
Til dig 
der fighter
du er vores æresgæst

Weekenden 
20. og 21. maj 2017 

i Veldto"e Idrætspark, 
Sportsvej 17, Esbjerg2017

Stafet For Livet er et døgn med ak!viteter, underholdning 
og oplysning, der giver håb og stø"e !l alle, 

der er berørt af kræ#.

INVITATION
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2017

Esbjerg
Stafet For Livet 2016
Vi a$oldt vores 5. stafet i 2016, og det gik over al 
forventning. 54 hold var !lmeldt med i alt 3.384 
deltagere. Herudover deltog 157 fightere. Deltager
ne løb eller gik !lsammen ca. 53.000 km. 
Sidst men ikke mindst genererede stafe"en et over
skud på godt 1.3 mio. kr kr.

Må jeg spørge om noget?
Ja, vi er klar !l at svare på alle dine spørgsmål og
hjælpe dig med !lmeldingen m.m. Så du er vel
kommen !l at kontakte os:

Helle Staal Dinesen (Ansvarlig for fighterne)
Mobil: 4222 3222 
Mail: helle@staaldinesen.dk

Tilmelding, betaling og mere info
www.stafe&orlivet.dk/esbjerg

Arrangør
Stafe"en er arrangeret af Kræ#ens Bekæmpelses lokalafdelinger
i Esbjerg og Bramming.

EN DAG
EN NAT

EN FÆLLES KAMP

�����������Folderen er sponsoreret af:

Stafet For Livet bruger den gule 
solsikke som symbol på, at vi fejrer,   
at livet blomstrer på trods af kræ#.



Velkommen #l Stafet For Livet 2017
Vi er glade for at kunne invitere dig !l den 6. Stafet
For Livet i Esbjerg  i weekenden den 20.21. maj 2017
i Veldto#e Idrætspark.

Som fighter deltager du gra!s i arrangementet, der
starter lørdag den 20. maj kl. 10.00

Hvad er Stafet For Livet?
Stafet For Livet er en holdak!vitet, hvor det handler
om at deltage uden at konkurrere  en dag, en nat, 
en fælles kamp. Du er med til at støtte dem, der
kæmper mod kræ#en og mindes dem, der tabte
kampen. Der er masser af underholdning hele døg
net. Udover underholdning for både voksne og børn,
er du garanteret masser af hygge og socialt samvær
med både dit eget hold og alle andre.

Fighter og Fighterrunden
Som fighter er du æresgæst ved Stafe"en. Der er 
gra!s forplejning for dig som fighter og pårørende,
som er !lmeldt fighterarrangementet. Du er fighter,
hvis du har eller har ha# kræ#. Stafe"en starter med
Fighterrunden, hvor alle nuværende og !dligere
kræ#pa!enter har gule bluser på og går den første
runde på banen. Vi sørger for, at der er gule bluser 
og solsikker og balloner !l alle.

Programmet for fightere
Der bliver lavet et program for fighterne fra kl. 10 den
20. maj. Du kan se frem !l masser af hyggeligt sam
vær med alle de andre fightere og pårørende. 
Vi sender programmet !l dig, når det er klart, senest
en uge før Stafe"en.

Når arrangementet for fighterne slu"er kl. 16, er alle
meget velkommen !l at blive på pladsen resten af
weekenden og deltage i Stafe"en og alle de ak!vite
ter, der iøvrigt finder sted.

Invitér pårørende
Igen i år giver vi dig mulighed for at invitere en pårø
rende !l at deltage sammen med dig, så du har én at
dele alle oplevelserne med.

Det koster 100 kr. at !lmelde en pårørende på
www.stafe&orlivet.dk/esbjerg på holdet, som vi kal
der “Det åbne hold”. Her kan man både !lmelde sig
og betale for !lmeldingen. De pårørende bestemmer
selv, om de kun vil deltage i ak!viteterne for fighter
ne, eller om de også vil deltage i resten af stafe"en.

Når I har !lmeldt en pårørende, må I meget gerne
sende en mail med navnet på den pårørende !l:
helle@staaldinesen.dk, så vi kan sørge for mad og
drikkevarer !l alle på dagen.

Smuk lysceremoni lørdag a"en
Når mørket falder på lørdag a#en, tænder vi levende
lys i små papirsposer, som du kan købe på pladsen og
selv dekorere med hilsner og tegninger !l !dligere og
nuværende kræ#pa!enter. Alle deltagere samles om
lysposerne. Det er en meget smuk ceremoni, der
giver håb og stø"e samt !d !l at fordybe sig.

Hvad går overskuddet #l?
De penge, der bliver samlet ind, går !l at stø"e det
arbejde Kræ#ens Bekæmpelse har med forskning,
pa!entstø"e og forebyggelse indenfor alle kræ#
former. Deres indsats er i høj grad a$ængig af bi
drag fra os alle. Kun 5% af organisa!onens arbejde 
er nemlig finansieret af staten.

Du gør en forskel
Kræ# rammer mange. En ud af tre rammes af kræ#,
og resten bliver pårørende. Derfor er vi alle nødt !l
at stå sammen og bidrage. Når du deltager i Stafet
For Livet, gør du en forskel med din stø"e.
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