DU ER IKKE ALENE:
Bli med på Stafett for
livet og bidra i kreftsaken. – Det er en fin
måte å møte andre
som er berørt av
kreftsydommen, sier
nasjonal prosjektleder
Lars Bø Kristensen fra
Kreftforeninen, her med
kollega Bente Øverlie.

Gå for livet!
Når kreft rammer, kan både den som blir syk og pårørende føle seg alene.
Nå engasjeres flere lokalsamfunn til å gå sammen for å vise sin støtte
og samtidig bidra i kreftsaken. Og alt du trenger å gjøre, er å møte opp og gå.
nder arrangementet Stafett
for livet samles alle gode
krefter for å gi støtte, ikke
bare i form av innsamling til
kreftsaken, men også for å vise at kreft
angår oss alle.
– Det er en fin måte å møte andre som
er i samme situasjon som deg, enten som
kreftsyk, kreftfri, pårørende, venn eller
kollega av noen som har kreft, er frisk fra
kreft eller er død av kreft, sier nasjonal
prosjektleder for Stafett for livet, Lars Bø
Kristensen (43) fra Kreftforeningen.
Han var med og hjalp Randaberg kommune og frivillige med å arrangere den
første Stafett for livet i Norge. Engasjementet var stort, så stort at syv nye steder arrangerer Stafett for livet i sommer og høst.
Alle kan stille med lag – uansett alder
og form.
– Det er så viktig at de som bor i
lokalsamfunnet ser at andre er berørt
av sykdommen. De er ikke alene, og
lokalsamfunnet står sammen, sier Lars,
opprinnelig dansk, men nå rogalending.
Han er en stor årsak til Stafett for livet
arrangeres rundt om i landet.
MISTET LILLLESØSTEREN
Lars er av typen som får ting gjort, men
hans engasjement for kreftsaken bunner
i personlige opplevelser.

KREFTSYK LILLESØSTER: Lars Bø Kristensen
(43) var seks år da lillesøsteren Mette døde, kun
fire år gammel. Her med mamma Aase.

Da Lars var fire år, fikk lillesøsteren kreft.
Lille Mette var bare to og et halvt år.
– Jeg husker godt den dagen hun døde.
Mor skulle ta meg med ut en tur. Faren
min satt igjen hjemme med søsteren min
på fanget da vi gikk. Hun var så syk at
hun lå i armene hans, forteller Lars. Det
var siste gang han så lillesøsteren i live.
– Vi gikk. Mor gråt, og jeg skjønte at
noe skjedde, forteller Lars.
Da han og moren kom hjem, fortalte
faren at lillesøster var død.
– De visste hun ville dø da vi var ute,
forteller Lars.
Lillesøsteren ble bare fire år. Lars var
seks.
Lars har gode minner om lillesøsteren
Han husker at hun alltid var glad.
– Mette likte å tegne, mest av alt hus.
Men de ble svarte etter hvert, forteller Lars.
Livet måtte gå videre for den lille familien i Danmark. Det skulle ta nesten 20
år før Lars snakket om opplevelsen.
VENDEPUNKTET
I starten av 20-årene reiste Lars til Los
Angeles for å jobbe. Han trivdes godt.
En dag da den 25-årige Lars gikk forbi
stadionet i Salinas, ved hjemstedet hans
i California, så han massevis av mennesker. Han ble nysgjerrig da han så unge
mennesker som tydelig hadde kreft.

▼

U

Tekst: Grethe Rønningen Foto: Erik Hannemann, Olaf Grødem, Bård Berntsen og Privat

3

0118_stafett_for_livet_169320.indd 3

31.05.2018 13.08.56

DRAKTA: Lagene på Stafett for livet kan stille
i egne t-skjorter og vester. Her er Lars sin
sweatshirt fra tiden i USA med navnene til både
dem som har kreft og dem som er døde av
sykdommen.

STORT OPPMØTE: Lokalsamfunnet i Randaberg stilte stort opp da Norges første Stafett for livet ble
arrangert i 2017. I sommer vil syv nye steder arrangere stafett.

SOSIALT: Mellom etappene er det god tid til å være sammen, prate, spise og ha det hyggelig. Hvert
lag har eget telt og kan stille med så mange deltagere de vil.

PÅFYLL: På stands får du kjøpt mat og drikke,
og alt går til kreftsaken.

Arrangementet Relay for Life (Stafett
for livet) hadde kommet til den lille
byen, og inne på stadionet var det
6-7000 deltagere.
– Det var tøft å se folk, også barn og
unge, med kreft, men samtidig var det
inspirerende å se dem gå ved godt mot.
Det var et fantastisk arrangement for alle
som var med, minnes Lars.
Den dagen ble han en av deltagerne.
– For meg skapte stafetten en åpenhet.
Jeg fikk en indre bevissthet rundt alt
som hadde skjedd med søsteren min,
mor, far og meg, forteller Lars.
– Arrangementet skapte en plass hvor
pårørende kunne møte andre pårørende –
folk som var i samme situasjon, sier han.
I 2005 dannet Lars like godt sitt eget
lag for foreningen, Salinas Jaycess, (Junior Chamber) hvor han var lagkaptein.
Da han forlot USA, ble opplevelsen og
det sterke engasjementet med hjem til
Danmark.

han etterhvert fikk i Kreftforeningen
i Stavanger. De to siste årene har han
jobbet med prosjektet Stafett for livet
for å engasjere frivillige til ulike roller,
næringsliv, tilpasse arrangementet til
norske forhold og samarbeide med
American Cancer Society og 28 andre
land.

ENGASJERTE FORELDRENE
I 2008 stilte Lars som frivillig i
PR-gruppen til Stafett for livet på et sted
like ved Århus, hvor Lars da bodde. Han
engasjerte også foreldrene og fikk dem

til å jobbe mot å få stafetten til hjemstedet Vejen.
I 2010 kom stafetten «hjem» til Lars,
hjem til der alt egentlig startet for 29 år
siden. Foreldrene og lillebror Jesper (34)
hadde dannet Team Aase (morens navn)
med rundt 50 på laget.
1300 deltagere stilte dette første året.
Antallet økte for hvert år. Det kom også
deltagere fra andre byer rundt om. Og en
del av disse dro hjem til sin egen lille by
og startet opp sine egne stafetter.
Engasjementet spredte seg raskt. Og
det skulle veldig snart bli med Lars på
turen over Nordsjøen og til lille Randa
berg utenfor Stavanger.
TOK STAFETTPINNEN TIL NORGE
Samme år møtte Lars Randaberg-jenta
Line Kristin (42). Lars flyttet til Norge
og fikk en familie med to bonusbarn Ella
(13) og Iven (16). Etter hvert kom også
datteren Louisa (3) til verden.
Etter at Lars flyttet til Randaberg og
Norge, jobbet han i det private nærings
liv. Gjennom yrkeslivet har han jobbet
med forretningsutvikling og salg innenfor mange bransjer – også internasjonalt.
Erfaringene kom godt med i jobben

– JEG FIKK EN RO
På Randaberg i 2017 fikk den første
Stafett for livet stor oppslutning. 1711
mennesker stilte. Det er tre ganger så
mange som vanligvis stiller på slike
førstegangsarrangementer i USA.
– Jeg tror at de mange lokalsamfunnenes sterke posisjon rundt om i hele
landet og nordmenns dugnadsånd, kan
gjøre enormt mye for kreftsaken, både
i form av kontakt mellom mennesker
og for å samle midler til kampen mot
sykdommen.
Jeg fikk en ro da jeg opplevde stafetten
for første gang, og jeg håper andre kan
oppleve det samme, sier Lars.
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VAKKERT OG VEMODIG:
Lyssermonien på kvelden vekker
mange følelser hos deltagerne.
Lyktene med personlige hilsner
er et vakkert skue.

Dette skjer under Stafett for livet
– I Kreftforeningen ønsker vi å ha tilbud lokalt. Stafett for
livet er en fin arena for samhold og et sted man kan dele
gleder og sorger, sier Lars Bø Kristensen som er prosjektleder
hos Kreftforeningen.
Oppskriften er amerikansk. American Cancer Society arrang
erte Relay for Life første gang i 1985. Organisasjoner i andre land
har laget sin lokale vri. I Danmark har de hatt stafetten i 10 år.
Hvem kan delta?
– Alle! Så her er det bare å melde sin interesse, sier Lars Bø
Kristensen. Alle kan stille lag, og lagene rekrutterer sine deltagere. Det kan være familie og venner fra fjern og nær, kolleger,
naboer osv.
Selv om ikke alle kan være med på Stafett for livet, kan man
komme innom, for dette er for hele lokalsamfunnet.
Hva skjer konkret på Stafett for livet?
– Arrangementet varer i 24 timer. I løpet av disse timene bytter
deltagerne på lagene på å gå etapper.
De som starter stafetten er «fighters». Dette er mennesker
som enten har eller har hatt kreft, og disse er æresgjester
denne dagen.

Alle lag har sitt telt hvor folk kan være sammen, ha tid til å
snakke sammen, spise, lage mat og slappe av. Det foregår
massevis av aktiviteter gjennom døgnet, også for barna.
Arrangementet har vist seg å være populært også blant barn
og unge.
Når kvelden går over i natt starter lyssermonien. De som vil,
lager lysposer med navn, meldinger, hilsener og tegninger
som uttrykker både sorg, savn og håp. Lysene tennes og det
er to minutters stillhet.
Hvor og når er Stafett for livet?
Arrangementene er spredt utover syv helger i sommer og
høst. Her arrangeres stafettene i år:
• Ringsaker: 26. - 27. mai
• Askøy: 2. - 3. juni
• Nye Asker: 18. - 19. august
• Karmøy: 1. - 2. september
• Harstad: 8. - 9. september
• Kristiansand: 8. - 9. september
• Sandefjord: 15. - 16. september
• Randaberg: 22. - 23. september
Les mer på nett: kreftforeningen.no/stafettforlivet
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