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Manden i guitarkassen
Det var efterhånden længe siden, jeg
havde haft min guitar fremme. Da jeg
løftede guitaren op, fik jeg øje på de to
stykker farvede papir, som lå på bunden. Det var rigtig mange år siden, at
de var blevet lagt der. De mindede mig
om en hel speciel oplevelse, jeg havde
haft mange år forinden.
Jeg stod ved landevejen og forsøgte at tage den på stop. Det varede
ikke længe før en ældre mand holdt
ind i rabatten. Vi kørte af sted og faldt
hurtig i snak. Imellem sæderne lå en
krykke. Han kom hurtig ind til det, som
trykkede ham. »Jeg har været på sygehuset for at få min dom. Jeg skal have

en operation, og hvis jeg ikke får den,
vil jeg dø«. Tårerne begyndte langsomt
at løbe ned af hans kinder. Vi var efterhånden nået så langt, at jeg skulle
sættes af. Det rev i mig, jeg måtte fortælle ham om muligheden for at blive
frelst og få evigt liv. »Jeg tror på, at der
er et liv efter døden« sagde jeg. »Jamen jeg tror også på det evige liv, men
jeg har så meget godt her på jorden,
som jeg holder meget af. Jeg har et
dejligt hus og en skøn kone«. Pludselig
var rollerne byttet rundt. Nu var det
ham som vidnede for mig. Det røg ud
af ham. Han fortalte mig evangeliet.
Han havde i mange år gået fra
hus til hus for at dele foldere ud. »Et
ord med på vejen«. Han havde også i
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NYT FRA UDVALGET
Nyt fra UNO udvalget
I det sidste år har vi ikke haft den store
udskiftning i vores UNO-udvalg. Dog
har Hanne Nielsen valgt at stoppe i november 2015.
En stor tak til Hanne for det store
arbejde hun har lagt i UNO gennem
mange år. Både i vores landsudvalg, til
arrangementer og i UNO-vest. Hanne
har mange gange gjort et stort stykke
arbejde bag kulisserne, med praktiske
ting og regnskab o. lign. Det er vi mange, som er taknemmelige for. Hanne er
stadig med i UNO-vest udvalg.
Vi er stadig udfordret af strukturomlægninger i IM, som har påvirket vores
arbejde. Men vi håber, vi fremover får
en mere synlig plads i IM, så arbejdet
kan fortsætte på en god måde.
Tag gerne UNO-arbejdet og -udvalget med i forbøn.

mange år været søndagsskolelærer. Jo
han brændte for evangeliet.
Mon manden med krykken stadig
lever? Jeg tror det ikke. Men en dag
skal jeg møde ham. Ikke på landevejen
vest for Herning. Men et sted hvor alting er godt.

Bibelweekend på Sundeved
Centret
Bibelweekenden afholdes d. 4.-6.
marts. I år har vi valgt at være på Sundeved Centret i Sønderjylland, hvor Vibeke Sode Hjorth er forkynder. Hun er
tidligere lærer på IMB, og vil undervise
ud fra Zakkarias' og Haggajs bog. Vi
håber, vi kan blive en god flok, for det
er der plads til på Sundeved Centret. Vi
vil opmuntre jer til at se i programmet,
om det ikke er noget for dig.
Tilmeldingsfristen til bibelweekenden er d. 22. februar.

Tur til København
I Kr. Himmelfartsferien d. 6.-8. maj er
der mulighed for at komme på en forlænget weekend til København. Det
erstatter kanoturen og vi håber, at flere
har lyst til i fællesskab at opleve hovedstaden.

Jeg lukkede guitarkassen og mindedes verset fra Johannes Åbenbaring
»Han vil tørre hver tåre af deres øjne
og døden skal ikke være mere, ej heller
sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal
være mere« (Joh Åb 21,4).
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Sæt X i kalenderen og se i programmet, om det ikke er noget for dig.
Husk at invitere nye med.

UNO-camp på Mørkholt
i 2016
Der afholdes igen UNO-camp på
Mørkholt. Det sker i uge 31 fra d. 30.
juli til d. 5. august. Vi er glade for igen
at kunne være på pladsen, dog bliver
det ikke i den store bibelcamping,
men vi håber, vi kan blive en god flok
UNO`er, så vi kan få en god uge med
forkyndelse, fællesskab og ferie.
Selvom UNO-camp bliver i en anden form end den har været gennem
mange år, synes jeg, vi skal opmuntre
hinanden til at få nogle gode feriedage
sammen, hvor vi kan holde fri fra vores
hverdag og lytte til Guds ord sammen.

UNO konference 2016 på
Børkop Højskole
Vi er i fuld gang med forberedelserne til
UNO konference i efterårsferien. Konferencen er som sædvanlig i begyndelsen af efterårsferien, og vi har tradition
for nogle rigtig gode dage sammen.
Sæt allerede X i kalenderen nu, og
mind gerne andre om muligheden.
Programmet kommer ud med nyhedsbrevet i august.

Hjemmeside
Efter flere år, hvor vores hjemmeside
ikke har fungeret godt, er vi glade for,
at vi her i løbet af januar kan vise en ny
og forbedret hjemmeside.
Søgningen på nettet bliver større,
og det bliver et mere relevant sted at
vise, hvad vi tilbyder. Derfor er det vigtigt at siden fungerer.
Benedikte Pedersen, Kirsten Borum og Birgit Forum har arbejdet med
opgaven, og vi er glade for, at der er
kommet en god løsning.
UNO har også en Facebook-side,
som bestyres af Benedikte Pedersen,
så spørg hende, hvis du er interesseret.

Modtagelse af nyhedsbrev
Vi vil igen minde om, at hvis du flytter,
eller får ny mailadresse, er det vigtigt,
at du melder det til Birgit Forum. Vi vil
gerne at så mange som muligt får nyhedsbrevet via mail, da det sparer for
mange portoudgifter.
Birgit Forum kan træffes på
bf@imh.dk eller 82 27 12 10.
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