Stafet For Livet den 09. og 10. juni 2018
Holdstafet i eget tempo
Alle der stiller et hold, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene mod kræft - og når vi
står sammen er vi stærkere. Derfor samles familie, venner, kollegaer, foreningskammerater
og andre i hold til Stafet For Livet.
Stafet For Livet bliver afholdt på Tølløse Privat og Efterskole på Kvarmløsevej 37A, Tølløse.
Der er et dejligt parkområde bag skolen, hvor der er god plads. Der bliver sat info telt op og
hvert hold får tildelt en plads til et holdtelt. Der er også mulighed for at have eget
overnatnings telt med. Selve banen man går rundt på, er ca. 600 meter. I løbet af
weekenden foregår der også meget andet på pladsen – spisning, lotteri, auktioner,
bankospil, optræden og underholdning osv. Så det er så absolut også et socialt
arrangement.
Vi kan gå, løbe eller hvad vi ellers finder på. Det gælder ikke om at komme først, men om
at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe kræft.
Vi bestemmer også selv, hvor mange deltagere vi vil være på holdet. Holdet skal bare hele
tiden have mindst én deltager i gang på banen under hele stafetten. Når vi nærmer os
datoen for stafetten planlægger vi, hvem der skal gå på hvilke tidspunkter og hvor lang tid.
Så selv om du måske kun kan deltage en halv eller en hel time på et bestemt tidspunkt er
du lige velkommen.
Sammen får vi en meningsfuld oplevelse og mærker fællesskabet ved at gøre en forskel
for mennesker der er berørt af kræft.
DVL- Vestsjælland`s hold er allerede oprettet, hvis du gerne vil deltage, kan du finde
holdet på www.stafetforlivet.dk/tølløse klik på ”Deltag eller opret et hold” så kommer listen
med tilmeldte hold frem, du finder DVL-Vestsjælland og bliver nu guidet igennem
tilmeldelsen.
Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for
børn og unge under 18 år.
Du er også velkommen til at kontakte Bente Christensen, Jytte Nielsen eller Lillian Olsen
for at tilmelde dig.
Bente Christensen, tlf: 25 53 34 34. Mail: bentesvillinge@gmail.com
Jytte Nielsen, tlf: 51 23 98 32. Mail: bispen@gmail.com
Lillian Olsen, tlf: 51 32 68 92. Mail: lilol-18@hotmail.com

Vi glæder os til at se dig i weekenden 09.-10. juni 2018, hvor vi sammen kan fejre livet,
mindes og gøre en forskel i kampen mod kræft.

