12

29 augusti–4 september 2018

LUND

Uppvärmning inför loppet 2017.
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Dags att sätta fart
till stöd för kvinnor
Springa gå eller lunka? Den 8 september
är det dags för Soroptimistloppet i Stadsparken. Loppet arrangeras i år för sjätte
gången. Intäkterna från anmälningsavgifterna går till föreningen Soroptimisternas
arbete för att stärka kvinnor på olika plan.
Text: CECILIA LINDBERG

– Förra året regnade det, vilket gjorde att en del anmälda
inte dök upp, men vi blev i alla
fall 200 deltagare. I år siktar vi
på 300, säger Christina Wadsten-Malm, Past President i
Lund Soroptimistklubb.
Loppet, som är fem kilometer långt, utgår från Stadsparken i Lund och tanken är att
det ska vara ett lopp för alla
åldrar där prestationen inte är
det allra viktigaste, även om
många tar chansen att springa
riktigt fort. De fem snabbaste

kvinnorna och de fem snabbaste männen får pris som
klubben fått in via sponsorer.
Alla barn får chokladmedalj
och dessutom lottas fler priser
ut bland övriga deltagare.
Pengarna som klubben får in
genom loppet går till de projekt som föreningen engagerat sig i, både på det lokala
och det globala planet.
– Vi har alltid något
Lundaprojekt och de två senaste åren har vi jobbat ihop

med kvinnojouren och gett
bidrag till våldsutsatta kvinnor. Dessutom har vi hjälpt
enskilda kvinnor, berättar
Christina.
På det globala planet stödjer
föreningen bland annat projekt i Kenya och har även bekostat utbildning till enskilda
kvinnor som de fått kontakt
med.
– Vi är ett kvinnligt yrkesnätverk som kämpar för kvinnors utveckling på hemmaplan, men också ute i världen.
Framför allt är vi ett påverkansorgan.
Lunds Soroptimistklubb är
landets största med sina 40
medlemmar. Medlemmarna
är kvinnor som arbetar i olika
branscher. Christina Wadsten-Malm har själv en bakgrund som polismästare och
polischef, men sedan några år
är hon pensionär.

– Vi vill gärna ha flera yngre kvinnor i vår klubb och
loppet är till för att samla in
pengar, men också att sprida
kunskapen om soroptimismen, säger hon och håller
tummarna för att regnet håller sig borta när startskottet
går för årets lopp.

Vad betyder ordet soroptimist?
– Det kommer från latinets
Soror optima som kan översättas med ”bästa syster”, elleri en något friare tolkning:
kvinnor som vill väl och vill
göra gott, säger Christina
Wadsten-Malm.

Nästa lördag arrangeras Soroptimistloppet för sjätte året i rad.

Soroptimistloppet
Vad: Ett stadslopp på
fem kilometer för alla
åldrar – barn är välkomna.
Var: Stadsparken.
När: Lördagen den 8
september klockan 12
med incheckning kl
10–11.45.
Hur: Anmälan via
klubbens webbsajt är
möjlig fram till den
6 september kl 21.
Därefter sker anmälan
på plats fram till
klockan 11.45.

