Fællesskab i Kristus – til tro og til liv
- for dig der er alene i hverdagen

NYHEDSMAIL 01 - januar 2018
Gud er min klippe
Salmernes Bog 62 6-9:
Kun hos Gud finder min sjæl ro,
for mit håb kommer fra ham.
Kun han er min klippe og min frelse,
min borg, så jeg ikke vakler.
Hos Gud er min hjælp og min ære,
min sikre tilflugtsklippe er hos Gud.
Stol altid på ham, du folk, udøs jeres hjerte for ham,
Gud er vor tilflugt

GODT NYTÅR
Selvom vi allerede er nogle uger inde i det nye år 2018, vil vi
fra UNOs landsudvalg begynde med at ønske jer alle et godt
og velsignet nytår.
Tak for fællesskab og samvær med jer i løbet af 2017. Tak
fordi I bakker op og deltager i UNOs arrangementer, er
positive og villige til at hjælpe til når vi spørger.

I oktober blev det tid
for årets UNO
konference på Børkop
Højskole. Det blev igen
nogle dejlige dage,
med foredrag,
undervisning og
fællesskab med
vitaminer til singlelivet.
Til årets julefrokost var der kun ca. 35 deltagere – men det
blev en skøn aften i Silkeborg missionshus med masser af god
mad, julestemning, fællesskab og hygge.

FARVEL til Ole i landsudvalget
Efter UNO camp meddelte Ole Andersen at han ikke længere
kunne sidde i udvalget (ikke længere single). Vi vil her
udtrykke tak til Ole for tiden han var med i udvalget og
ønsker ham glæde og velsignelse over fremtiden.

TILBAGEBLIK 2017 (siden sidst)

OG VI SKUER MED FORVENTNING FREMAD 2018

Årets cykeltur i maj ved Bork/Hemmet med Ringkøbing fjord
og Skjern enge blev en dejlig tur. Turen var veltilrettelagt og
vejret var perfekt til de 50 km´s cykeltur.

Vi glæder os over igen at kunne præsentere en række
landsarrangementer her i 2018. Og vil desuden opfordre jer
til at holde jer løbende orienteret på UNOs hjemmeside:
www.uno.indremission.dk

I juni/juli var der i samarbejde med Felix Rejser tilbud om en
rejse til Barcelona. Knap 20 deltagere fik glæde af en
fantastisk rejseoplevelse.
Det blev også til fantastiske dage på UNO camp på Mørkholt
Strandcamping over temaet ”Lev livet”. Dejligt at se nye
deltagere i UNO regi. Vi nød stor glæde af at have Kurt
Hjemdal i flere dage,
med nærværende
forkyndelse og fællesskab. Søndagens udflugt
gik til Givskud Zoo. Som
noget nyt havde vi
indbudt til gæstedag,
hvor familie og venner – ja alle var velkomne uanset alder og
civilstand. Det var dejligt at så mange tog imod invitationen –
og så blev vi
velsignet
med ugens
bedste
solskins dag.
Vi forventer
at gentage
succesen i
2018.

Her kan du i kalenderen se oversigt over alle arrangementer
og også finde de nye programmer for UNO Øst og UNO Vest.
Sammen med denne mail får du følgende programmer:


UNO bibelweekend den 9.-11. marts på Solbakken
ved Haderslev. Tilmelding er åben – tilmeld dig nu
sker via hjemmesiden – sidste frist 25. februar.



UNO feriedage på Øst Fyn den 10. – 13. maj
I Kristi Himmelfarts ferien inviterer UNO på tur til
Øst Fyn. Tilmelding skal ske til Bodil Hauge (se
programmet) senest den 15. april.



Fællesskabsdag for UNO 50+ den 26. maj
Nyt arrangement i samarbejde med Senior UNO som
vi håber I tager godt imod. For at deltage skal man
være fyldt 50 år. Tilmelding senest 9. maj.



UNO camp på Mørkholt i uge 31
Vi arrangerer igen UNO camp på Mørkholt fra lørdag
den 28. juli – fredag den 3. august. Program følger.



UNO konference på Børkop Højskole 2018
er fra fredag den 12. okt. til tirsdag den 16. okt.

