Vi inviterer deg
til å være med på
TEAM MONTEBELLOSENTERET
for å delta på Stafett for livet.
Stafett for livet arrangeres på
Sveum Idrettspark i Brumunddal
26.-27. mai.
kl. 12.00 - kl. 12.00

Stafett for livet
handler om å støtte de som er
rammet av kreft.
Stafetten foregår ved at hvert lag
har minst ett lagmedlem på
banen i 24 timer.

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. Stafett for livet er den
norske utgaven av Relay For Life, som er i dag den største frivillige innsamlingsaktivitet en i verden, med mer enn fire millioner deltakere.

TEAM
MONTEBELLOSENTERET
skal bestå av ansatte, naboer,
venner, kjente, familie, pårørende
og rammede.
Laget vårt er et åpent lag, slik at
OGSÅ DU KAN
MELDE DEG PÅ!

Ta med venner og familie, og gå sammen med oss for kreftforeningen,
la oss vise at de rammede ikke er alene, at vi står på for dem!
Alle som deltar bestemmer selv hvor lenge man ønsker å være med.
Det viktige er at det hele tiden er minst ett lagmedlem på banen.
Du trenger altså ikke å være med i 24 timer. Etter påmelding tar vi
kontakt med deg for å avtale dette nærmere.

For påmelding til deltakelse på vårt lag klikk her.
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål ang. stafetten.
Deltakelse er gratis:-) Vi satser på nydelig vær, godt humør, og mye liv!
Det blir arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer.
Både underholdning fra scene, informasjonsstands om kreft og
Kreftforeningens tilbud og innsamlingsaktviteter.
Når mørket faller på dempes musikken, lyset og det generelle aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under
lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin
støtte til dem som står i stormen nå.

Vi har
t-skjorter for
alle som
melder seg på vårt lag!
Sees vi på Sveum
26.-27. mai?

Vi har
EGET LAGTELT
der vi møtes mellom våre runder,
for kos og hygge, hvile og matservering.
Vi arrangerer også ulike aktiviteter:
blomsterkransbinding,
kreativ workshop
med Eimund og Øivind Sand,
og mange flere spennende
aktiviteter!

www.montebellosenteret.no

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!
Veronica de Wit er vår lagkaptein og kan kontaktes på tlf. 915 40 812 eller
sendt e-post til: vewi@outlook.com / veronica.wit@montebello-senteret.no

