
   Strandbyspejderne deltager igen i år i 

    STAFET FOR LIVET 

   Knivholt Hovedgård d. 12 - 13. august 

 

Vi gentager succesen! Kom og vær med: 

Sidste år havde vi et rigtig godt arrangement på Knivholt med et dejligt fællesskab og vi var tilsammen med 

til at gå 841 km, hvilket indbragte omkring 25.000 kr. til det gode formål for Kræftens bekæmpelse. 

Fælles afgang fra Metodistkirken i Strandby, LØRDAG d. 12/8 kl. 09.30 

Pris for deltagelse: Kr. 50,-  for børn og kr. 100,- for voksne, beløbet går ubeskåret til ”Stafet for Livet”. 

Tilmeld dig allerede nu ved at finde vores hold ”Metodistkirkens Spejdere Strandby” via 

stafetforlivet.dk/frederikshavn – jo flere vi er, des mere synligt bliver vores hold! 

Program for dagen: 

Spejderne kan gå sig til et vandreskjold fra 10, 20, 30, 40, 50 km og måske 60 km for de allersejeste. De store 

spejdere overnatter i telt og sheltere, for dem bliver det muligt at gå på ruten hele natten.  

Programmet for ulve og prærieulve slutter kl. 20.00, hvorefter de skal afhentes.  

Søndag kl. 11.00 mødes alle til gudstjeneste i Strandby. Her uddeles vandreskjold og diplomer.  

Spejderlederne sørger for frokost og aftensmad til deltagerne. Det vil også være muligt, at tilkøbe mad og 

meget andet forskelligt på Knivholt Hovedgård.  

Vi opfordrer forældre og familie til at bakke op og deltage aktivt, enten ved: 

o At melde sig som deltager på spejdernes hold, så vi bliver rigtig mange. 

o At komme forbi og besøg os, lederne har altid frisk kaffe på kanden.  

o At deltage ved den store og højtidelige lysceremoni om aftenen. 

o At deltage i afslutningsgudstjenesten i Strandby Metodistkirke 

Af hensyn til forplejning er TILMELDING SENEST d. 6. AUGUST. Deltager man ikke ved begge måltider eller 

har bemærkninger, bedes man meddele dette på mail kasserer@strandbyspejder.dk 

Sponsorater: 

Spejderne opfordres til at finde sponsorer, f.eks. familie, venner eller forskellige firmaer til at støtte, enten 

med et fast beløb eller ved at sponsere omgange på den 1,4 km lange rute. 

På bagsiden findes sponsor-sedlen, som den enkelte udfylder og afleverer til lederen på dagen.  

Deltageren står selv for at indsamle sponsorstøtten. Det nemmeste er at indbetale pengene via 

stafetforlivet.dk. Beløbet kan også afleveres til Helle Christiansen på dagen. Det er også muligt at sponsorere 

Strandbyspejderne direkte på hjemmesiden under Metodistkirkens Spejdere i Strandby.  

Se SPONSORSKEMA og en udførlig vejledning for TILMELDING på bagsiden. 

På gensyn efter sommerferien……  
 

mailto:kasserer@strandbyspejder.dk


SPONSOR-SKEMA for _______________ 

STAFET FOR LIVET 2017 – Knivholt Hovedgård, Frederikshavn 

Opstiller for METODISTKIRKENS SPEJDERE I STRANDBY 

                Udfyld kun et af disse felter pr sponsor 

SPONSOR NAVN 
Beløb pr. 
omgang 
1,4 KM 

FAST 
BELØB 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SPONSOR BELØB TIL AFREGNING I ALT  
  

 

TAK for bidraget, alle penge tilfalder KRÆFTENS BEKÆMPELSE 

 

Vejledning for tilmelding:  

Gå ind på https://www.stafetforlivet.dk/stafet/frederikshavn 

Se under TILMELDTE HOLD, klik ”Se alle tilmeldte hold”, vælg herefter Metodistkirkens 

Spejdere Strandby, klik Tilmeld eller Støt, indtast stamdata og gå videre til BETALING.  

 

GÅ OGSÅ IND PÅ HJEMMESIDEN www.stafetforlivet.dk eller i App Store/Google Play 

Download den fine APP til mobilen og følg løbende med i antal gennemførte runder. 

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/frederikshavn
http://www.stafetforlivet.dk/

