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Andelar av läkarinsats blir nya Rotarymedlemmar 

Rotaryklubbarna i Mjölby, Skänninge, Ödeshög och 

Tranås ska stödja en ”egen läkare” och för att få ihop 

pengarna säljer de andelsbevis för läkarinsatsen. Fokus 

ligger på att sälja andelar till personer som inte är med 

i Rotary. De ska sen få följa läkarens insatser vid en 

jeeplinje i Kenya via Facebook och förhoppningsvis bli 

så intresserade av Rotary att de blir medlemmar. Ett 

projekt som betyder stöd till sjuka i Kenya och nya 

Rotarymedlemmar i Sverige! Vill du veta mer om pro-

jektet går det bra att kontakta Mjölby Rotaryklubb.  

Gå för vatten  

Att Gå för Vatten har blivit ett populärt sätt att samla in pengar till vattenprojekt i Rotary 

Doctors regi. Nu är det flera klubbar som gör det. Sist ut var Hässleholms Rotaryklubb 

som samarbetade med en vandringsklubb. Andra klubbar som arrangera ”vatten-

promenader” är Falkenberg, Halmstad och Åhus, med eller utan samarbetspartners.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Trelleborg Rotaryklubb 20 000 kr, Falkenbergs 

Rotaryklubbar 8 767 kr samt Halmstad, Halmstad Gamletull, Halmstad Norre 

Port, Halmstad Tre Hjärtan och Halmstad Tylösand Rotaryklubbar 8 600 kr var-

dera. Tack till dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Upprop till en jeep  -  1 000 kr från varje klubb 

Rotary Doctors behöver en ny jeep. Din Rotaryklubb har   

säkert råd att bidra med 1 000 kr! Om alla klubbar i Sve-

rige gör det så kan vi köpa in en ny jeep.  

Rotary Doctors har börjat att jobba i North Pokot, ett iso-

lerat område med mycket dåliga eller nästan obefintliga 

vägar. De jeepar som vi har räcker inte till. Vi behöver 

köpa in en till jeep för att kunna nå ut till de hälsodis-

pensärer som vi stödjer, till mammor som behöver möd-

ravård, till barn som behöver vaccineras samt till kvinno

- och mansgrupper som startats för att jobba mot kvinn-

lig könsstympning.  

Många klubbar stödjer oss redan, men denna extrapeng 

skulle betyda att vi kan hjälpa de i North Pokot som behöver i vårt stöd.   

Skicka 1 000 kr till Rotary Doctors, SWISH 900 47 22 eller bankgiro 900-47 22, 

skriv Jeep i informationsfältet.  

 

Kvinnors rätt till hälsa  
Hög mödradödlighet, månggifte, könsstympning, 

barnäktenskap, tonårsgraviditeter är vanligt i byarna i 

North Pokot. För uppnå förbättringar behövs inte bara 

kliniker utan förändrade tankesätt och vanor.  

Därför har Rotary Doctors startat kvinno– och man-

grupper som får kunskap om hälsofrågor. Kvinnorna 

har speciellt velat jobba mot könsstympning. Just nu 

gör grupperna upp planer på hur de ska föra ut sin 

nya kunskap till skolor och till resten av samhället. Läs mer:  

https://www.rotarydoctors.se/aktuellt/kvinnors-ratt-till-halsa/ 
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

Läkare på uppdrag: 

Gustav Asp 

Jönköping 

Distrikt 2380 

Jeepläkare  

Kitale 

 

Åsa Lundgren 

Kristianstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare  

Kitale 

 

Tobias Wirén 

Bromma 

Distrikt 2350 

Läkare 

North Pokot 

 

Margareta 

Parén 

Göteborg 

Distrikt 2360 

Tandläkare 

Mumias 

Ny PULS tidning om 
Rotary Doctors  

verksamhet.  
Läs på nätet: 

www.rotarydoctors.se/
wp-content/uploads/
PULS-20192020_web-

1.pdf 

Eller beställ via 
info@rotarydoctors.se 

Jeepen en nödvändighet för Rotary Doctors  

verksamhet!               

På väg ut till byar i North Pokot    

En andel i en Rotary doktors insats i Kenya  

Utbildning om kvinnlig könsstympning för män    
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