
 

 
 

Hvem er Fighter? 
Har du på et tidspunkt hørt ordene ”Du 

har kræft”? 

Så ved du, hvad det vil sige at kæmpe, og 

så kan du deltage som Fighter ved Stafet 
for Livet. 

 

Du er Fighter hvis: 

 Du lige har fået konstateret kræft 

 Du er i behandling 

 Du har kronisk kræft 

 Du har tidligere haft kræft 

 

Som Fighter er du med til at give håb og 

støtte til andre berørt af kræft, når du 

sammen med de andre Fightere går den 

første runde på banen iført den gule 

Fighter t-shirt 

Stafet for Livet - Esbjerg 
Afholdes her: 
Veldtofte Idrætspark 

Sportsvej 17 

6705 Esbjerg Ø. 

Tidspunkt: 
Lørdag d. 26. maj - søndag d. 27. maj 

2018 

Kontakt for fightere: 
Helle Staal Dinesen 

Mail: helle@staal-dinesen.dk 

Web: www.stafetforlivet.dk/esbjerg 

Facebook:  

Fighterne i Esbjerg har sin egen 

Facebook gruppe, som kun er for 

fighterne.  

Søg den på Facebook: 

”Stafet for Livet Esbjerg – fighterne” 

 

Arrangør: 
Stafet for Livet er arrangeret af Kræftens 

Bekæmpelses lokalafdelinger i Esbjerg 

og Bramming 

 

   

 

 

 

Er du fighter? 
 

Så er du en af vores 

æresgæster 

 

26. & 27. maj 2018 

mailto:helle@staal-dinesen.dk
http://www.stafetforlivet.dk/esbjerg


Deltag som Fighter 
Alle stafetter indledes med en 

fighterrunde, hvor alle fightere går den 

første runde på banen, iført gule t-shirts.  

Fighterrunden giver håb og styrke til din 

personlige kamp, og er med til at 

synliggøre det, du har overvundet. 

Ved at stå frem som Fighter, er du med 

til at nedbryde tabuer om kræft. 

Derudover giver du håb til andre 

kræftpatienter og pårørende om, at 

kræft kan bekæmpes. 

Fighterteltet d. 26. maj 2018 
Kl. 10.00: Der er fælles morgenmad for 

alle Fightere i Fighterteltet 

Efter morgenmaden gør vi klar til 

Fighterrunden, hvor alle fightere går den 

første runde af stafetten.  

Herefter er stafetten åben for alle. 

Kl. 12.00 har vi frokost klar i 

Fighterteltet, hvor du kan få lidt let mad 

og drikke. 

 

Kl. 13.00 vil der være underholdning i 

form af et kort foredrag. Kom og hør 

med når Gitte Friis fortæller om 

livsglæde, motivation og succes. 

Efter foredraget vil der være musik i 

Fighterteltet. 

 

Charlotte Clausen og Mads Anderskouv 

(måske kender du dem fra Tønder 

festival?) kommer og spiller kendte 

covernumre med sjæl og nerve. 

Tilmelding: 
Du tilmelder dig som Fighter på 

www.stafetforlivet.dk/esbjerg 

Når du tilmelder dig, har du mulighed 

for at vælge størrelse på t-shirt. 
T-shirten får du udleveret når du 

ankommer til Fighterteltet. 

 

Inviter en pårørende 
Du har mulighed for at invitere en 

pårørende til at deltage sammen med 

dig, så du har én at dele alle oplevelserne 

med. 

Pårørende tilmelder sig ligesom andre 

deltagere på 

www.stafetforlivet.dk/esbjerg 

 

HUSK: 
Send en mail til helle@staal-dinesen.dk 

om, at du tager en pårørende med – så 

sørger vi for, at der er mad og drikke til 

jer i Fighterteltet. 

Stafet for Livet bruger den 

gule solsikke som symbol på, 

at vi fejrer, at livet blomstrer 

på trods af kræft. 

Hold liv i håbet 

Fra kl. 12.30 er Fighterteltet åbent for 

alle, der vil høre foredrag og musik… 
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