Mosede Fort

20.-21. august 2016
kl.13.00-11.00

EN DAG
EN NAT
EN FÆLLES
KAMP

Stafet For Livet – håb, hygge og havudsigt …
Hvad er Stafet For Livet egentlig?

Det korte svar er, at det er et arrangement, der symboliserer sammenhold og giver
håb i kampen mod kræft og desuden har til formål at samle penge ind til Kræftens
Bekæmpelse.
Det lidt længere svar er, at Stafet For Livet er en blanding af motion, aktiviteter, underholdning, sjov, alvor, følelser, hygge og oplevelser.
Stafet For Livet i Greve foregår ved Mosede Fort, så oveni det hele kommer også
masser af havudsigt!
Stafetten
Omdrejningspunktet er selve stafetten, hvor deltagerne stiller op på hold. Man kan
gå eller løbe rundt, i Mosede er der en bane til hver kategori, og hvert hold skal have
mindst én deltager på banen i de 22 timer, som vores Stafet For Livet varer.
Æresgæsterne og lysceremonien
Ved enhver Stafet For Livet er Fighterne æresgæster. Det er tidligere
eller nuværende kræftpatienter, og i Mosede åbner de stafetten ved at
gå – eller løbe – den første runde.
Lysceremonien er også fast bestanddel af enhver Stafet For Livet. Levende lys i poser med personlige hilsener, ønsker, tegninger eller andet
til eller om mennesker, der har haft kræften alt for tæt på livet.
Lysceremonien i Mosede var Europas største sidste år med over 1.600
lys og var atter en gang et helt ubeskriveligt, følelsesmæssigt højdepunkt.

Lav dit eget hold – eller meld dig til et af de
eksisterende

Hvorfor ikke lave dit eget hold til Stafet For Livet i Greve i år? Alle
kan deltage, uanset alder. Du kan lave et hold med familien eller
vennerne, med naboerne eller kollegerne, eller et hold gennem din
arbejdsplads.
Du kan naturligvis også tilmelde dig et af de hold, der allerede er
oprettet. Kender du ikke nogen her, er der altid plads på vores åbne
hold.
Prisen er den samme:
100 kr. pr. voksen og 50 kr. for børn og unge under 18 år.

Læs mere på www.stafetforlivet.dk
eller scan koden og gå direkte til
Greve-stafettens hjemmeside.

Højdepunkter fra årets program

Lørdag den 20. august
Kl. 13:00 Officiel åbning ved borgmester
Pernille Beckmann.
Kl. 15:00 Børnestafet.
Kl. 16:30 Danmarks sjoveste auktion med
skuespilleren Paw Henriksen
som auktionarius.
Kl. 20:00 Uddeling af Stafetprisen Greve.
Kl. 21:30 Lysceremoni.
Søndag den 21. august
Kl. 09:30 Rikke Mølgaard og Søren
Sebber Larsen, musik.
Kl. 10.30 Sidste runde, anført af Greve
Pigegarde.
Kl. 11:00 Afslutning v. formand
Liva Justesen.
Begge dage masser af anden underholdning, musik, opvisninger og et utal af
aktiviteter.
Følg os på facebook, Stafet For Livet – Greve
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Mediesponsor for Stafet For Livet i Greve

