
 
 

Friskvård och välgörenhet   =   Soroptimistloppet i Lund 

 
 

Gå, lunka, spring 5 km runt Stadsparken i Lund lördag 8 september 2018 kl. 12 
För sjätte året arrangerar Lunds Soroptimistklubb ett motionslopp för alla åldrar och alla former – alla 
kan vara med så samla ihop jobbarkompisar, släktingar eller grannar.  
Syftet med motionsloppet är att samla in pengar för att kunna stötta flyktingkvinnor med barn och/ 
eller våldsutsatta kvinnor i första hand genom kvinnojouren i Lund. Vi stöttar också tillgången till 
vatten och sanitet genom Peepoo skolprogram. Genom en egen medlem som arbetar för Läkarbanken 
hjälper vi en ung föräldralös kvinna i Kenya att fullfölja sin lärarutbildning.  

Goodiebag till alla 
• T-shirt och goodiebag till alla som deltar.  
• Uppvärmning och avslappningspass till musik med erfaren gympaledare.  
• Priser till de 5 första kvinnorna respektive 5 första männen – sedan lottning av priser till 

övriga så långt gåvorna räcker. Alla barn får medalj. 
• Kostnad: 200 kronor per person, vilket oavkortat går till projekten, barn under 10 år gratis.  

(efter den 1 september 250 kr) 
Ta med picknick till efter loppet. Det är ju trevligt att passa på att umgås och att nätverka. 

Vill du sponsra motionsloppet?  
Alla typer av bidrag välkomnas– pengar, tjänster eller produkter till vår goodiebag eller 
prisutdelningen – vänligen kontakta info@soroptimistloppet.se plusgiro: 4308238-7 

Anmälan och mer information 
Läs mer och anmäl dig/er på www.soroptimistloppet.se.  

Lunds Soroptimistklubb 
För att stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen driver vi projekt och deltar i opinionsbildning 
för att påverka beslutsfattare lokalt, nationellt och globalt. Vi är del av Soroptimist International en 
av världens största opolitiska organisationer för yrkesverksamma kvinnor i alla åldrar. Sedan 1921 
bildar Soroptimisterna i världen ett globalt nätverk som arbetar för jämställdhet, utveckling och fred 
genom aktivt systerskap.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Lunds Soroptimistklubb 

http://www.soroptimistloppet.se/
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