Y’s MEN

INTERNATIONAL

Region Danmark

Distrikt Storå, DG Jens Emil Toustrup
Dato: 18. maj 2016

Velkommen til Åbningsmøde i Distrikt Storå
Torsdag den 18. august 2016, kl.19.00
Snejbjerg Hallen/Skole, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning
Alle Y´s Men og Y´s Menetter med menetter/ledsagere inviteres til at deltage i denne spændende start
på det nye klub år.

Foredragsholder: Nguyen Quang Truong.
Nguyen Quang Truong var pilot i den sydvietnamesiske hær og
blev beordret til at stoppe to russiske tanks på vej mod Saigon.
Her blev han skudt ned den 28. april 1975 og blev taget til fange
af kommunisterne. To dage senere, den 30. april, sluttede
Vietnam-krigen.
Troung blev spærret inde i et fangehul. Forestil dig, at du ligger i
et hul i jorden. At du er spærret inde i en kvadratisk metalkasse
med gitter på alle seks sider, der hver er en meter lang. Det er for
lavt til, at du kan rejse dig op i fuld højde. Det er for kort til, at du
kan lægge dig behageligt ned på gulvet. I loftet er der en lem, der
er forbundet med gulvet i dine fangevogteres vagttårn. I sådan et
hul lå vietnamesiske Truong i knap to år. Officielt er Truong
erklæret død.
For Truong sluttede krigen først syv år efter, da det lykkedes ham
at flygte fra en fangelejr og ud på havet og blev samlet op af det
danske skib ”Lexa Maersk”.
De seneste 14 år har han haft sin egen pølsevogn i Kolding. Hele
vejen med troen på Gud i behold.
Program for aftenen:

Velkomst og indledning
Foredrag ved Nguyen Quang Truong: Fra Vietnams Jungle til et torv i Kolding
Kaffe
Distriktsoverdragelse
Afslutning ved sognepræst Lennart B. Jessen, Sct. Johannes Kirke, Herning

Husk navneskilt og sangbog.
Mødeafgift 70,- kr. pr. person.
Tilmelding og afregning klubvis til Martin Andersen, distriktstoraa@gmail.com og beløbet sættes ind på
konto 0871 - 4160001513 Den Jyske Sparekasse. Husk at oplyse klubnavn. Tilmeldingsfrist 11. august
2016.
Med venlig hilsen
DG Jens Emil Toustrup
bje.toustrup@privat.dk
29449689

DS Martin Andersen
distriktstoraa@gmail.com

29709418

”Engagement – gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu”
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