
Program 2018  fightere
Kl. 9.30
Fighterteltet åbner  der bliver serveret kaffe, te og rundstykker.
Vi udleverer tshirts, solsikker og balloner.

kl. 10.30
Fighterne står klar foran scenen. Alle holdene præsenteres, 
og der holdes åbningstale.

Kl. 11.00
Fighterne står klar #l at gå fighterrunden i samlet flok og stafe$en
er here%er åben

Kl. 12.00 
Frokosten er klar i fighterteltet.

Kl. 13.00
Foredrag med Gi$e Friis  Victory Coaching.
Kom og hør Gi$es oplæg om livsglæde, de små #ng
med stor betydning og om at passe på sig selv.
Som al#d serverer Gi$e oplægget med en god por#on
humor og energi.
.
Kl. 14.00
Musikerne Charlo$e Clausen og Anders Anderskouv spiller
i fighterteltet. Der er garan# for nogle rig#g gode sange, som 
mange kan synge med på. Begge er lokale musikere og kendt fra
Tønder fes#valen.

Kl. 15.00
Vi serverer kaffe og kage for fightere og pårørende i fighterteltet
og takker af for denne gang.

Massage kl. 11.00  15.00:
Igen i går #lbyder vi alle fightere 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:
Du har mulighed for at tage en pårørende med i Fighterteltet. Pårørende melder sig #l 
på samme måde som alle andre deltagere og sender dere%er en mail #l 
helle@staaldinesen.dk om #lmelding af pårørende. Så sørger vi for forplejningen.
Programmet slu$er kl. 16.00 i Fighterteltet. 
Du har here%er mulighed for at være med på ”holdet for Fightere 
og pårørende” resten af stafe$en, som holder #l i et telt på pladsen. 

Toile$er finder du i hallen og i de ops#llede toiletvogne. 

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 26. og 27. maj 2018 
i Veldto#e Idrætspark, Esbjerg

Mere end 25 års erhvervserfaringFighterteltet
er åben for alle 

fra kl. 13.00


