
Norrköpings ovanligaste löptävling är tillbaka!  
 
 

Starten är källaren och målgång är på plan 7. Gå, spring eller lunka uppför trapporna och över några våningsplan. Vinster 

till de främsta samt lottade priser. Individuell start från kl. 18.30 och framåt. Kostnad 150 kr, men betala gärna mer. Alla 

intäkter går oavkortat till Panzisjukhuset i DR Kongo.  

Ange namn och ev klubb. Betalningsinfo i vändande mejl. Anmälan senast 15 nov till frida.sodermark@loparaventyret.se. 

Årets specialkategori: Vi korar Norrköpings snabbaste brevbärare. Fint pris utlovas! 

Panzisjukhuset i DR Kongo Sjukhuset ligger i Sydkivuprovinsen och tar emot 

tusentals patienter från hela regionen. Läkarmissionens fokus ligger på säkra 

förlossningar, för tidigt födda barn, en nutritionsavdelning som räddar liv på 

svårt undernärda barn samt på familjeplanering. Läkarmissionen ger också stöd 

till insatser som hjälper kvinnor som utsatts för våldtäkt. Här får kvinnor 

traumabearbetning och hjälp att på olika sätt komma tillbaka till samhället. 
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