#EuroTour20
Jag är så glad över att just du valt att hänga med på sommarens största äventyr runt om i
Europa! De här två veckorna tillsammans som team kommer att förvandla människors liv dels dem som du och jag kommer få ge Jesu kärlek till, men också våra egna liv! På våra
missionsresor i Europa tidigare år har vi under varje resa sett hur Gud gjort viktiga saker i
ungdomars liv och min bön är att den här resan ska dra dig närmare Jesus och för alltid märka
dig med hans stora kärlek till människor. Så börja förbered dig redan nu och sök Gud för vad
Han kommer att göra i och genom dig under den här resan.
Teamhelger
Under våren kommer det att vara två teamhelger. De datum som gäller är 4-5 april samt 1617 maj. Sedan har vi en helg tillsammans i Uppsala precis innan vi åker 13-14 juni. Dessa
helger är mycket viktiga! Du kommer att få möjlighet att lära känna alla deltagare genom
olika lekar och aktiviteter samtidigt som vi tillsammans övar på den fantastiska konsert som
ska framföras på de ställen vi kommer att besöka.
Helgen 4-5 april
Lördagen kommer börja 9.30 då vi samlas på Livets Ord. Jag kommer att dela visionen och
vad vårt fokus är för den här resan. Vi kommer också att gå igenom vad som är viktigt under
resan och hur man förbereder sig på bästa sätt.
Det blir lunch, fika och middag, så ingen behöver oroa sig över att gå hungrig! Stor del av
lördagen kommer handla om konserten och diverse övningar inför konserten. En härlig andakt
kommer avsluta lördagen, då du får möjlighet att söka Gud inför resan och att be tillsammans
med alla resans deltagare. Kvällen tar inte slut efter andakten - för de som vill kommer det
finnas tid och plats att umgås med vänner och peppa varandra inför den fantastiska resa som
ligger framför! Gudstjänst är det som gäller på söndagen! Vi kommer att sitta tillsammans på
reserverade platser och sedan att äta lunch efter mötet. Söndag eftermiddag fortsätter vi att
öva för konserten och träffas i de olika ansvarsområdena. Helgen avslutas senast kl 17 på
söndag eftermiddag.
För er som ska med på resan men inte bor i Uppsala kommer det ordnas plats att bo hos
värdfamiljer. Ni kommer bli kontaktade innan teamhelgen, då ni får veta var ni ska bo. Ni är
varmt välkomna till Uppsala och vi är så glada att ni vill åka med! Om det skulle vara så att ni
redan har kontakt med någon vän eller familj i Uppsala och vet att ni får och kan bo där,
berätta det gärna för oss så vi vet.
Din uppgift under resan
Under resan kommer alla att ha en specifik uppgift utöver det vi gemensamt hjälper till med
och ansvarar för. Under teamhelgen kommer vi sedan kunna samlas i de olika
ansvarsuppgifterna och förbereda tillsammans.
Vill också påminna er om:
Försäkringar
Se noga över din hemförsäkring/reseförsäkring och se vad den täcker, självrisk, stöld etc. På
resan behöver du ha med ett försäkringsbevis (på engelska). Du bör även ringa
försäkringskassan eller gå in på deras hemsida www.forsakringskassan.se för att beställa

Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). Det kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga
sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i andra EU/EES-länder.
Betalningar
Priset för Euro Tour 20 är 8 495 kr, och inkluderar:
• Resa
• Boende
• Mat (frukost, kvällsfika och ett lagat mål mat per dag – alltså lunch eller middag)
• Mat och logi under teamhelgerna
• 2 st Euro Tour T-shirts
Du kommer att få brev hemskickat med förtryckta inbetalningskort för anmälningsavgiften
(1000 kr). Anmälningsavgiften återbetalas ej! Tillsammans med inbetalningskortet för
anmälningsavgiften, får du även tre förtryckta inbetalningskort på resterande
belopp.
• Resterande del av beloppet betalas vid ytterligare tre betalningstillfällen, se nedan. Om du
behöver ett annat upplägg för betalningen så hör av dig till oss så kan vi lägga upp en
individuell plan betalning.
• Vid avbokning senare än 1/5 debiteras 50 % av resans pris. Vid avbokning senare än 1/6
debiteras 100% av resans pris.
Inbetalningar
För att underlätta registreringen - var vänlig använd de förtryckta inbetalningskorten eller
betala in via Internet. (Ange då OCR-nummer.)
28/2 1 000 kr Anmälningsavgift
30/3 2 500 kr Delbetalning
30/4 2 500 kr Delbetalning
30/5 2 995 kr Slutbetalning
Hur mycket fickpengar du vill ha med dig beror dels på hur mycket du tror dig vilja äta utöver
de måltider som ingår, och dels naturligtvis på hur mycket godis, glass och souvenirer du vill
köpa. Det bästa är att under resan använda VISA/MasterCard-kort som fungerar i de flesta
länder. Dock kan det vara bra att ha med lite kontanter i Euro.
Bra att tänka på när du packar
Eftersom vi ska åka buss och packutrymmet är begränsat gäller det att du packar smart och
inte tar med dig för mycket - det blir bara jobbigt för dig att släpa på. Du får ta med dig max 1
resväska och ett handbagage (t ex en ryggsäck). Sovsäcken är okej att ha separat utanför
väskan, men kom ihåg att tydligt märka den med ditt namn.
Kom ihåg lista
❑ Sovsäck & lakan (några platser vi bor kan det vara sängar med täcke och kudde)
❑ Luftmadrass/liggunderlag (de flesta platser vi bor på är det sovsal)
❑ Bibel
❑ Försäkringsbesked
❑ Pass (Visum behövs ej)
❑ Toalettpapper (bra att ha i handbagaget…)
❑ Ev. personliga mediciner

Kontakta oss
Om du undrar över något innan resan, så är du välkommen att kontakta oss:
Ungdomsavdelningen
ungdom@livetsord.se
018-489 8034
Adress: Livets Ord Ungdom, Box 17, 751 03 Uppsala
Ser så mycket fram emot att träffa dig på teamhelgen i april!
Bless!
Fabrice Ahishakiye
Ungdomspastor, Livets Ord

