
 

Kære Veteraner    Høgild d. 16 maj  2022 

Til jeres orientering, er det nu snart 10 år siden Cypernveteranerne blev oprettet som 

forening. Det skete d. 24 oktober 2012 i tæt samarbejde med den Cypriotiske 

Ambassadør George C. Kasoulides og Konsul Zoe Winding - foreningens Protektor. 

Der er nu åbnet op for tilmelding til JUBILÆUMSSTÆVNET, hvor oprettelsen skal 

fejres lørdag d. 20 august 2022,  I kan alle medvirke til, at gøre denne dag til en 

minderig og festlig dag med Cypern i centrum. 

 Kassereren har lagt opdaterede tilmeldingsblanketter ud på hjemmesiden, Palle gør 

opmærksom på, at såfremt der er nogle af jer der har problemer med, at udfylde 

blanketten på computeren, er I meget velkommen til, at sende en mail til ham, med 

oplysninger om hvad I ønsker, at deltage i ved stævnet, når I så har indbetalt beløbet 

på det konto nummer der fremgår på hjemmesiden er I tilmeldt. 

Bestyrelsen håber på, at I vil tilmelde jer allerede nu, således bestyrelsen kan 

planlægge programmet for dagen i henhold til tilmeldte Veteraner. 

Husk, at I også kan bestille både Polo og CAP til udlevering på stævnedagen hos John 

Buhl – så sparer I portoen!!. John Buhl,s mobil nr. 20104036 

BEDSTE EFFEKT, - husk at se efter i jeres skabe og skuffer, måske ligger der en ting I 

har taget med hjem fra Cypern fra dengang, alle der har medbragt effekter vil blive 

vurderet af dommer komiteen, den udvalgte effekt bliver tildelt E. T. s Vandrepokal. 

Hvis du har spørgsmål vedr. stævnet, står bestyrelsen klar til, at hjælpe,  - når vi 

kommer tættere på datoen, vil I modtage det aktuelle program for afviklingen af 

stævnet lørdag d. 20 august 2022, HUSK at stævnet er for ALLE Cypern Veteraner 

uanset hold nummer, - ledsager er ligeledes meget velkommen. 

HUSK, at der er mulighed for overnatning på flyvestationen, som det fremgår af 

tilmeldingsblanketten. 

  Bestyrelsen glæder sig til, at se jer alle til nogle hyggelige timer og takker for jeres opbakning 

gennem alle 10 år, og håber på, at vi fortsat  kan mødes og mindes Cyperntiden 

PÅ bestyrelsens vegne 

Erik T. Hansen  
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