Fællesskab i Kristus – til tro og til liv
- for dig der er alene i hverdagen
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NYT vedr. UNO REJSE BARCELONA

Efeserbrevet 2, 8-10

UNOs Barcelona-rejse fra fredag den
30. juni – 7. juli bliver gennemført!
Felix Rejser fortæller os at de stadig
har nogle få LEDIGE pladser. Da vi
gerne ser at pladserne bliver fyldt
op, er det nu også muligt at deltage
hvis man er over 60 år. (OBS: med mange gåture i Barcelona).
Vil du med – kontakt Felix Rejser hurtigst muligt!
Find program på hjemmesiden.

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke
jer selv, gaven er Guds.
Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget
at være stolt af.
For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode
gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at
vandre i.”

LANDSUDVALGET har haft arbejdsdag
Den 21. og 22. april var landsudvalget samlet til møde på
Børkop Højskole. Fredag aften havde vi indbudt de forskellige
underudvalg til frivilligaften. UNOs arbejde er muligt fordi så
mange frivillige er villige til at hjælpe og tage lederansvar for
vore arrangementer. Det kan være et slidsomt, besværligt,
svært og udfordrende frivilligt arbejde, men det er helt
sikkert også en stor glæde at kunne hjælpe og være med til at
et UNO arrangement lykkes. Vores nye konsulent holdt et
oplæg med overskriften ”Frivillig med glæde” og vi fik en god
snak rundt ved bordene.

VELKOMMEN til ny ”UNO konsulent”
Gitte Rasmussen er nyansat som landsleder
af Indre Missions familiearbejde. Gitte bor i
Ølgod, hvor hun har været souschef på en
friskole, hun har også været missionær i
Etiopien. Som landsleder har Gitte kontakt til
mange forskellige udvalg under familiearbejdet i IM og herunder også UNOs landsudvalg. Vi glæder
os over det engagement og den hjælp hun allerede har budt
ind med til os i landsudvalget. Gitte vil primært deltage i
landsudvalgets møder, men også komme på besøg på nogle
af UNOs arrangementer, når dette er muligt.

MØDE med SENIOR UNOs udvalg
Lørdag morgen tog vi så hul på en lang og vigtig dagsorden.
Vi havde bl.a. indbudt de seks som sidder i Senior UNOs
udvalg til at mødes med os et par timer, så vi kunne lære
hinanden lidt at kende og høre om arbejdet og udfordringer i
begge udvalg. Vi håber inden så længe at kunne præsentere
jer nærmere for et nyt spændende fælles arrangement.

BESØG UNOs stand på IMs årsmøde
Indre Mission indbyder til årsmøde i Skjern den 9. – 10. juni.
Kik gerne forbi UNOs udstillingsstand og få en snak med os!

CYKELTUR 2017
Den 26. – 28. maj og med
udgangspunkt fra Nr. Bork. Se
programmet på hjemmesiden.
Husk tilmelding snarest og
senest den 13. maj til Karl
Verner: kvryelund@gmail.com eller mobil 21 26 57 62.

NYT vedr.UNO CAMP 2017 - UDFLUGT søndag
Programmet finder du på hjemmesiden: uno.indremission.dk
TIDSSPUNKT: uge 31 – fra 29. juli – 4. august 2017.
TILMELDING: gerne snarest – og senest 16. juni.
NY PRIS vedr. udflugt: Prisen er blevet justeret til 300 kr. pr.
person – hertil bidrag til kørsel og egne drikkevarer.
SØNDAGS-TUREN går til Givskud Zoo – og prisen inkluderer
nu også entré og aftensmad i parken med bl.a. zebrakød og
måske en løvepizza.

BESØGS- og GENSYNSDAG på UNO camp tirsdag den 1. aug.
Husk at alle venner og familie - uanset alder og civilstand - er
velkommen til at besøge UNO camp denne dag og være med i
fællesskabet. Ønsker gæster at deltage i UNOs fællesspisning
er tilmelding påkrævet senest 9. juli. Se program.

DATOER for kommende arrangementer
UNO KONFERENCE 2017: 13. oktober – 17. oktober i Børkop
JULEFROKOST 2017: Lørdag den 2. december i Silkeborg
BIBELWEEKEND 2018: 9. – 11. marts på Solbakken v/Haderslev
UNO CAMP 2018: uge 31 – den 28. juli – 3. august, Mørkholt
UNO KONFERENCE 2018: 12. oktober – 16. oktober i Børkop

