
EN DAG, EN NAT, EN FÆLLES KAMP
Stafet For Livet er et døgn med aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og 
støtte til alle, der er berørt af kræft. 

HVAD GÅR STAFET FOR LIVET UD PÅ?
Stafet For Livet er en holdaktivitet, hvor det handler om at deltage uden at konkurrere. 
Stafetten holdes i gang af de mange holddeltagere, der går eller løber på banen gennem 
hele stafetten. Jo flere hold, jo stærkere indsats. Dan et hold med familie, venner, naboer 
eller kolleger. Som holddeltager støtter du kampen mod kræft, og sammen får I en menings-
fuld oplevelse, der gør en forskel for andre. Typisk stiller et hold med 10-20 deltagere og der 
skal som minimum være een deltager på banen under hele stafetten, som varer 24 timer. 

ER DU FIGHTER SÅ DELTAG I FIGHTERRUNDEN
Du er Fighter, hvis du har eller har haft kræft. Som Fighter er du æresgæst ved stafetten 
og får gratis forplejning og deltagerbetaling. Stafetten starter med fighterrunden, hvor alle 
nuværende og tidligere kræftpatienter iført gule T-shirts går den første runde på banen.

STAFET FOR LIVET ER OGSÅ....
Masser af underholdning for børn og voksne. Musik, dans og forskellige aktiviteter. Nyd 
et døgn med socialt samvær med eget hold og alle andre. Når mørket falder på, tændes 
levende lys i små papirposer. Alle deltagere samles om lysposerne, der er dekoreret med 
hilsner og tegninger til tidligere og nuværende kræftpatienter. Det er en meget smuk 
ceremoni, der giver håb og støtte samt tid til fordybelse.
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FAKTA OM STAFET FOR LIVET ROSKILDE
Det er andet år vi holder Stafet For Livet i Roskilde, og vi håber, du vil støtte op om 
aktiviteten, så vi i fællesskab kan sætte fokus på kræftsagen, kæmpe sammen, fejre 
livet og indsamle penge til kampen mod kræft. For tilmelding af 
hold og Fightere se www.stafetforlivet.dk/roskilde. 
Scan QR koden og kom direkte til vores hjemmeside.
Vil du høre mere om Stafet For Livet i Roskilde, kan du kontakte: 
Formand: Ole Gyldengren - tlf. 28 80 91 48
Hold Tovholder: Dorthe Friis - tlf. 21 56 28 81
Fighter Tovholder: Jan Bacarda - tlf. 28 12 81 73

HVAD KOSTER DET?
Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 18 år. Man betaler, når man 
tilmelder sig på hjemmesiden. Du kan købe mad og drikke til rimelige priser, og der er 
store fællestelte, hvor du kan opholde dig. Der er også teltpladser, hvor du og dit hold 
kan stille jeres eget telt op.

HVAD STØTTER I?
Al overskud går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse til forskning, patientstøtte og 
forebyggelse. Deres indsats er i høj grad afhængig af bidrag fra os alle. Kun 5% af 
organisationens arbejde er nemlig fi nansieret af staten. Derfor er vi alle nødt til at stå 
sammen og deltage i kampen mod kræft.

GIV HÅB - GØR EN FORSKEL!
Hver 3. dansker får kræft - men heldigvis lever stadig fl ere bedre og længere med 
sygdommen. Når du deltager i Stafet For Livet, gør du en forskel med din støtte, og er 
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.
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