UNO

Bibelweekend
Tema: Glæd jer

2019

• Glæd jer i Kristus
• Jeg siger atter: Glæd jer

Solbakken
uno.indremission.dk

1.-3. marts 2019
Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev

Vi får besøg af Mette Hornstrup, Hun vil
holde bibeltimer for os.
Mette er missionær i Indre Mission.

Tema: Glæd jer
Vi skal i denne weekend være sammen om temaet ‘Glæd
jer‘ ud fra Paulus brev til Filipperne.
Der er to store gennemgående temaer i Filipperbrevet.
Det ene handler om fællesskab i Kristus og det andet
handler om glæde i Kristus. Gennem de to temaer skal vi
forsøge at dykke lidt ned i teksten og se på, hvilke opmuntringer Paulus’ ord har til os.
Tema for bibeltimerne er:
1. Glæd jer i Kristus
2. Jeg siger atter: Glæd jer

Vi hjælpes ad med borddækning og andre praktiske opgaver i
forbindelse med måltiderne. Har du lyst/mulighed for at bage
nogle boller el. en kage, må du gerne skrive det på tilmeldingen
og så vil du blive kontaktet.
Lejrens adresse: Solbakken:
Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev
Har du spørgsmål vedr. weekenden, så kontakt Kirsten Borum
Poulsen på tlf. 20 62 20 75 eller e-mail: kirsten@solstua.dk
Eller Rigmor Vammen på tlf. 26 22 35 94 eller e-mail:
rigmor@vammen.dk

Program
Fredag:
19.00-20.00: Ankomst
20.00: Velkomst, hygge, andagt og kaffe.

Lørdag:
8.30: Morgenmad
10.00: Glæd jer i Kristus
12.00: Middag
Gåtur, hygge eller hvad
man nu har lyst til
15.00: Kaffe
16.00: Bibeltime: Jeg siger
atter glæd jer
18.00: Aftensmad
19.30: Lovsang og vidnemøde
Hyggeligt samvær.

Søndag:
8.30: Morgenmad
Gudstjeneste
Ca. 12.00: Middag.
Gåtur/aktivitet og oprydning
Slutter af med eftermiddagskaffe

Målgruppen:
Singler i alderen 25-60 år

Overnatning:
Vil ske på værelser med
maks. 2 personer på hvert
værelse.
Der vil blive udsendt
deltagerliste og evt. øvrige informationer, ca. en
uge før. Ønsker du ikke at
være på deltagerlisten, så
giv besked til Rigmor eller
Kirsten

Medbring:
Bibel, sengetøj + linned,
spil, din tandbørste og
andet nødvendigt weekendudstyr.

Tilmelding:
På hjemmesiden:
http://uno.indremission.dk
Sidste tilmelding:
17/2 2019.

Pris:
For hele weekenden:
600 kr.
Ved for sen tilmelding
+75 kr.

