
TILMELD DIT HOLD, HOLDDELTAGERE OG FIGHTERE PÅ  
WWW.STAFETFORLIVET.DK/ODDER

Stafet for Livet er et døgn med aktiviteter, 
underholdning og oplysning, der giver håb 
og støtte til alle, der er berørt af kræft. 
På stafetterne står vi sammen i kampen 
mod kræft og fejrer livet.

Et meningsfyldt døgn, hvor vi viser,  
at ingen skal kæmpe alene med kræft

17. - 18. juni 2017 
Fra lørdag kl.11.00 til søndag kl.11.00

Afgang fra Torvet kl.10.30 til pladsen Spektrum Odder, Parkvej

1 1 1dag nat fælles kamp

Det får du bl.a. ud af at deltage
• som tidligere år oplever du den 
dejlige stemning og  opbakning 
blandt alle deltagere, vi står 
 sammen, højtideligheden ved lys
festen og den dejlige fred og ro 
ved runden efter.

Stafet For LivetOdder

Fightercitat 2016
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Fightere – Stafettens æresgæster
Alle, der har hørt ordene ”Du har kræft” kan deltage som Fightere til stafetten. Det vil sige 
 nuværende og tidligere berørte af kræft. Fighterne går forrest på den første runde på banen 
iført gule T-shirts og er på den måde det håndgribelige bevis på, at kampen mod kræft nytter. 
Efter Fighter-runden inviteres Fighterne til en frokost i spiseteltet.

Tænd et Lys
En smuk del af Stafet For Livet i Odder er, at 
vi tænder lys for de personer, der kæmper 
med kræft eller for de personer vi har mis-
tet, dem der tabte kampen til kræften.

Du kan allerede nu tænde et lys på hjemme-
siden. Et lys koster 50,- kr. Hvis du tænder 
lys på hjemmesiden, sørger vi for, at din 
hilsen bliver skrevet på en lyspose og bliver 
sat op som en del af lysceremonien.

Køber du en lyspose i Lys-teltet under 
stafetten, får du posen udleveret og har 
selv muligheden for at skrive din personlige hilsen på, sende 
hilsener, tegne eller på anden vis dekorere lysposen. I lyspos-
en fyldes sand og 1 lys, som tændes og placeres ved scenen 
under lysceremonien. Smukkere kan det ikke blive!

Lysceremonien  
– tid til fordybelse
Lysceremonien foregår lørdag, når 
mørket falder på kl. 22.00
Der afsluttes med 1 minuts 
stilhed og fællessang. Stafetten 
 suspenderes under lysceremonien. 
Og genoptages med en ”stillerunde”.

Det bedste ved at deltage som Fighter
• følelsen at være en del at et fællesskab.  
positive samtaler omkring kræft.

Citater:
Hvad betyder det for dig at 
tage den gule T-shirt på?
• En sejr for mig selv  for 
at bevise at det hjælper at 
kæmpe.
• det kræver mod at tage 
den på især første gang, 
men også rart at turde 
synliggøre, at man er ramt 
af sygdom.
• Jeg er stolt over, at have 
vundet over kræften og 
give andre håb.
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Spørgsmål vedr. Fightere til  
fam.caspersen@mail.dk  
Hanne Caspersen

Spørgsmål vedr. Tænd et Lys til helle_kj@yahoo.dk  Helle KroghJensen
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Stafet for Livet Odder
En stafet der varer 24 timer for at symbolisere, at de berørte af kræft kæmper hele døgnet.Her 
er plads til alle - børn som voksne, som enten går eller løber på ruterne, spiller tennis eller spinner. 

Hold og holddeltagere
Alle kan lave et hold og deltage i fællesskabet. 
Spørg din familie, venner og kolleger, om de har 
lyst til at være med på dit hold. Sammen får I en 
meningsfuld oplevelse og mærker fællesskabet ved 
at gøre en forskel for mennesker berørt af kræft. 
Stafetten holdes i gang af de mange holddeltagere, 
der går eller løber på ruterne gennem stafettens 
24 timer. – det gælder ikke om at komme først – 
men om at gøre en aktiv indsats mod kræften.

Du bestemmer selv, hvor stort dit hold skal være, men holdet 
skal have minimum én deltager på banen ad gangen i hele døg-
net. Den typiske størrelse hold er 20-50 personer. 

Hvert hold har en holdkaptajn, der står for at koordinere og 
kommunikere med holdet og styregruppen for Stafetten. Pris for 
deltagelse: 100,- kr. pr. voksen og 50,- kr. for børn under 18 år.

Der oprettes et åbent hold, hvor alle ”enkeltpersoner”  
er velkomne til at tilmelde sig. Frivillige sørger for at der  
kan købes sund mad under arrangementet.

Citater:
• Jeg deltog for 
anden gang på holdet 
Cancerrunners. Det 
at man er et hold 
sammen, har nogen 
at følges med rundt 
og hyggen i lejren 
når man har brug for 
en pause. Gejsten 
for at gå mere, man 
giver hinanden meget 
for at indtjene mest 
muligt til kræftens 
bekæmpelse.
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Spørgsmål vedr. Hold til overrandlev@gmail.com  Vibeke Bjerregaard Iversen

Det bedste ved at deltage på et hold:
• Hygge, socialt samvær med kollegerne om 
noget alle på en eller anden måde er berørt af!
• Være sammen med andre på godt og ondt, 
altså både grine og græde sammen. Møde nye 
og gamle venner og i det hele taget hygge på 
højeste plan.

SAMMEN ER VI STÆRKERE
EN DAG, EN NAT, EN FÆLLES KAMP

Overordnet program:
Lørdag: Optog fra byens Torv til Stafet området med Odder Garden forrest

Åbningstaler og Fighterrunde som start på stafetten
Lysceremoni når mørket sænker sig

Afslutningsceremoni søndag, hvor vi alle fejrer  
fællesskabet og sammenholdet

Mange forskellige aktiviteter og underholdning  
foregår på området igennem hele døgnet.
Mad og drikke kan købes under stafetten



Fra venstre: Niels Thylstrup, Vibeke Bjerregaard Iversen, Marta Bertelsen, Hanne Høj, Hanne 
Caspersen, Ole Peter Andersen, Kurt Christensen, Pia Winther, Erik Damgaard, Lene Rahbek, 
Flemming Vestergaard, Sven Aage Dam og Helle Krogh-Jensen

Med stafetten laver vi fundraising til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 
Alle indsamlede midler går ubeskåret til KB og de bruges som vist. 

Fra Odder kunne vi i 2016 sende det flotte beløb kr. 350.000 til formålet.

Styregruppen for Stafetten 2017

Vil du vide mere om Stafet For Livet  
Odder se vores hjemmeside.
Her kan du også tilmelde dig

www.stafetforlivet.dk/stafet/odderFølg os på  

facebook

Følg os på www.facebook.com/stafetforlivetodder

Kunstauktion 2016Det bruges indsamlede midler til:

Citater fra styregruppemedlemmer: Hvorfor er jeg frivillig?
• Som frivillig møder man en masse nye men
nesker og knytter nye venskaber samtidig med 
at man arbejder for en god sag.

• Jeg kan lide at være en del af 
et stort vandrende fællesskab i 
kampen mod kræft

Sponsor:


