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UNOs LANDSUDVALG 

Så er vi på banen igen med lidt opsamling og nyt om og fra 

UNO arbejdet. Vi opfordrer dig også til at følge med på 

hjemmesiden, hvor du kan finde oversigt over kommende 

arrangementer og programmer.  

I landsudvalget glæder vi os over at Henning Villadsen i 2018 

sagde ja til at være med i udvalget – lidt forsinket siger vi her 

velkommen til Henning. Så har vi måttet sige farvel til Judy 

Jochumsen, idet hun igen er blevet udsendt med KFUMs 

soldatermission. TAK til Judy for årene du gav i landsudvalget. 

Ambassadør for UNO – du kan hjælpe! 

Hjæp os med at gøre opmærksom på UNOs arrangementer i 

dit netværk, i din kirke og menighed. Brug f.eks. fem minutter 

i  kaffepausen ved et møde og fortæl om det næste arrange-

ment i UNO – og hvorfor du synes det er et godt fællesskab, 

du gerne vil anbefale til andre singler. Du kan uddele  

programmer eller få dem lagt frem i kirke og missionshus.  

 

Bibelskole i Israel – er du interesseret? 

Vi har fra Ordet og Israel fået en henvendelse om vi i UNO 

kunne have interesse i at være med til at arrangere et ophold 

med  bibelskole i Israel for singler. Vi er usikre på om der er 

interesse for dette iblandt jer. Du må derfor MEGET gerne 

give os en tilbagemelding på om du kunne være interesseret. 

Send dit svar på mail til Ester (formand): e.langbo@gmail.com 

  

UNO CYKELTUR PÅ SAMSØ  
i Kristihimmelfartsweekenden 

Se det spændende program for årets 

cykeltur på Samsø. Tak til Hanne 

Refslund, Karl Verner Ryelund og 

Henning Villadsen for planlægningen. 

Bemærk der er begrænset med pladser, 

så meld dig gerne allerede nu. Det går 

du via UNOs hjemmeside. Sidste frist er 9. maj! 

 

 

UNO CAMP 2019 – nu i uge 27 

TEMA:  Alle vil jo bare elskes

Glæd dig til en fantastisk 

sommerferie med bibelcamping, 

fællesskab, hygge, sang og musik, 

god mad og skønne faciliteter 

ved strand og skov på Mørkholt 

Strandcamping.  

De medvirkende i årets UNO camp er:                                                

Thomas Bjerg Mikkelsen, Jens Jensen fra Norge, Robert Bladt 

og Sprint Aa. Korsholm.  

Programmet er vedheftet udsendelsen af denne nyhedsmail. 

Husk tilmelding gerne i god tid og senest 5. juni 2019. 

 

 UNO ØST og UNO VEST

Husk at du på hjemmesiden uno.indremission.dk                         

også kan finde 

program for                                                                               

UNOs regionale 

dagsarrangementer.  

 

 

 

 

 UNO 50+ arrangement i 2019

Vi inviterer for anden gang til en fællesskabsdag  i samar-

bejde med SeniorUNO. Alle på 50+ er velkomne. Det bliver 

lørdag den 2. november i Arken, missionshuset i Børkop 

under temaet: Glæden i Kristus. Sæt kryds i kalenderen og 

glæd dig til en dag med forkyndelse og foredrag ved Villy 

Sørensen og en skøn sangaften under ledelse af Inger 

Kamstrup. Nærmere program følger. Vi har et fællesudvalg 

som består af Lene Kristensen, Birgit Mathiesen, Ingeborg 

Jensen, Inger Brixen, Kjeld Nørgård samt Gitte Rasmussen og 

Benedikte Pedersen fra landsudvalget. UNO ønsker med 

dette årlige arrangement at skabe fællesskab mellem 

UNO’ere på 50+ og SeniorUNO, og måske lette overgangen til 

SeniorUno. 

 SENIOR UNO fra 55 år og opefter

Du behøver ikke at vente til du er over 

60 for at kunne deltage i Senior UNOs 

arrangementer. Ta’ f.eks. med på       

FORÅRSTRÆF den 30. april – 2. maj på 

Virksundlejren. Find programmet på 

hjemmesiden. 

Fællesskab i Kristus – til tro og til liv 

 - for dig der er alene i hverdagen 

 

Hilsen fra Guds ord til dig i fastetiden: 
Herren er barmhjertig og nådig, 

sen til vrede og rig på troskab. 

Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid; 

han gengælder os ikke vore synder 

og lønner os ikke efter vor skyld. 

Så høj som himlen er over jorden, 

så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; 

så langt som øst ligger fra vest, 

så langt har han fjernet vore synder fra os. 
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