
 
 

   Fredericia den 4-5 juni 2016. 

 
Fredericia kan i 2016 fejre 10 års jubilæum som Stafet-by.  
Vi håber på stor opbakning fra gildebrødre, ægtefæller, venner, bekendte, børn og 

børnebørn, som vil bruge 1-2 timer i løbet af det pågældende døgn, hvor stafetten afvikles. 

Birgit og Erik fra 1. Gilde, Fredericia har været så venlige at stille deres campingvogn med 

fortelt og varmeovn til rådighed for os, så vi har de bedste forhold i løbet af weekenden. 

 

Stafet for Livet er Kræftens Bekæmpelses største frivilligaktivitet. 
Vi håber du har tid og lyst til at være med i år, og her kommer en kort information om, hvad 

der sker og hvornår og hvad du/i skal gøre for at være med. !! 

 
Omkring den 
20 april. 

På denne dato udsendes denne information til alle der tidligere har været med. 
Også nye navne får den tilsendt. Trykkes også i Broen i maj udgaven og 
udsendes ligeledes på mail til alle tidligere deltagere.  
Enkelte får også mailen som brev. 
 

Senest den 
15. maj. 
 
Tilmelding 

Senest denne dato skal du have taget stilling til om du vil være med. Kig på den 
udsendte Stafetplan (vedhæftet fil til mailen) og udvælg dig nogle timer lørdag 
og/eller søndag, hvor du kunne tænke dig at gå/løbe for den gode sag. 
Du/i besvarer mailen til mig med hvilken dag og hvilke timer du/i vil være med. 
Har du ikke mail ringer du og vi finder en løsning på tilmelding og betaling. 
 

Stadig senest 
den 15. maj. 
 
Betaling 

Når du har besvaret mailen med tider indbetaler du deltagergebyret på  
100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn/unge, under 18år.) 
Dette sker til Fynske Bank Reg. nr. 6855 / Konto: 0001012765 
Husk at mærke med navn, så jeg kan se hvor pengene kommer fra. 
 

Omkring  
den 20. maj. 

Jeg samler op på de der har tilmeldt sig og betalt og laver Stafetplanen 
I skal påføre et tidspunkt lørdag og/eller søndag. 
Det gør det meget nemmere for mig at lave planen. 



OBS: Kan du ikke deltage i weekenden den 4.5 juni og meget gerne 

vil støtte den gode aktivitet økonomisk ringer du/i blot til mig. 
Omkring  
den 31. maj. 

Alle tilmeldte, der har betalt får mail eller brev fra mig med praktiske 
oplysninger bl.a.: Stafetplan med gå/løbetider, program for aktiviteter 
lørdag/søndag på sportspladsen, oversigt over lang rute, nærmere info om 
campingvognens placering og meget mere. 
 

Lørdag 
den 4. juni 

Startsted: Erritsø Fællesskole, Afd. Bygaden, 7000 Fredericia. 
Der er åbningsceremoni fra kl. 10.00-11.00 og stafetten starter kl. 11.00. 
Der vil være mulighed for at tilmelde sig holdet i løbet af weekenden ved at 
betale beløbet i INFO-teltet på pladsen.  
Holdets navn er: Sct. Georgs Gilderne i Fredericia. 
På pladsen kan der også købes lyspose- ceremoni lørdag aften. 

Søndag  
den 5. juni 

Afslutning fra 9.30 – 10.00 på sportspladsen. 
Et god weekend for kræftsagen er slut. 

 

 

   

 
 

Har du/i brug for yderligere oplysninger om Stafet for Livet 2016 kan jeg kontaktes på telefon: 
7586 2744, mobil: 2264 4314 eller mail. b.rask@post.tele.dk 
Jeg er udrejst i perioden fra 29.april til den 12. maj. 
 
Du kan eventuel kontakte arrangørerne, såfremt du har akutte spørgsmål, der ikke kan vente:  

Stafet for Livet i Fredericia, Anne Marie Mogensen på 2425 4079.  
 

På gensyn lørdag den 4-5 juni 
 
 

Bent Rask Thomsen 
Koordinator 
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