
 

Løb eller gå - og støt en god sag  
Få en sjov dag - underholdning for både små og store 

 

Lørdag 6. maj kl. 9-14 på ØBG´s område ved Buskelundskolen, Silkeborg 
 

 
 

 

Du kan købe lodder i vores amerikanske lotteri, og måske vinde en af de mange spæn-
dende gevinster fra byens forretninger  
 
Der vil være en bod, hvor du kan købe saft, kaffe og kage.  
 

For børnene er der mulighed for, at få en ansigtsmaling  
eller en lille tatovering på armen, både før og efter løbet.  
 
 

Tilmelding til: H. C. Skovsende på hcs@has.dk eller tlf. 30292565 eller  
Ulla Krogh på ulkro@webspeed.dk eller 40511503 

Arrangører:  Soroptimisterne i Silke-
borg og SVF-Skagenskolen  
 
Alle indtægter på dagen går til medicin 
til kvinder og piger, som føder eller 
bliver behandlet på Sambuyan Sund-
hedsklinik i Gambia, hvor behovet for 
støtte er stort.  
 

Banen er ca. 1 km og du kan løbe eller gå alle de omgan-
ge, du kan eller vil fra kl. 10.45-12.15  
Prøv at få familie og venner til at donere et beløb til den 
gode sag - lille som stort—for hver omgang du løber eller 
går. 
 
Der vil være forplejning og en lille overraskelse til alle 
deltagere og fine gevinster til de 3, som løber eller går 
flest omgange. 
 
Startgebyr: 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 

Du kan allerede nu give din støtte via MobilePay på tlf. 40511503. Ulla 
Hver en krone tæller. 
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