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Infomøde torsdag d. 7. juni kl. 13 i lokalet ved  

siden af kontoret i Sundhedshus Vejle.  

Her kan man høre lidt mere, inden man  

endeligt tilmelder sig. 

Stafet for livet 
- vi går sammen mod kræft 

www.iidvejle.dk 

Et fantastisk arrangement i 77 byer i Danmark  

18.-19. august 2018 



www.iidvejle.dk 

Stafet for livet 

Hvad er Stafet for livet:  

Stafet for livet er et stort fantastisk arrangement, som Kræftens 
Bekæmpelse står for. Det er en folkefest fyldt med musik, under-

holdning, motion og fokus på kampen mod kræft. Til Stafet For Livet fejrer vi livet, og 
står sammen mod kræften. Vi mindes dem, der tabte kampen, og støtter dem, der 
kæmper.  

 

Rent lavpraktisk: 

Kræften hærger døgnet rundt. Derfor skal vi sammen kæmpe i et døgn.  
I et døgn skal holdene hele tiden have en ”stafet” i gang på Vejle Stadion. De fleste 
går, men man er også velkommen til at løbe. Afhængig af antal deltagere giver det  
1-2 timers gang/løb til hver fordelt over døgnet.  
 

Har du engang hørt ordene ”Du har kræft”:  
Så har du mulighed for at deltage som Fighter. Her er du med til at nedbryde tabuer 

omkring kræft, og give håb til andre kræftpatienter og deres pårørende, om at kræft 
kan bekæmpes.  
Fighterne går den første runde iført den gule T-shirt. Herefter er der et særligt  
program for fighterne med mad og underholdning.  Dette er gratis. 
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Desuden: 
Afholdes arrangementet  i 77 byer i Danmark og Vejle er med for 4. 
gang. Og naturligvis skal Idræt i dagtimerne repræsenteres med et 
hold her.   

Lysposeceremonien er en traditionsrig, rørende oplevelse, som foregår, når  
mørket falder på. Forinden kan man købe en lyspose og skrive en hilsen til de  
personer, man gerne vil støtte eller mindes.  

 

Praktisk info: 

Sted: Vejle Stadion  

Tid: kl. 11.00 lørdag – kl. 11.00 søndag.  

Pris: 100 kr. (50 kr. for børn under 18 år) Hold t-shirt til børn og voksne kan  

købes for 75 kr. og skal bestilles ved tilmelding inkl. str. 

Tilmelding: På kontoret senest d. 22. juni. Minimum 24 deltagere, Ikke-medlemmer 

og børn er også velkommen.    
Mad og drikke kan købes på pladsen, men man er også velkommen til selv at med-
bringe. Derudover vil der muligvis blive arrangeret noget fællesspisning på holdet. 
Tilskuere er velkommen på pladsen. 
Få mere indblik i selve arrangementet på www.stafetforlivet.dk.  

http://www.stafetforlivet.dk

