#RWHÖSTBINGO

Fira in hösten och de avblåsta restriktionerna med #RWhöstbingo. Den 1–31 oktober kör
vi löparbingo med temat gemenskap (du kan alltså hänga på när du vill under månaden).
Satsa på att bocka av minst fem utmaningar i rad– horisontellt, vertikalt eller diagonalt.
(Vill du ha en större utmaning? Kör två eller flera rader – eller varför inte hela brickan!)
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av RW – ge sedan
tidningen till någon du tror skulle
gilla den.

