
8.00 Pladsen åbner
Gør klar til et fantastisk stafetdøgn.

10.30 Konferencier 
Vores allesammmens konferencier Jesper vil føre os godt
igennem stafetdøgnet. Opråb af hold.

10.45 Velkomst v. Formand Søren Andersen
10.50 Åbningstaler
v. hhv Borgmester Jesper Frost Rasmussen og ambassadør for 
Kræftens Bekæmpelse Søren Gade.

11.00 Fighterrunden
Årets fighterrunde skydes i gang og ledes an af borgmesteren
og ambassadøren for Kræftens Bekæmpelse.

11.15 - 12.00 Store Scene - Vardegarden 
giver musikalsk optræden og viser deres mange talenter.

11.30 Lille scene - Gundersen & Bojsen
Sprudlende duo der spiller nyt og gammelt.

12.00  Store Scene - Spangsbjerg Gymnastik
- opvisning med Ungdomsmix og GrandPrix 

Kom og hep til den sejeste saltokonkurrence. Det bliver helt
sikkert en opvisning med fart over feltet. Du kan deltage i
konkurrencen. SIF udlodder 1 kr. for hver salto (max 1000,-). 
De dygtige Grand Prix piger viser deres flotte serier.

13.00 Lille Scene -  Mads Poul Gregersen
Mads vil skabe den gode musikalske stemning .

13.45 Spangsbjerg Gymnastik
Få fut i fusserne. Kom til SIFs aktiviteter på den lange bane. 

14.00-14.45 Lille Scene - Mike
Musik med rødder i det engelske musikunivers.

15.00-15.45 Store Scene - Room Service
Roomservice spiller igen i år gode sange fra både danske og
udenlandske kunstnere.

16.00-16.45 Store Scene - Re-fresh
Re-fresh giver den gas med fortolkninger af gamle klassikere.

17.00-17.45 Store Scene - Friis-Estrup Duo
Andreas Friis Rasmussen og Natascha Estrup spiller flydende
toner af mild jazz og diverse fortolkninger.

18.00 Lille Scene - Mads Poul Gregersen
Mads gi’r en ekstra omgang god musikalsk stemning.

19.00- 20.00 Store Scene - D-A-D Jam
Når kun det næstbedste er godt nok - her bliver der gang i
den. Der skal svedes, og der bliver fest.

20.30 - 21.15  Store Scene - One Hand 
Musikgenren er rap - mere præcist kan det ikke gøres.

21.30 - 22.15 Gundersen & Bojsen
Sprudlende duo der spiller nyt og gammelt.

22.00  Store Scene - Klargøring til Lysceremoni 
Vi stiller lys op og gør klar til lysceremonien.

22.50 Camena Koret
synger smuk a-Capella op til lysceremonien
23.00 Store Scene - Lysceremoni
Der tændes lys i papirsposer foran scenen og på ruten til 
minde om de mennesker, kræften har berørt. 
Psykolog og musiker Gert Barslund holder årets lystale. 
Efterfølgende synger og spiller Dorte Mørup Tagmose og pianist
Thomas Moesgaard.

6.00 Morgenbanko i fighterteltet
1 plade 30,00 og 6 plader 150,00. Flotte sponsorerede præmier.

8.00 - 8.45 Gundersen & Bojsen
Morgenvækningsmusik med Anette og Nanna

9.00 - 9.30 Store Scene - Morgenyoga m. Trine 
Fitness World, Stormgade
Godmorgen krop. Dejlig start med stræk- og vejrtræknings-
øvelser. Medbring gerne måtte eller tæppe.

9.30 - 10.15 Michael Moesgaard
Fortolker mange sange. Godt humør og skøn musik.

10.35 - 10.45  Sidste runde med Michael Moesgaard 
- korte bane 
synger og spiller livsglade sange på sidste runde.

10.45 Samling foran Store Scene
Konferencier Jesper Schwartz

10.50 Store Scene - Formand Søren Andersen afrunder
og takker for Stafetten 2018.

10.55 Afrunding med fællessang 
- Mads Poul Gregersen & Friends
TV2’s “Hele Verden Fra Forstanden”.

Kl. 10.30 -20.00 Lørdag  LEGELAND
Kl. 8.00 - 11.00 Søndag  LEGELAND
Masser af sjov i LEGELAND. Al aktivitet er på eget ansvar.

9.00 Søndag SIF Gymnastik - Ropeskipping
Kom i hallen og prøv sjove tricks med sjippetovet. Hårdt -
men megasjovt.

11.00 - 23.00 Tegnekonkurrence i lysteltet

12.00 - 15.00 Bamseskadestuen v. LEGELAND
Her behandles tilskadekomne og syge bamser og dukker af 
de sødeste sygeplejersker fra Børne og Ungeafdelingen SVS. 

12.00 - 14.00 Hesteridning
Tjæreborg Rideskole kommer med deres søde elevponyer. 
20 kr. pr. tur. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

12.00 - 14.00
16.00 - 17.30
20.00 - 21.00
LEO Club Esbjerg - Ansigtsmaling og fiskedam
For de yngste er dermulighed for at få lagt en farvestrålende
ansigtsmaling, når LEO Club står klar med kreative pensel-
strøg.

14.00 - 16.00  Stafet For Livets største kagebord
Alle stafettens deltagere inviteres til kagebord i Mad-Oasen.
Kage og kaffe/te koster 25 kr.

LØRDAG SØNDAG FIGHTERTELT
Programmet er kun for fightere og pårørende:
10.00 Fighterteltet åbner

10.45 Fighterne stiller op til stafetrunden foran scenen

11.00 Fighterrunden går vi samlet

11.30 - 14.30 Fightermassage
Wellnessmassage specielt for fightere - gratis. Tilmelding 
på listerne i Fighterteltet. Husk håndklæde.

13.00 Gitte Friis - Victory Coaching
Livsbekræftende plæg om livsglæde og motivation. 
Adgang for alle så længe der er pladser

13.30 Charlotte Clausen & Mads Anderschou
Musik med sjæl og nerve

14.30-15.00 Kaffe og kage for fighterne

EN DAGEN NATEN FÆLLESKAMP

15.00 - 20.00 Massage i teltet
Book en tid - det koster kr. 50,00 for 10 min

Lørdag kl. 15.00
Søndag kl. 9.00
Stafet-foto - Elisabeth Photography
Traditionen tro kan du få taget et foto af dig og dine stafet-
venner. Det er ganske gratis.

FDF laver pandekager og skumfiduser på bål
Al aktivitet er på eget ansvar

Segways
Tur kr. 50,- . Pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Al aktivitet er på eget ansvar.

Sjov i hallen
Døgnet igennem vil der være mulighed for at benytte hallen
til fri leg/boldspil. Husk at medbringe indendørssko og eget
udstyr til dette. Brug af hallen er på eget ansvar.

Lysposer
Op til Lysceremonien kl. 23.00 lørdag aften, kan I købe og de-
korere lysposer med hilsner og tegninger. Lysposerne koster
50 kr. pr. stk. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.                                                             

Program
Stafet for livet Esbjerg
Weekenden 26. & 27. maj 2018

Veldtofte Idrætspark, Novrupvej 17, 6705 Esbjerg Ø

Er du ikke tilmeldt et hold - mød blot op og bliv tilmeldt det åbne hold i infoteltet.
Følg os på: www.stafetforlivet.dk/stafet/esbjerg og på facebook Stafet for livet-Esbjerg

Gitte FriisVictory Coaching

AKTIVITETER på pladsen


