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

NYHEDSBREV september 2016
Kære UNO’ere!
Vi håber at I alle har haft en dejlig sommer! TAK til jer der har
deltaget i UNOs forskellige arrangementer, det er dejligt at I
bakker op og bidrager til UNO fællesskabet!

En hilsen til jer med bibelvers fra 1. Pet. 5,7
”Kast al jeres bekymring på ham for han har omsorg for jer”.

UNO konferencen 2016 – TILMELD DIG NU !!!

NYT fra landsudvalget

Næste arrangement er UNO konferencen på Børkop Højskole
fra den 14. – 18. oktober. Tilmeldingerne er begyndt at komme ind, det er skønt. Håber at vi bliver rigtig mange - husk at
tilmelde dig senest den 16. september. Du kan finde programmet på UNOs hjemmeside: uno.indremission.dk

Lørdag den 3. september var vi samlet til landsudvalgsmøde i
UNO udvalget. Her kommer lidt ekstra opdatering til jer.

UNO inviterer til julefrokost – landsarrangement
Glæd dig til UNOs store JULEFROKOST – sæt kryds i
kalenderen lørdag den 10. december. Stedet er Klippen,
Øster Snedes flotte, store missionshus – her er plads til
mange så kom og vær med! Program følger – hold øje med
hjemmesiden.
Klippen, Øster Snede:

Farvel og stor tak til Jacob
Jacob har været
med i UNOs
landsudvalg i 11
år og har taget et
stort ansvar, været trofast og
engageret for UNO. Vi sagde
TAK til Jacob på UNO camp i
sommers og vi gentog takken
ved udvalgsmødet den 3. sept.
og gør det også meget gerne
her. Vi ønsker Jacob alt det
bedste og Guds velsignelse
fremefter.

Bibelweekend i 2017
Næste års bibelweekend afholdes i
weekenden den 3. – 5. marts 2017 i nye
omgivelser på lejrcenteret ”Solbakken”
ved Haderslev. Taler bliver missionær
Jesper Iversen.

Cykeltur 2017 – den 25. – 28. maj
Næste års arrangement i Kr. Himmelfarts-weekenden bliver
en cykeltur, som er under planlægning – måske en Ø-tur 

UNO rejse til Barcelona i uge 27 i 2017
I samarbejde med FELIX REJSER arrangeres en UNO rejse til
Barcelona i uge 27 (ca. 1. – 8. juli). Det bliver med Tove og
Leif Østermark fra Vejle som rejseledere.

UNO camp 2017 bliver i uge 31
Uno camp på Mørkholt Strandcamping bliver i dagene fra
lørdag den 29. juli – fredag den 4. august. Vi vil gerne undgå
at UNO camp ligger i samme uge som bibelcamping på f.eks. Hjallerup og Holmsborg,
derfor uge 31. Dansk fødte Kurt Hjemdal,
bosiddende i Grimstad i Norge, bliver hovedtaler på UNO camp fra mandag – torsdag.

Allerede farvel til ”den anden” Jakob
Vi har nærmest ikke nået at fortælle jer at Jakob
Rasmussen, Tarm er kommet med i landsudvalget,
det blev desværre kun kort, for nu stopper han
allerede igen. Jakob er dog med til at arrangere
årets store UNO julefrokost, som forventelig den sidste
opgave. TAK også til dig Jakob!
Ny konstituering i landsudvalget
Ester Langbo Nørby er ny formand for UNO og Kirsten Borum
Poulsen er ny næstformand.
Udvalget håber snart at
kunne præsentere jer for
nye landsudvalgsmedlemmer.
TAK om I vil huske UNO
arbejdet og
landsudvalget med
forbøn.

Fortsætter på næste side
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UNOs målgrupper
Indre Missions UNO arbejde målrettet singler begyndte for 22
år siden med den første konference på Børkop Højskole. Efter
nogle år udviklede arbejdet sig og det voksede. Der blev bl.a.
blev dannet en gruppe med aktiviteter for aleneforældre. I
dag er dette ”Netværk for Aleneforældre” ikke under UNOs
ansvars område, men undere IMs familiearbejde – se evt.
mere på www.aleneforaeldre.dk.
Efter nogle år opstod ideen og behovet for at lave et særligt
Senior UNO tilbud, her kan man deltage fra man er ca. 55/60
år. Dette UNO arbejde ledes også af frivillige og man er også
her afhængig af at nogle vil påtage sig opgaver og planlægge
arrangementer, komme med ønsker og ideer.
UNOs målgruppe har altså i mange år været for singler
mellem 25 – 60 år, hvorefter der er et tilbud om at være med
i Senior UNO. Aldersgrænsen der er sat, har ikke noget at
gøre med hvor mobil man eventuelt er, der ligger mange
forskellige overvejelser bag denne beslutning. Bl.a. forskellige
livsfaser og forskellige behov. Desuden ved vi, at der også er
et stort behov for fællesskab blandt den yngre del af UNO’er,
og hvis aldersspredningen bliver for stor, kan det været svært
at få nye med.
På opfordring har UNOs landsudvalg igen drøftet den øvre
aldersgrænse på de max 60 år ved UNOs arrangementer og
beslutningen er fortsat, at vi fastholder aldersgrænsen ved
alle arrangementerne.
Hvorfor der har været særlige regler vedr. UNO camp
UNO camp var frem til 2013 en del af Indre Missions fælles
bibelcamping uge på Mørkholt. Bl.a. fordi UNO var en del af
en stor fælles bibelcamping med deltagere i alle aldre, blev
der for en del år tilbage åbnet op for, at man kunne være
med lidt længere end de 60 år på UNO camp delen – og der
kom til at stå indtil ”primært 60 år” i programmet vedr.
målgruppen.
Efter Indre Mission i 2014 måtte lukke en af ugerne med
bibelcamping på Mørkholt, er det endt således at UNO nu
arrangere sin helt egen bibelcamping på Mørkholt i uge 31.
Aldersgrænsen på de max 60 år vil også gælde for UNO camp
fremover. Udvalget arbejder videre med ideen om en særlig
besøgsdag på UNO camp 2017, der også vil blive for seniorer
og tidligere UNO’ere (også kaldet UNOex’ere).

Overvejelser om ekstra arrangement for 50+
Vi har tidligere nævnt for jer at vi overvejer muligheder for at
lave foreløbig 1 (max 2) ekstra arrangementer målrettet
aldersgruppen 50-ca.70 år og evt. gerne i samarbejde med
Senior UNO. Ønsket er bl.a. at denne gruppe dermed
kommer til at kende hinanden bedre og at overgangen til
Senior UNO måske kan blive lidt lettere. Har du lyst at byde
ind med arbejdskraft og ideer så kontakt Benedikte på
benedikte29@gmail.com

Dette er ikke tænkt som en ny ”UNO afdeling” men et ekstra
tilbud fra UNO hvis der er interesse, men det vil afhænger
meget af om der er nogle, som vil være med.

Afholdte arrangementer
 Københavnertur i maj 2016
TAK til Anne Marie Engrob, Mette
Mortensen og Ulla Mathiasen for
en spændende og veltilrettelag tur.



UNO Østjylland indbød i
juni til en kanotur, hvor
UNO’ere fra hele landet
var inviteret. Tak til UNO
Øst og Annette Vestergaard for denne dag.



UNOs bibelcamp på Mørkholt Strandcamping i juli/august
var igen godt besøgt
og vi havde en dejlig
uge under temaet
”Hvem er din Gud”.
Vejret var godt de
fleste dage, så der var
hygge og kaffeborde
udenfor hytterne et
par af dagene.

UNOs hjemmeside: uno.indremission.dk
Kik ind på UNOs hjemmeside – her får du et godt og hurtigt
overblik over kommende arrangementer. Vi vil forsøge at
holder ”NYHEDER” opdateret lidt oftere end I modtager
nyhedsmails.
Vi forventer også snart at du under ”Downloads” kan hente
lydfiler med Brian Madsens bibeltimer og aftenmøder fra årets
UNO camp og måske også flere billeder fra arrangementerne.
HUSK at fortælle andre singler om UNOs tilbud!

De bedste hilsener til jer alle fra UNOs landsudvalg.

