Uno-dag i Gjern

bor i et
r vi Hanne Skovgård Jensen som
Lørdag d. 27. januar 2018 besøge
15, 8883
Åhaven i Gjern, Ejnar Nielsens Vej
kristent bofællesskab/kollektiv
Gjern
• Kaffe kl. 14
natur omkring Gjern bakker
• En frisk travetur i det smukke
erede aftensmad
• Vi hjælper hinanden med at forb
• Middag kl. 18
ælle om
Dor thea Nedergaard, som vil fort
• Aftenprogram ved bedemand
nesker i sorg
sine erfaringer med at møde men
Pris for dagen: 200 kr.
For sen tilmelding + 30 kr.
8 til:
Tilmelding senest 20. januar 201
53,
Birg it Mathiesen, 30 53 39
mathiesen1962@hotmail.dk

Uno-dag i det midtjydske

Lørdag den 16. juni 2018
Vi mødes kl. 10 ved Gludsted Fod
boldgolf til rundstk. og kaffe
Hjøllundvej 8B, 7361 Ejstruphol
m
• Herefter spiller vi fodboldgolf
• Madpakke spises
• Besøg på Keramikværkstedet
Lund Thienun og Hedegård Glashy
tte
• Eftermiddagskaffe ved Rørbæ
k sø
Dagen afsluttes i Ikast, hvor vi find
er et sted at spise og aftenkaffe
hos
Rigmor Vammen.
Husk madpakke og drikke til frok
ost
Pris for dagen: 150 kr. (incl. rundst
ykker, kaffe og billet til fodboldgo
lf og
aftenkaffe)
For sen tilmelding + 30 kr.
Tilmelding senest 11. juni 2018
til:
Lene Kristensen, 41 28 20 07,
lene.kristensen30b@gmail.com

Fra missionshus til kro

Lørdag den 25. august 2018
Vandretur fra Silkeborg til Svostru
p Kro langs Gudenå
Vi mødes kl. 9.30 til rundst ykker
i Silkeborg missionshus, Amaliegad
e 6,
8600 Silkeborg
Herefter beg ynder vi vandreture
n fra Silkeborg mod Svostrup ca.
14 km.
Undervejs spiser vi madpakke og
nyder (bragt) eftermiddagskaffe
n
i den
smukke natur omkring åen.
Aftensmad på kroen for egen reg
ning.
Medbring gode travesko, drikke
og madpakke til frokost.
Pris for dagen: 50 kr.
For sen tilmelding + 30 kr.
Tilmelding senest 20. august 201
8 til:
Annette Vestergaard, 41 28 71 03,
vestergaardannette@gmail.com

Uno Øst/Vest mødes

Lørdag d. 17. november 2018
lestræde 10, 7490 Aulum
Vi mødes kl. 14 i KFUM huset, Møl
• Kaffe
• Aktiviteter
• Middag kl. 17
• Aftenprogram kl. 19
Taler: Jan Mor tensen, Kolding
Tilmelding til Brian Nielsen, sen
briann@mail.dk
Pris for dagen: 220 kr.
Pris for aftenen: 100 kr.
Ved for sen tilmelding + 50 kr.

l:
est den 8. november 2018 pr. mai

UNO Østjylland:
Er for alle i alderen 25-60 år der lever alene.
Her søges at danne et kristen fællesskab for dem, som er alene i hverdagen,
og som gerne vil være i et kristent fællesskab sammen med andre i samme
livsform.
Derfor er målet, gennem forkyndelse og sociale tiltag at arbejde for at
mennesker kommer til tro på Jesus, bevares i troen, men også får en god social
ramme i et samfund, som kan være præget af grupperinger, familiesyn og
ensomhed.

UNO ØST
PROGRAM

Aktiviteter:
UNO arbejder med mange tilbud så som konferencer, rejser, bibelcamping,
weekends, cykelture, kanoture og lokale arrangementer.

Arrangør:
UNO arbejdet i Indre Mission

Info om UNO’s arbejde:
Vil du vide mere om UNO’s arbejde – se på uno.indremission.dk eller kontakt
Lene Kristensen, 4128 2007 eller lene.kristensen30b@gmail.com

Kontaktperson: Lene Kristensen, Ørnevej 30 B, 7430 Ikast,
41 28 20 07 eller lene.kristensen30b@gmail.com
Birgit Mathiesen, Nyvangen 68, 8600 Silkeborg,
30 53 39 53, mathiesen1962@hotmail.dk
Annette Vestergaard, Gadekæret 6, Lem 8930 Ransers NØ,
4128 7103, vestergaardannette@gmail.com
Kasserer: Doris Bundgaard, Silkeborg

Tilbud og arrangementer:
Se i øvrigt alle de tilbud og arrangementer, der
foregår i UNO: uno.indremission.dk
Ønskes program på e-mail, tilmeld dig via
lene.kristensen30b@gmail.com
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