NAMN:
ANTAL VARV:

NAMN PÅ SPONSOR

TELEFON

INFORMATION OM MISSIONSLOPPET:

KRONOR PER VARV

»» Dina sponsorer ger en valfri summa per varv du springer.
»» Du springer/går/dansar/skuttar så långt du hinner på 20 minuter. Ett varv är 400 meter långt. Springer du fyra
kilometer blir det alltså totalt tio varv och så vidare. Påbörjat varv räknas som ett genomfört varv.
»» 50% av den totala summan går till IAS arbete i Uganda, 25% till Gullbrannafestivalen och 25% till KRIKs fortsatta missionssatsningar i Sverige. På baksidan kan du läsa mer om IAS (International Aid Services) och deras
fotbollsprojekt i Uganda.

SUMMA

BETALNINGSALTERNATIV:

alternativ 1. Du som löpare meddelar antalet varv du sprungit
till dina sponsorer som i sin tur swishar in beloppet de ska
betala till 123-170 78 76 och märker med ”Missionsloppet” och
ditt namn.
alternativ 2. Sponsorerna betalar beloppet till bg-nummer:
5750-4367 och skriver ”Missionsloppet” i meddelande.

HIT GÅR PENGARNA!
IAS FOTBOLLSPROJEKT I UGANDA

Från och med 2020 har KRIK Sverige ingått ett treårigt avtal och samarbete med IAS (International Aid Services) och Läkarmissionen. Fokus och
insatser kommer att riktas mot IAS fotbollsprojekt i ett stort flyktingläger i Kyangwali, Uganda.
Framöver kan samarbetet utvecklas vidare och komma att omfatta fler
länder, platser och projekt. Vi ser med stor spänning fram emot detta
samarbete och vad det kan komma att innebära för barn och ungdomar
som lever i stor utsatthet.
Sedan 2019 är IAS Sverige en del av Läkarmissionen och har landkontor
i sju olika afrikanska länder. Läkarmissionens uppdrag är ”att rädda liv
och att stödja människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor”
och arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom de globala målen (SDG)
där fokus är framför allt på mål 1) Ingen fattigdom, mål 3) God hälsa och
välbefinnande, mål 4) God utbildning för alla och mål 6) Rent vatten och
sanitet för alla. Utöver dessa insatser genomförs projekt i svåra konfliktoch katastrofområden.

Flyktinglägret Kyangwali, västra Uganda

Läs gärna mer om organisationen på http://www.ias-intl.org/se/.

