Danbat7/IGDET 1995
20 års Jubiitour til misionsområdet 2015
Tro det eller lad vær, de fleste af os er nu blevet dobbelt så gamle som da vi i 1995 var samlet i Dvor. 20 år
er gået og det er tid for at gense missionsområdet. Derfor gentager vi succesen fra 2005 hvor vi var 29
deltagere i 10 års Jubiitouren.
Jubiitouren 2015 foregår fra d. 22 april til d. 26. april. Vi skal indkvarteres på Hotel Central
(www.hotelcentral.hr) i Kostajnica. Det ligger i Y krydset lige før broen midt i byen og er blevet sat i stand.
(Krajina style) Der ligger en lille Cafe/bar på hotellet. Turen foregår i VIP bus.
Det endelige program er ikke på plads men vil blive lagt på Facebook gruppen for denne tour. (Gruppen
hedder: IGDET / DANBAT 7.) er du ikke på Facebook sendes info på mail efter aftale.
Prisen for touren bliver omkring 3.000,00 pr. næse men kan først endelig fastsættes når deltager antal er
endeligt. Der er hentet 25.000 i støtte fra kammeratstøtteordningen. Touren gennemføres ved minimum
20 deltagere.
Tilmelding og betaling.
Tilmelding sker ved at indbetale 1.500,00 kr. på følgende konto: Reg. Nr. 7456 Konto nr. 1203634
Husk at skrive navn på overførslen ;-) Tilmelding og betaling skal ske inden d. 20 februar.
Rest beløb indbetales senest d. 10 april. Er der mindre end 20 deltagere aflyses turen og pengene
returneres.
Indbydelse er sendt enten via Facebook, Mail eller brev.
Efterlysning.
Der er enkelte IGDET medlemmer der er blevet væk gennem årende som vi skal have fundet, giv en hånd
med. Har du info så smid en mail eller SMS. Følgende mangler:
A P Jeppesen, Michael Krogh, Hans Lange, F B Madsen, C Pedersen, Heine Stendal, Torben
Lisbjerg, Troels P. Jensen, Claus L Sørensen
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