
             Vil du være en del af  

                                Team DANMARK til  

           Relais pour la Vie                       

             den 27. – 28. marts 2021 
 

 

 

Den Danske Forening og Den Danske Kirke  

stiller også i 2021 med et hold til RPLV. 

 
Hvad drejer det sig om? 

Relais pour la Vie er et 24-timers løb, der afvikles i solidaritet med kræftramte 

og deres familier. 

 

Hvordan foregår det?? 

I år afholdes RPLV under helt nye Corona-venlige former.  

Hvilket rent praktisk betyder, at alle kan deltage ved at gå, løbe eller cykle  

en vilkårlig rute på et vilkårligt tidspunkt i weekenden den 27. – 28. marts. 

 

Team DANMARK har tre udgangspunkter for en gå-, løbe- eller cykeltur.  

Det er muligt at have børn med i barne- eller klapvogn,  

ligesom hunde også er velkomne. 

Vi sørger for, at I bliver sendt godt afsted og giver gerne lidt info om ruter, 

men turen foregår på egen hånd. 

 

Startpunkt 1 

Lørdag den 27. marts kl. 17.00 i Hesperange  

P-pladsen v/Apoteket, 456 route de Thionville 

 

 Startpunkt 2 

Søndag den 28. marts kl. 11.00 v/Biodiversum Rëmerschen 

5, Breicherwee, 5441 Rëmerschen 

 

Startpunkt 3 

Søndag den 28. marts kl. 15.00 v/Fräiheetsbam Strassen 

v/afkørsel 3 fra A6 i retning Bridel 

 

Startpunkt 4 

Eller du kan deltage med din helt egen tur på det tidspunkt, der passer 

dig bedst i løbet af weekenden. 



Fondation Cancer streamer virtuel  

”åbningsceremoni” lørdag den 27. marts kl. 16.00 og 

 Lys-ceremoni søndag den 28. marts kl. 16-17. 

 

Vil du være en del af lysceremonien kan du via dette link lave en donation og 

få din helt personlige besked på en lyspose: 

www.relaispourlavie.lu/votre-bougie/  

 

Hvad koster det at deltage? 

Den Danske Kirke og Den Danske Forening betaler € 15 pr. deltager. 

Din pris er kun 5,00 € - inkl. 1 hoddie sponsoreret af Core Capital. 

Deltagergebyret går ubeskåret til Fondation Cancer. 

 

Hvis du vil støtte den gode sag eller give et bidrag uden at være aktiv 

Kan du via dette link give et bidrag stort som lille.   

Team Danmark: https://monespace.relaispourlavie.lu/trophees/2021/525 

 

 
Hvordan bliver jeg en del af team Danmark? 

Tilmelding via Foreningens www.ddflux.com eller Kirkens www.Dankirke.lu 

hjemmeside senest 15. marts og samtidig indbetaling af deltagergebyret! 

 

Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget din indbetaling på  

Den Danske Forenings konto: BCEE LULL LU18 0019 1000 4951 6000 

 

Ved tilmeldingen skal du vælge mellem et af team Danmarks 

udgangspunkter.  

Alle deltagere vil modtage nærmere information et par dage før start. 

 

 

Vær med til at støtte op om en god sag. 

Flere informationer om løbet findes på www.relaispourlavie.lu 
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