SOLIDARITETSTUR TIL UGANDA 2018
En oplevelse som vil forandre dig!
Tidspunkt: uge 29, 30 og 31 (ca. 16. juli - 05. august 2018), vær opmærksom på, at
rejsedatoer ikke er endelige og kan ændres med få dage grundet flybilletter, som vil blive
bestilt samlet mm. Rejsedatoer vil ligge fast inden den 1. februar 2018.
Tak for din ansøgning om at være med på Solidaritetsturen 2018!
Denne tur er organiseret af Syvende Dags Adventistkirkens ungdomsforening i Danmark
og Syvende Dags Adventistkirkens børne- og ungdomsforening (SABU) i Norge i
samarbejde med ADRA Danmark og ADRA Norge.
Vi skal besøge Uganda i små 3 uger. Projektet, vi skal hjælpe med, er ikke helt på plads
endnu, da vi venter på endelige informationer fra ADRA Uganda. Vi skal arbejde
sammen med det lokale miljø.
Vi kan sige med sikkerhed, at det bliver spændende og givende. Du bliver opfordret til at
engagere dig i den lokale menighed, mens vi er på rejsen. Der bliver også mulighed for
lidt sightseeing og for at besøge andre af ADRAs projekter i landet. Uganda er et meget
spændende land med varieret natur og dyreliv og en ung befolkning. Denne
solidaritetstur bliver en uforglemmelig oplevelse!
Ansøgning: For at kunne komme i betragtning til denne tur skal du udfylde skemaet
nedenfor og sende din ansøgning til Adventistkirkens ungdomsafdeling. Vi gør
opmærksom på, at der kun er plads til 20 deltagere per land (40 deltagere ialt). Derfor
kan det blive nødvendigt at vælge mellem ansøgerne. Ungdomsafdelingen har ansvar
for at sikre, at de deltagere, der kommer med på turen, kan håndtere de udfordringer,
gruppen vil møde på turen.
Ansøgningsfristen er 01. marts 2018. Tilbagemelding på ansøgningerne vil ske til de
enkelte inden den 09. marts 2018. Det er meget vigtigt, at du giver besked, hvis du
finder ud af, at du ikke kan tage med på rejsen efter, du har indsendt ansøgningen.
Aldersgrænse: Du skal være fyldt 17 år på rejsedagen for at kunne ansøge om at
komme med på turen. Turen er lavet for unge 17-30 årige, men hvis du er ældre, er du
også velkommen til at indsende en ansøgning.
Pris: Pris for studerende: 9.000 DKK (11.500 NOK) hvis du er fuldtidsstuderende og
under 27 år. Dette inkluderer rejsen, overnatning, måltider mm. Vacciner, rejseforsikring
etc. er på egen regning.
Ordinær pris: 11.300 DKK/14.000 NOK (inkludere det samme).

ANSØGNINGSSKEMA TIL SOLIDARITETSTUREN – UGANDA 2018
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn:
Adresse:

Telefon/Mobil:
E-mail:
Fødselsdato:
Pasnummer og nationalitet:
Har du rejseforsikring?
Hvis ja, hvilket selskab:
Jeg er fuldtidsstudent.
Svar ja eller nej __________
SUNDHED – dette behandles konfidentielt
Hvilke vacciner har du på nuværende tidspunkt (i forhold til rejser i Østafrika)?

Sygsomshistorie: (tidligere og nuværende sygdomme af betydning)

Bruger du på nuværende tidspunkt nogen form for medicin? Hvis ja, hvilke?

PERSONLIGE INTERESSER
Tilhører du en Adventistkirke, eller hvilken kirke går du i?

Opgaver i kirken?

Nævn nogen hobbyer eller interesser du har:

Tidligere erfaringer: (deltagelse på andre missionsrejser, kurser, rejseoplevelser mm.)

Hvad er din motivation for at melde dig på denne solidaritetstur til Uganda?

Forslag til ting, som kan gøre denne tur vellykket: (personlige ønsker mm.)

Der er planlagt en forberedelsesweekend den 27.-29. april 2018, i København. Det er
obligatorisk, at du deltager i den, for at kunne deltage på turen, så den kan ikke
fravælges! Derfor skal du allerede nu svare på, om du kan deltage denne weekend.
Ja □
Nej □
Som en del af gruppen på turen, forventes det, at du holder to enkle foredrag (deler
dine erfaringer mm.). Dette kan gøres f.eks. i form af informationsarbejde for ADRA og
Adventistkirkens ungdomsafdeling efter vi er kommet hjem fra turen.
Jeg bekræfter herunder min villighed til dette.
Ja □
Nej □
Jeg accepterer, at solidaritetsturen er et arrangement uden brug af alkohol, tobak eller
andre rusmidler på noget tidspunkt under rejsen.
Ja □
Nej □
Jeg accepterer, at billeder af mig fra truen, kan blive brugt af både ADRA og
Adventistkirkens ungdomsafdeling (i Danmark og Norge).
Ja □
Nej □
Dine særlige kommentarer eller spørgsmål vedr. turen:

Din underskrift:

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre godkende, at du kan rejse og deltage i turen
og underskrive herfor her.

Mange tak for din ansøgning! Vi glæder os til en sjov, spændende og udfordrende tur.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte
Marianne Kolkmann: marianne.kolkmann@adventist.dk (telefon: + 45 60 60 77 87)
Melissa Myklebust: melissa.myklebust@adventist.no, telefon: +47 92 67 09 12
Ansøgningen sendes til:
Marianne.Kolkmann@adventist.dk (for danske deltagere) eller
melissa.myklebust@adventist.no (for norske deltagere)
Eller send med almindeligt brev til:
Adventistkirkens Ungdomsafdeling.
Att. Marianne Kolkmann
Concordiavej 16 C
2850 Nærum

SABU
Den norske Union
Vik Senter, Postboks 124
3529 Røyse

Svarsfrist: 01. marts 2018

PS. Vi gør opmærksom på, at der kun er 20 pladser per land, og at det
derfor kan blive nødvendigt at vælge mellem ansøgerne. Tilbagemelding på
ansøgningen vil blive givet senest 09. marts 2018.

