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MOVING THE WORLD PÅ HJUL

VERDENS MINDSTE CYKELLØB MED DEN STØRSTE
AMBITION

En del af en international organisation af kvinder, der arbejder for menneskerettigheder og kvinders status.En del af en international organisation af kvinder, der arbejder for menneskerettigheder og kvinders status.
Soroptimist International Skagen deltager i Stop Sult Fonden og FN World Food Programme’s indsamling til fordelSoroptimist International Skagen deltager i Stop Sult Fonden og FN World Food Programme’s indsamling til fordel
for skolemad og skolegang i Burkina Faso. Bente Lorenzen og Ida Gormsen, Soroptimist International Vejle, cyklerfor skolemad og skolegang i Burkina Faso. Bente Lorenzen og Ida Gormsen, Soroptimist International Vejle, cykler  

  sammen med soroptimister fra hele landet Danmark rundt til fordel for projektet.sammen med soroptimister fra hele landet Danmark rundt til fordel for projektet.

Støt soroptimisternes skolemadsprojekt med 100 kr. og følg med påStøt soroptimisternes skolemadsprojekt med 100 kr. og følg med på
cykel fra starten på Grenen lørdag den 13.08.2022 kl. 10cykel fra starten på Grenen lørdag den 13.08.2022 kl. 10  

Der serveres en kop kaffe i Galleri Grenen fra kl. 9.00.Der serveres en kop kaffe i Galleri Grenen fra kl. 9.00.

Kl. 10 sætter SI Skagen og Toppen af Danmark stafetten i gang.Kl. 10 sætter SI Skagen og Toppen af Danmark stafetten i gang.

  Du kan følge stafetten på vej – bestem selv hvor langt.Du kan følge stafetten på vej – bestem selv hvor langt.

Første stop: Ålbæk Badehotel. Her serveres et glas rosé eller anden forfriskning.Første stop: Ålbæk Badehotel. Her serveres et glas rosé eller anden forfriskning.

Næste stop: Mosbjerg Friskole, hvor der serveres sandwich og vand.Næste stop: Mosbjerg Friskole, hvor der serveres sandwich og vand.

SI Skagen vinker farvel.SI Skagen vinker farvel.

Der er lavet cykelruter: Skagen – Ålbæk – Mosbjerg - SkagenDer er lavet cykelruter: Skagen – Ålbæk – Mosbjerg - Skagen

Har du ikke lyst til at cykle, men gerneHar du ikke lyst til at cykle, men gerne
vil støtte, kan duvil støtte, kan du    give et bidrag tilgive et bidrag til  

Den jyske Sparekasse Reg. nr. 9560Den jyske Sparekasse Reg. nr. 9560
Kontonr. 5525644911 eller MobilePay:Kontonr. 5525644911 eller MobilePay:

89912. Husk at angive navn / firmanavn.89912. Husk at angive navn / firmanavn.

For 1,70 kr. kan et barn iFor 1,70 kr. kan et barn i    BurkinaBurkina
Faso få et nærende måltid mad.Faso få et nærende måltid mad.

Siden 2012 har SI DanmarkSiden 2012 har SI Danmark
indsamlet 1.245.000 kr. svarendeindsamlet 1.245.000 kr. svarende

til 803.225 måltider mad.til 803.225 måltider mad.

Følg turen på https://mtwpaahjul.dk eller på Facebook.com/mtwpaahjulFølg turen på https://mtwpaahjul.dk eller på Facebook.com/mtwpaahjul

SI Skagen: https://skagen.soroptimist-danmark.dk 


