
Giv håb – gør en forskel!
Hver 3. dansker får kræft – men heldigvis lever stadig flere bedre 
og længere med sygdommen. Det skyldes ikke mindst den indsats, 
som Kræftens Bekæmpelse gør gennem forebyggelse, forskning på 
højeste internationale niveau og støtte til alle berørt af kræft.

Stafet For Livet er en 24 timers holdaktivitet. Stafetten symboliserer 
et døgn i en kræftpatients liv, og et hold dannes typisk af venner, 
bekendte, familie, kolleger og andre vigtige netværk.

Ved at deltage i og støtte Stafet For Livet er du med til at give 
håb for nuværende og kommende kræftpatienter – håb om, at vi 
kommer nærmere den dag, hvor kræft er en sygdom, der er til at 
leve med.

Vil du gerne vide mere, så kontakt Stafet For Livet Randers:
Ingrid Rasmussen
Tlf.: 8645 4043 / 2255 5693
Mail: ingridrasmus@dlgtele.dk 

For mere info omkring Fighter deltagelse, kontakt:
Anders Henriksen 
Tlf.: 4295 8750 
Mail: Anders-Henriksen@hotmail.com

Tilmelding af såvel hold, deltagere og Fightere foregår på 
www.stafetforlivet.dk/randers

Print af brochuren er sponsoreret af:

9. – 10. juni 2018
Tronholmparken, Randers

STAFET FOR LIVET 
Vær med til at fejre livet, mindes dem  

vi har mistet og give støtte og håb  
til dem, der kæmper mod kræft

HOLD 

LIV I 

HÅBET

Stafet For Livet giver håb 
Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter,  
underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, 
der er berørt af kræft. Vi står sammen, fejrer livet og samler 
penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forsk-
ning, forebyggelse og patientstøtte. 

Stafetten varer 24 timer for at symbolisere, at det er hårdt 
arbejde døgnet rundt at leve med kræft. 

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

Sponsor 
Du kan på hjemmesiden læse om de mange forskellige 
måder, man kan støtte Stafet For Livet.

Bliv frivillig 
Der er rigtig mange muligheder, hvis du har lyst til at være 
frivillig til Stafet For Livet. Du bestemmer selv, hvor mange 
timer du vil lægge i det. Det afhænger helt af, hvilke opgaver 
du melder dig til. 

Stafet For Livet Randers

@Stafetforlivetranders



Hold går sammen mod kræft
Stafetten holdes i gang af de mange holddeltagere,  
der går eller løber på banen gennem hele stafetten.  
Jo flere hold, jo stærkere indsats.

Alle kan lave et hold og deltage i fællesskabet
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 fællesskabet ved at gøre en forskel 
for mennesker berørt af kræft.

Holdstafet i eget tempo
I kan gå, løbe eller hvad I ellers finder på. Det gælder ikke 
om at komme først, men om at gøre en aktiv indsats for at 
bekæmpe kræft.

I bestemmer også selv, hvor mange deltagere I vil være 
på holdet. Holdet skal hele tiden have mindst én deltager 
i gang under hele stafetten, og mange hold er omkring 
10-20 personer.

Støt kræftsagen
Som holddeltager kan du blandt andet:
•   Finde sponsorer, som vil støtte dit hold med et beløb for 

hver runde, der bliver gået på banen
•   Finde en sponsor, der vil betale for at få sit logo på de 

T-shirts, holdet bærer til stafetten
•   Få sponsorer til at matche det beløb, som dit hold 

samler ind
•   Sætte et mål for, at hver holddeltager skal sælge x-antal 

lysposer før stafetten. Ved en fælles indsats kan holdet 
nå langt

Lad håbets lys brænde
Når mørket falder på, tændes levende lys i små papirposer. 
Alle deltagere samles til en smuk lysceremoni og giver sig 
tid til eftertanke og fordybelse.

Hvert lys repræsenterer en person, der kæmper mod kræft 
eller som har tabt kampen. Lyset symboliserer håbet om, 
at kræft en dag kan bekæmpes – og at de, der mistede 
livet, ikke er glemt, og at de ikke kæmpede forgæves.
 
Tænd et lys i kampen mod kræft
Du kan købe en pose og dekorere den med et navn,  
tegninger eller hilsener til en person, du gerne vil mindes 
eller én, du vil støtte i kampen mod kræft.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på stafetten,  
kan du tænde lys på Stafet For Livets hjemmeside. 
De tændte lys på hjemmesiden vil også blive tændt som 
del af lysceremonien på stafetten og vil brænde for den, 
du har tilegnet lyset.

Fightere
Har du på et tidspunkt i dit liv haft kræft? Så ved du,  
hvad det vil sige at kæmpe.

Du er Fighter hvis:
•  Du lige har fået konstateret kræft
•  Er i behandling
•  Eller hvis du tidligere har haft kræft

Fighterrunden giver håb
Som Fighter er du æresgæst ved stafetten. 

Stafetten indledes med en Fighterrunde, hvor alle nuværende 
og tidligere kræftpatienter iført gule trøjer går den første 
runde på banen. Fighterrunden giver håb og styrke til din 
personlige kamp, og du er med til at synliggøre det, du hidtil 
har overvundet. 

Ved at stå frem som Fighter hjælper du med at nedbryde 
tabuer om kræft. Samtidigt skaber du håb for andre kræft-
patienter og deres pårørende om, at kræft kan bekæmpes.

Fællesskab og opbakning
Følelsen af sammenhold og fællesskab blandt Fighterne er 
meget stærk. På stafetten kan du dele både gode og svære 
oplevelser fra kampen med andre, der har været i samme 
situation. Dette netværk er meget givende og gør Stafet For 
Livet til en stor oplevelse for dig som Fighter. Opbakning  
og støtte er afgørende i kampen mod kræft. Stafet For Livet 
er en oplagt mulighed for at være sammen med familie, 
venner og andre, der har hjulpet dig i din kamp.


