
Andagt

Først vil jeg bede dig om at tænde for 
dit EDB-anlæg – slå over på YouTube – 
skrive i søgefeltet KASHMIR – ROCK-
ET BROTHERS og høre og ikke mindst 
se musikvideoen fra ende til anden. 
Gør det nu!!!! 
 Hvis du er en pige, sidder du sikkert 
med tårer i øjnene lige nu. Jeg må ind-
rømme, at da jeg så den første gang fik 
jeg en klump i halsen. Men den ender 
heldigvis fantastisk, for de kommer jo 
alle i himlen til sidst.  
 Vores liv kan også tage mange 
drejninger, måske går vi i en retning, 
vi aldrig sku' ha' gjort og kommer til 
at fortryde, måske tager vores liv en 
retning, vi ikke selv har indflydelse på, 
måske kæmper vi med en stor synd – 
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måske små synder, det kan tære på et 
menneske. Men ligemeget, hvordan vi 
kommer igennem livet, så lever vi hel-
digvis i håbet (hvis vi tror på Jesus), for 
tror vi på ham, er der tilgivelse for vore 
synder, og nøglen til himlen er os givet. 
Vi kan godt glæde os til at komme i 
himlen, for der vil alting være godt, og 
vi vil altid være i godt humør. Prøv bare 
at tænk på en rigtig god oplevelse, du 
har haft ... (det kan feks være en god 
gang varm aftensmad med UNO-bi-
belcamping eller lignende) og gang det 
med ti – sådan vil det være i himlen. 
 Jo vi har noget at glæde os til!!!! 
Om vi møder Rocket Brothers dér, er 
nok tvivlsomt, men efter at have set 
videoen håber man næsten derpå :)



NYT FRA UDVALGET

weekend på Sundevedcentret i Sønderjyl-
land.
 Datoen er den 4.-6. marts og weeken-
dens underviser bliver Vibeke Sode Hjorth, 
som er tidligere lærer på Indre Missions 
Bibelskole. Hun vil undervise ud fra to pro-
feter i Gammel Testamente – Zakarias’ og 
Haggajs Bog.
 Noget nyt, om søndagen ta'r vi på en 
lille udflugt i det sønderjyske og slutter 
dagen af med at vi får besøg af tidligere 
præst Jens Jensen, som vil holde gudstje-
neste for os.
 Da Sundeved ikke ligger så centralt i 
landet, bliver der mulighed for samkørsel 
fra Vejle og Kolding.
 Lad os bede og arbejde for, at en god 
flok tager turen til Sundeved.

Ændringer af mailadresser
Til tider får nogle nye mailadresser, og det 
giver problemer med mails, der returnerer 
til afsender, når de gamle adresser bliver 
lukket ned. 
 Vi vil gerne minde om af få oplyst nye 
mailadresser til Indre Mission Hus, bf@imh.
dk. Hvis du stadig får nyhedsbrevet med 
posten, vil vi gerne opfordre til at modtage 
nyhedsbrev og programmer via mail for at 
spare portoudgifter. 
 Send en mail med navn og adresse til 
Birgit Forum på bf@imh.dk eller ring på tlf. 
8227 1210 – så vil hun opdatere adresse-
listen.

Jeg vil lige minde om vores ”UNO”-Face-
bookprofil, hvor der er  mulighed for at 
lægge billeder, nyheder ol. Siden bestyres 
af Benedikte Pedersen.
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Nyt fra udvalget 
Efter et par år, hvor vi har været få i udval-
get, er det godt, at vi igen er en god flok, 
og det er altid dejligt med nye øjne på op-
gaverne.
 Vi er i UNO udfordret af, at der i IM de 
senere år er blevet ændret mange ting, 
som på flere måder har betydning for vo-
res arbejde. Det har bl.a. virket, at vi ikke 
kunne gennemføre UNO-camp her i 2015. 
Det er vi i udvalget meget kede af, da 
netop UNO-camp dækkede et stort behov 
hos mange singler, og mange har gennem 
årene fundet god hjælp, og velsignelse af 
at være med her. Vi arbejder fortsat med at 
finde en god løsning til 2016, så vi igen kan 
samles og holde ferie i gode rammer og 
med et godt indhold.
 Husk at bede for UNO-arbejdet, at det 
fortsat må blive til velsignelse for singler i 
det kristne fællesskab.

Konference 2015 
Efter et godt jubilæum ved sidste konfe-
rence, bliver der igen i 2015 arrangeret 
konference. Datoen er fra den 9. til den 13. 
oktober, og igen i år er det på IMB – Bør-
kop Højskole. 
 Da vi ikke i år har har haft mulighed for 
fælles UNO-camp, vil vi meget opfordre til, 
at vi slår et stort slag for konferencen, for 
at vi her kan få nogle gode og indholdsrige 
dage.
 Vi får bl.a. besøg af Ole Rabjerg fra 
Agape, Eleonora Andersen og Heine Holm-
gård, men se mere i programmet og husk 
at invitere nye med.

Bibelweekend 2016
Som noget nyt vil vi i 2016 holde bibel-


