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OM STAFET FOR LIVET 2021  
Stafet For Livet er et event med holdstafet og oplysning, der giver håb 
og støtte til alle, der er berørt af kræft  Vi går sammen – hver for sig 
– mod kræft, fejrer livet og samler penge ind til Kræftens Bekæmpelses 
arbejde med forskning, fore byggelse og patientstøtte.

På grund af Corona arrangeres det i år som en online stafet, hvor vi går 
på ruter i egne lokalområder. Vi opfordrer alle hold til at sende billeder og 
videoer til vores Facebook, så vi kan heppe på hinanden. Der vil dagen 
igennem via Facebook være indslag med underholdning, oplysning om 
kræft og besøg hos hold og fightere.

DELTAG PÅ ET HOLD
Alle kan stille hold til Stafet For Livet. Det kan være en flok kollegaer, 
en familie eller en forening. Uanset hvem I er, så er I med til at vise, at 
ingen skal kæmpe alene mod kræft.

Opret et hold eller tilmeld dig på: stafetforlivet.dk/holstebro

Det koster kun 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn under 18 
år. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Som hold kan I 
også samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde ved at finde 
sponsorer og/eller arrangere støtteevents op til stafetten.

DELTAG SOM FIGHTER
Hvis du er tidligere eller nuværende kræftpatient, så ved du, hvad det 
vil sige at kæmpe – så er du en Fighter! Derfor vil vi gerne invitere dig 
til Stafet For Livet som æresgæst.

TÆND ET LYS
Når mørket falder på, afholder vi en lysceremoni. Her mindes vi de 
personer, som vi har mistet til kræft, og vi viser vores støtte til dem, der 
kæmper mod kræft. Du kan købe dine lysposer online.

MERE INFO
stafetforlivet.dk/holstebro

facebook.com/stafetforlivetholstebro


