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Kære Cypern Veteraner  

Det er rigtig ærgerligt. Men på grund af covid – 19  smitte, har vi i samråd med Flyvestation Aalborg valgt at aflyse 

Cypernveteran stævnet i 2020. Vi tager ansvar og sundhedsmæssige hensyn til jer veteraner og medlemmer.  

Selvom der desværre ingen stævne bliver i år, ønsker vi at I forsat støtter jeres Forening Cypernveteranerne. dk 

med indbetaling af kontingent for 2020. På forhånd TAK til jer veteraner. 

50 års tegn!! Til hold 13 og 14 tildeles ved stævnet i 2021. 

Vi planlægger at afholde et stort stævne for jer på Flyvestation Aalborg. 

Lørdag, den 14. August 2021. Med et bredt dagsprogram. 

                     ( Går I med et forslag eller ide til et indslag til dagsprogrammet, så kontakt formanden). 

 

Den Cypriotiske Ambassadør, Ms. Penelope Erotokritou, har stor forståelse for aflysningen i år og sender en varm 

hilsen til jer alle og glæder sig til stævnet i 2021. 
                        

Bestyrelsen i foreningen Cypernveteranerne.dk er alle Cypernveteraner, og har gjort tjeneste på Cypern som FN-

soldat. Vi arbejder frivilligt til glæde og gavn for jer Cypern veteraner. Vi hjælper jer veteraner med gode råd og 

vejledning i forskellige situationer. For at Cypernveteran stævnet lykkes, lægges der mange frivillige timer i 

planlægning, og ikke mindst under stævnet, og efterfølgende arrangering af veteranmiddagen. 

DET GØR VI MED GLÆDE FOR AT I CYPERNVETERANER MEDLEMMER KAN FÅ EN RIGTIG GOD OG MINDERIG DAG 

MED SOCIALT SAMVÆR MED JERES KAMMERATER FRA CYPERN TIDEN  

Selvom der er lidt tid endnu inden stævnet afholdes. Så sæt x i kalenderen. Vi forbereder os på et stort fremmøde. 

I vil løbende blive orienteret med et nyhedsbrev i September og i December og i løbet af foråret 2021 

Deltag aktivt på vores Hjemmeside www.cypernveteranerne.dk  ved at skrive om jeres oplevelser fra jeres tid på 

Cypern. Under menuen. Veteranerne har ordet. 

 

Bestyrelsen ønsker jer en rigtig god sommer 

            Erik T. Hansen 
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