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Hej med jer... 

Så er tiden atter kommet til Stafet for Livet kommet til 

Ribe. I 2019 er det d. 14-15 september. 

Vi synes det kunne være fantastisk, hvis Øster Vedsted igen i år kunne samle et hold og holde stafetten i 

live. Måske endda et større hold i år end 2018. Derfor har vi igen oprettet holdet Øster Vedsted Allstars 

"Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er 

en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er 

fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft" 

Holdet er FOR ALLE (børn, unge, mænd, kvinder, forældre, bedsteforældre, børnebørn, fightere etc.), så 

tag din familie, naboerne og vennerne med til en hyggelig dag.  

Kom frisk og vær med.  

Vi laver en lejr, hvor vi døgnet over har en masse hyggeligt samvær og støtter op om en god sag. Det er 

helt op til dig selv, hvor længe du ønsker at være på banen og på pladsen, vi skal bare holde stafetten 

kørende fra start til slut. Vi laver en tidsplan over hvornår man går/løber, så har du ønsker eller begrænset 

tid på dagen, så tag kontakt til os.  

Det koster 100 kr. pr deltager over 18 år og 50 kr. hvis man er under 18 år.   

Hvis du allerede nu ved, at du vil være med på holdet, så skynd dig ind og tilmeld dig Øster Vedsted Allstars 

– tilmelding kan ske på: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/ribe/deltag-til-stafetten/deltag-pa-et-hold/   

Hvis du ikke er helt tryg ved at tilmelde sig stafetten via internettet vil der komme tilmeldingslister hen i 

klubhuset og i Krolfklubben. Her er det muligt at skrive sig på, og enten overfører penge via mobilepay 

29605760 til Cira Madsen, eller ved at smide en konvolut med navn, tlf.nr., e-mail, alder o./u. 18 år og 

vedlagte beløb i postkassen: Toften 20, så sørger Cira for tilmeldingen på holdet.  

 

De bedste hilsner,  

Birgit Thomsen (29789792) og Cira Madsen (29605760) 
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