INFORMASJON

Bli med på stafett for livet
2. til 3. juni 2018 Askøy

Stafett for livet er et 24-timers
arrangement hvor lokalsamfunn
går sammen for å vise sin støtte til
dem som er eller har vært berørt av
kreft. Stafetten symboliserer at en
kreftsykdom aldri tar pause, men
er til stede hele døgnet og at det
alltid bør være noen på banen for
den som er syk. Dette skjer gjennom
en stafett med lag av ulik størrelse,
der deltakerne ikke går eller løper
mot hverandre, men med hverandre.
Dette er den norske utgaven av det
amerikanske Relay For Life, som ble
startet av legen Gordy Klatt i 1985.
Det er i dag verdens største non-

HVA ER STAFETT FOR LIVET?

profit-arrangement med 3,6 millioner
deltakere i 5 000 byer i 28 land,
med over 700 000 nåværende og

Stafett for livet er et 24-timers støttearrangement som symboliserer den
kampen kreftpasienten går gjennom, fordi det alltid bør være noen på banen
for den som er syk. Lokalmiljøet på Askøy retter oppmerksomhet mot kreftsaken, viktigheten av å kjempe sammen og feire livet. I stafett for livet deltar
lag som ønsker å støtte eller minnes noen som er eller har vært rammet
av kreft. Lagene består av familier, venner, medelever, kollegaer og andre
nærstående. Stafett for livet drives av frivillige i Kreftforeningen og er den
norske utgaven av Relay For Life. Det oppsto i USA i 1995 og har siden den
gang spredd seg til 5000 byer i 28 land.

tidligere kreftpasienter.

BLI MED PÅ STAFETT FOR LIVET PÅ ASKØY

Lagspåmelding:
Aud Skogen
Tlf. 995 05 563
skogenaud@gmail.com

Kan du tenkte deg:
• å danne et lag
• være frivillig
• bidra på andre måter
Meld på et lag via www.stafettforlivet.no

KONTAKTPERSONER:
Stafettleder:
Oddvar Johan Jensen
Tlf: 928 21 854
stafettleder.askoy@kreftforeningen.no

Fightere:
Marianne Bøe
Tlf. 452 85 395
marianneboe@broadpark.no
Sponsor:
Ina Lie
Tlf. 995 93 749
ina.lie@barnevognservice.no
Følg oss på Facebook!
Scan QR koden



