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Stafet For Livet er et døgn med aktiviteter, 
underholdning og oplysning, der giver håb og støtte 

til alle, der er berørt af kræft.

EN DAG EN NAT EN FÆLLES KAMP



HVAD ER STAFET FOR LIVET? 
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. Stafetten 
symboliserer, at det er hårdt arbejde døgnet rundt 
at leve med kræft.  

Fighterrunden
 Stafet For Livet åbnes med en Fighterrunde, 
hvor der alene er Fightere  på banen. Fighterne 
er tidligere og nuværende kræftpatienter. Som 
deltager i Fighterrunden giver du andre håb og 
styrke til at kæmpe deres personlige kampe og viser 
sammenhold i den fælles kamp mod kræft. 

Stafetten
 Jo flere hold, jo stærkere indsats. Dan et hold og få dit 
netværk til at støtte op om din deltagelse.
Det handler om at skaffe midler til Kræftens 

Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse 
og patientstøtte. Hvert hold har mindst én deltager 
på banen under hele Stafetten.

Tænd et lys
 Når mørket falder på, dæmpes musikken og 
belysningen. Herefter tændes der levende lys i små 
papirsposer, som er opstillet langs banen. På hver pose 
kan du skrive navnet på og en hilsen til en person, du 
gerne vil mindes eller støtte i kampen mod 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.

Læs meget mere om Stafet For Livet på
www.stafetforlivet.dk

Vil du vide mere om Stafet For Livet i 
Sorø, så kontakt:

Formand:Stine Henriksen 
Mail: stine.henriksen@convatec.com 
Telefon: 5185 32 10 
 
Næstformand Merete Leisted Busk 
Mail: meretebusk8@gmail.com 
Telefon: 5238 2434

Læs mere på:

stafetforlivet.dk/soroe
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