från 

Kenya, tre stycken av varje konstnär totalt sex, samt en 

litografi av konstnären Per-Olof Olsson från Skåne. Fem 

stycken trisslotter skickas också med som kan användas 

som extra vinster.  

Hela paketet kostar 4 000 kr och levereras snabbt till er i 

en rulle och ett brev. Klubben bestämmer själv sitt pris 

per lott. Om det är 20 kr/lott så får klubben in kostna-

den, 4 000 kr, om det är 25/lott, så blir det 1 000 kr i 

vinst som klubben kan använda till vad man vill. Varje 

klubb bestämmer själv när lotter säljs och när lott-

dragningen sker. Något lotteritillstånd behövs inte 

eftersom försäljningen sker i en sluten förening. Be-

ställ från cg.olofsson@insatnet.nu. Syftet med lotteriet är att samla ihop pengar till en ny 

jeep till Rotary Doctors verksamheten i Kenya.  

Tandvårdsverksamheten gör nytta!  

En uppföljning av tandläkarverksamheten har just gjorts efter 

drygt ett år med den nya mobila verksamheten där besök i sko-

lor är det centrala. 39 skolor har besökts och 26 400 elever har 

fått information och blivit screenade. Av dessa har 15 % behövt 

behandling för tandbesvär. Men en viktigare insats är undervis-

ning om tandvård. Nu har teamet besökt 115 slumpvis utvalda 

elever i hemmet för att fråga dem om vad de lärt sig och hur 

de nu borstar tänderna. Enligt informationen borstade 15 % 

tänderna innan skolinformationen, men efter är det 86 % som gör 

det. 75 % av de som borstar gör det med tandborste och 25 % med en ”tuggsticka” som 

också fungerar ganska bra för att göra tänderna rena. Det är en bra ökning!  

Litografi av P. Mbai 

Bli månadsgivare för 

Rotary Sveriges  

humanitära insatser      
För att bli månadgivare för 

Rotary Doctors,  

U-fonden och Shelterbox 

gå du in på 

www.rotaryhjalper.se 

Av ditt bidrag går hälften 

till Rotary Doctors och en 

fjärdedel var till U-fonden 

och ShelterBox. 

 

Målsättningen med lotteriet: En ny jeep!  

Litografi av Sam Olu, vinst i lotteriet  

Litografi av Per-Olof Persson 

Gåva från Värnamo Rotaryklubb.  

Undervisning gör nytta!  

mailto:cg.olofsson@insatnet.nu.
http://www.rotaryhjalper.se/hur-kan-jag-bidra/

