
En holdstafet i eget tempo

  

   
  

   
 

 

 
 

 
 

ÉN DAG, ÉN NAT, ÉN FÆLLES KAMP

STAFET FOR LIVET
Den 17. og 18. juni 2017

Spektrum Park, Parkvej, Odder

Stafet For Livet

Odder



Stafet For Livet giver håb
Stafet For Livet er et døgn med hold
stafet, aktiviteter, underholdning og 
oplysning, der giver håb og støtte til alle, 
der er berørt af kræft. Stafetten symbo
liserer, at det er hårdt arbejde døgnet 
rundt at leve med kræft.

Stafet For Livet handler om at være sam
men og glæde sig over livet. Det bliver 
fejret med underholdning og aktiviteter 
for alle aldre under hele arrangementet.

Fighterrunden
Stafet For Livet åbnes med en Fighter
runde.Fighterne er tidligere og nuvæ
rende berørte af kræft. Som deltager 
i Fighterrunden giver du andre håb og 
styrke til at kæmpe deres personlige 
kampe og viser sammenhold i den fælles 
kamp mod kræft.

Overskuddet går ubeskåret til   
Kræftens Bekæmpelse

Læs meget mere om Stafetten på 
www.stafetforlivet.dk/stafet/odder
Her kan du også tilmelde dig som fighter, 
tilmelde dit hold eller tænde lys.

Dato 17. juni  18. juni 2017
Tid fra kl 11.00 til kl 11.00
Sted Spektrum Park, Parkvej, Odder

Følg os på:
www.facebook.com/ 
stafetforlivetodder

Holdstafet for alle
Stafetten holdes i gang af de mange 
holddeltagere, der går eller løber banen 
gennem hele stafetten. Jo flere hold, 
jo stærkere indsats. Og alle kan danne 
og tilmelde et hold. Spørg din familie, 
venner eller kolleger, om de har lyst til 
at være med på dit hold. Sammen får 
I en meningsfuld oplevelse og mærker 
fælles skabet ved at gøre en forskel for 
mennesker berørt af kræft. Eneste krav 
til holdene er, at hvert hold har mindst én 
deltager på banen under hele stafetten.

Tænd et lys/Lysceremoni
Når mørket falder på, tændes levende lys 
i små papirsposer. Poserne er dekoreret 
med hilsner og tegninger til tidligere og 
nuværende berørte af kræft. Hvis du vil 
skrive en hilsen til en person, du gerne vil 
mindes eller støtte i kampen mod kræft, 
kan du gøre det på dagen eller allerede 
nu tænde lyset på vores hjemmeside.

HVAD ER STAFET FOR LIVET?


