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Pressemeddelelse  

 

Stafet For Livet leverer igen et flot overskud! 

 
I den første weekend i september måned var Filskov Stadion igen base for arrangementet Stafet For 

Livet i Billund Kommune, og her deltog næsten 750 deltagere i den fælles kamp for liv uden kræft. 

 

Styregruppen bag, som er ildsjæle fra mange af kommunens byer har svært ved at få armene ned, og 

det er en meget stor glæde at kunne præsentere årets overskud, som blev på kr. 352.124,-! 

 

Det er simpelthen en fantastisk opbakning, vi har mødt igen i år. Det er helt overvældende, og man 

bliver så utrolig stolt af, hvordan en hel kommune står sammen om at vise, at ingen skal stå alene med 

kræft. Igen i år havde vi en fantastisk weekend, som summede af liv fra start til slut. 

 

De mange deltagere gik og løb ikke mindre end 12.830 kilometer, som ved hjælp af rundesponsorer, 

donationer og en masse andre aktiviteter er omregnet til årets flotte resultat. 

 

Weekenden var en blandet buket af aktiviteter, herunder ikke mindst årets nyhed, børnestafetten, som 

blev en stor succes, og den skal helt sikkert gentages til næste års stafet. Derudover var der bankospil, 

stafetlotteri og tombola med en masse dejlige gevinster, som var doneret af butikker og virksomheder 

fra hele kommunen. I wellness teltet arbejde fodplejere, frisører og massører uden vederlag i den gode 

sags tjeneste. 

Og på scenen var der musik og underholdning med forskellige kunstnere, som også gjorde det gratis til 

fordel for stafetten. Lørdag aften kulminerede det hele med en smuk lys ceremoni, hvor der var tid til 

fordybelse og eftertanke. Derefter fortsatte aktiviteterne aftenen og natten igennem, og det hele 

sluttede søndag formiddag kl. 11. 

 

Mange virksomheder og butikker var også med som sponsorer til forplejningen i løbet af weekenden. 

 

Stafet i fængslet 

Som en helt ekstraordinær aktivitet i år, blev der d. 2. oktober arrangeret en specialudgave af Stafet For 

Livet inde i fængslet i Sdr. Omme. Også her var der stor opbakning, da ikke mindre end 120 deltagere 

var på banen for at støtte det gode formål. Heraf var der hele 109 indsatte som gik eller løb i 4 timer, og 

desuden var der musik af Clifforth & Hein. Det var en stor oplevelse for alle, som tydeligt viser, at kræft 

berører os alle, uanset hvor vi er i livet, også hvis man opholder sig i et fængsel. Stor tak til personalet 

og ikke mindst alle de indsatte for Jeres støtte! 
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Overskud, der også gør gavn lokalt 

Overskuddet fra stafetten går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og støtte 

til patienter og pårørende. Hvert år bliver 10 % af beløbet sendt videre til Kræftens Bekæmpelse 

Lokalforening i Billund Kommune, som frit kan disponere over hvordan de vil bruge disse midler til 

aktiviteter og støtte for lokale kræftpatienter og deres pårørende. 

 

 

Alle hjælper til 

Uden en så stor hjælp og støtte fra mange sider hele kommunen rundt, er det ikke muligt at lave sådant 

et arrangement, så derfor skal der lyde en stor TAK til de mange der har været med. Det gælder både 

holddeltagere, holdkaptajner, fightere, pårørende, behandlere, musikere, leverandører og en lang 

række af frivillige hjælpere som har været med til at binde det hele sammen til en stor flot stafet buket! 

 

Vi glæder os allerede til at se rigtig mange igen til den 7. udgave af Stafet For Livet i weekenden 5. og 6. 

september 2020 på Filskov Stadion. 

 

Det flotte indsamlingsbeløb torsdag aften overrakt til projektkonsulent Nicholas Caron fra Kræftens 

Bekæmpelse til evalueringsmødet på Filskov Kro. 

 

Tilmelding til næste års Stafet, som foregår på Filskov Stadion 5. og 6. september åbner snart, så hold 

øje med hjemmesiden: www.stafetforlivet.dk/billund  

 

På vegne af styregruppen for Stafet For Livet, Billund  

 

/Niels Pedersen, formand 

Bliv frivillig: 

Stafet For Livet har brug for frivillige, så kan du se dig selv i den rolle – så har vi brug for din 

hjælp! 

Du kan kontakte os på mail: billund@stafet.cancer.dk, mobil: Niels 2096 7215. 

Der åbnes for tilmelding til 2020 udgaven, den 1. december 2019 på hjemmesiden 

www.stafetforlivet.dk/billund.  På vores hjemmeside kan du læse mere om Stafet For Livet, og 

om hvordan du kan deltage, og du kan også følge os på Facebook! 

 

 

Vedhæftet billeder til fri afbenyttelse 


