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

NYHEDSMAIL 01 - januar 2017
KRISTUS ALENE
Joh 14,6
Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig.

HJEMMESIDEN – BRUG DEN
Vi har fået gode tilbagemeldinger på UNOs hjemmeside:
uno.indremission.dk. Vi håber du gør brug af den og synes
det er let at finde det du søger.

AT GÅ FRA FRYGT TIL TRO • AT LEVE I TRO
Næste landsarrangement er BIBELWEEKEND 3. – 5. marts.
Håber at du skal med – der er indkvartering på 2 personers
værelser. Vi glæder os til en lørdag med Jesper Iversen om
Habbakuks bog.
Tilmelding gerne snarest og senest den 20. februar og det
skal ske via UNOs hjemmeside.

UNO REJSE SPANIEN: BARCELONA

RIGTIG GODT NYTÅR
Når et år nærmer sig sin afslutning, kan jeg ikke lade være
med at tænke - hvad mon det nye år vil bringe?
Det er mit ønske for dig, at du må få et spændende år med
mange positive og livsbekræftende oplevelser. Et år hvor du
kan dele tro og liv med venner og bekendte.
Tak om du vil huske UNO og UNO’erne i forbøn.
Glæder mig til at se dig til diverse UNO-arrangementer i 2017.
Hilsen Ester Nørby
Formand for UNO

UNOs LANDSUDVALG SAMLET
En lørdag i januar - kun syv dage inde i det nye år - mødtes vi i
landsudvalget til en arbejdsdag med drøftelser og planlægning af nye arrangementer. Der er altid nok at tage fat på når
vi mødes, og det var dejligt at kunne byde velkommen til
Rigmor Vammen, der var med for første gang. På mødet
måtte vi bevilge Judy orlov, idet hun fra februar – august
rejser til Irak for Soldatermission. Næste udvalgsmøde har vi
den 22. april, hvor vi glæder os til at byde velkommen til Gitte
Rasmussen, ny familiekonsulent og IMs konsulent/kontaktperson til UNO. I vil få en nærmere præsentation senere.

FÆLLES JULEFROKOST
Det var dejligt med god opbakning til årets julefrokost i Øster
Snede. Vi var godt 50 og det blev en rigtig hyggelig aften. Vi
gentager det som landsarrangement i 2017, hvor et nyt
udvalg allerede har sagt ja til at arrangere julefrokosten.

Håber du har set programmet for Barcelona-rejsen fra den
30. juni – 7. juli – 8 dages fantastisk sommerferie i UNO
fællesskabet med fly til Barcelona. Det kan da kun blive
spændende, sjov og fantastisk. Den MÅ du da bare med på!
Vi skal gå en del rundt i Barcelona – så du skal være i god
form. Tilmelding skal ske til FELIX Rejser inden 22. marts.

CYKELTUR 2017
Det er fra 26. – 28. maj og
med udgangspunkt fra Nr.
Bork og i det syd-østlige
hjørne af Ringkøbing Fjord.
Programmet er vedheftet
mailen – og findes selvfølgelig på hjemmesiden.
Husk tilmelding senest den 13. maj.

UNO CAMP 2017 - TEMA: LEV LIVET
GLÆD dig til UNO camp på Mørkholt Strandcamping fra 29/7
– 4/8 2017. Programmet kommer snart. NYT: Tirsdag bliver
en særlig BESØGSDAG hvor alle uanset civilstand og alder er
meget velkomne på besøg!
Kurt Hjemdal er hovedforkynder: - jeg
ser frem til at være med på UNO camp
og glæder mig til fællesskabet,
samtalerne og til at forkynde for jer. Jeg
beder om at det må føre til åndelig
fornyelse og personligt afklaring i
vigtige spørgsmål for jeres liv og tjeneste.

