
Program 2017  fightere
Kl. 10.00
Fighterteltet åbner  der bliver serveret kaffe, te og rundstykker.
Vi udleverer tshirts, solsikker og balloner.

kl. 10.45
Fighterne s(ller op foran scenen.

Kl. 11.00
Vi går fighterrunden i samlet flok.

Kl. 12.00  12.45
Vi spiser frokost i fighterteltet.

Kl. 13.00
Foredrag med en af Stafet For Livets helte Birgi)e Slot.
Birgi)e er blevet udnævnt som Hero of Hope for Danmark 2017. 
Hendes mål er (l stadighed at bekæmpe tabuer i forbindelse 
med kræ�sygdomme. Hun er selv åben om sin egen sygdom 
både i forhold (l, hvordan den påvirker hende, familien og hen
des venner. 
Birgi)e har allerede fortalt sin historie i ar(kler og bøger. 
Vi er glade for, at hun også møder op og fortæller sin historie (l os.
.
Kl. 14.30
Vi serverer kaffe og kage i Fighterteltet.

Kl. 15.00
Ung Cancer spiller en lille koncert i fighterteltet
og fortæller om baggrunden for deres sange.

Massage kl. 11.30  15.00:
Igen i går (lbyder vi dig mulighed for en gang wellnessmassage.
Massagen er arrangeret specielt for Fighterne og er gra(s. Der er
et telt med 3 kabiner, og du (lmelder dig massagen ved at skrive 
dig på listerne i Fighterteltet. 
Husk at tage et håndklæde med, hvis du vil forkæles med massage.

Prak ske oplysninger:
Programmet slu)er ca. kl. 16.00 i Fighterteltet. Du har here�er mulighed for at 
være med på holdet for Fightere og pårørende resten af stafe)en, som holder (l 
i et telt et andet sted på pladsen. 
Du (lmelder dig nemt holdet på www.stafe�orlivet.dk/esbjerg.

Toile)er finder du i hallen og i de ops(llede toiletvogne. 
Tasker og tøj kan du lade blive i Fighterteltet.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen (l at kontakte fighteransvarlig 
Helle Dinesen på tlf. 4222 3222 eller mail Helle@staaldinesen.dk

Til dig der fighter
du er vores æresgæst

Weekenden 20. og 21. maj 2017 
i Veldto�e Idrætspark, Esbjerg


