
Ditt namn:

Telefonnummer:

Mailadress:

Underskrift:

" " " "

Om du samlar in över 300 kr på Missionsloppet får du 
en Missionsloppet t-shirt. Annars kostar tröjan 100 kr.

INFORMATION OM MISSIONSLOPPET:
 » Dina sponsorer ger en valfri summa per varv du springer.
 » Banan är ca 450 m lång. Du springer/går/dansar/skuttar så många varv du hinner på 20 minuter. 
 » 50% av den totala summan går till SAT-7 Kids (läs på baksidan), 25 % till Gullbrannafestivalen och 25% till KRIKs 

fortsatta missionssatsningar i Sverige. Nedanstående del klipps av och lämnas in i Missionsloppet-montern innan 
eller direkt efter Missionsloppet. Kom även ihåg att anmäla hur många varv du sprang efter loppet.

Fått t-shirt

NAMN PÅ SPONSOR TELEFON KRONOR PER VARV SUMMA

NAMN:

ANTAL VARV:

SUMMA ATT BETALA IN:

BETALNINGSALTERNATIV:
alt 1. Du som löpare betalar in hela beloppet till KRIKs 
SWISH 123-170 78 76 direkt efter loppet. Var noga med 
att märka betalningen med namn och ”Missionsloppet”.
alt 2. Betala via swish senast en månad efter loppet.
alt 3. Betala in till KRIKs bankgiro: 5750-4367.



SAT-7 KIDS – MIN SKOLA/MADRASATI
Sat-7 Kids sänder filmer över satellit-tv och internet med utbildningsmaterial på kristen 
grund till barn i Mellanöstern som inte har möjlighet att gå i skolan. Projektet Min skola 
riktar sig framförallt till arabisk-talande flyktingbarn mellan 4-8 år och deras familjer 
som ofta lever i otrygghet och utanförskap. 

Över 13 miljoner barn i regionen kring Syrien har för närvarande inte möjlighet till skol-
gång, och våld och osäkerhet äventyrer deras framtid och gör dem sårbara för fattig-
dom, barnäktenskap och radikalisering. Projektet vill hjälpa barnen att känna sig säkra 
vart de än är, berätta om deras rättigheter och ge dem kunskap om Guds ord och 
kärlek. Målet är att göra tittarnas liv bättre, göra Guds kärlek synlig och ge dem förut-
sättningar för en ljusare framtid. 

Genom projektet hjälper vi barn på flykt med utbildning på plats i regionen. Målet är 
att erbjuda utbildning, friskvård och mänskliga rättigheter till arabisk-talande barn och 
ungdomar i regionen. I dag tittar över 1,3 miljoner människor på Sat-7. 

Sat-7 Kids är den första och enda arabiska kristna satellitkanalen som exklusivt riktar 
sig till barn i Mellanöstern och Nordafrika.

Läs gärna mer om organisationen och de olika projekten på http://sat7kids.com.

HIT GÅR PENGARNA!


