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AFHOLDTE ARRANGEMENTER 
Cykelturen til Samsø i Kr.Himmelfarts-

ferien blev fuldtegnet og var en rigtig 

fin tur. Tak til udvalget – Hanne, Karl 

Verner og Henning for flot planlægning.  

UNO camp 2019 på Mørkholt Strandcamping 
I landsudvalget var vi meget 

spændte på, hvordan flytningen af 

UNO camp til uge 27 ville blive 

modtaget. Det var derfor en stor 

glæde at vi igen blev en god flok. 

Med tilmeldte til gæstedagen havde 

vi 63 navne på deltagerlisten (dog ikke på samme tid), og det 

var dejligt at byde velkomne til syv førstegangs deltagere.  

Det blev igen til skønne campingdage – under temaet ”Alle vil 

jo bare elskes”. Ved bibeltimerne og aftenmøderne blev der 

på forskellig vis sat fokus på Guds kærlighed. Med fælles-

spisning, hygge, udflugt, spil og masser af kaffe og kage. 

NYT: UNO CAMP 2020 

Vi kan nu informere jer om at næste år bliver UNO CAMP igen 

afholdt i uge 31 på Mørkholt Strandcamping – dvs. fra den 

25. – 31. juli 2020. Så velkommen!  

 

UNO konference 2019  

Der er kommet program ændringer 

til UNO konferencen på Børkop 

Højskole den 11. – 15. oktober. Det 

drejer sig dels om lørdag samt 

tirsdag formiddag. Find opdateret 

program på hjemmesiden.  

Husk tilmelding til konferencen skal 

ske på e-mail til Benedikte senest 

den 20. september: benedikte29@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO 50+ FÆLLESSKABSDAG 2019 

UNO inviterer for anden gang 

til fællesskabsdag i samarbejde med 

Senior UNO lørdag den 2. november  

i Arken, missionshuset i Børkop under 

temaet: Glæden i Kristus. 

Alle singler på 50+ er velkomne – og vi 

håber også at se nogle af jer, der er i 

50’erne (fra UNO), det er også for jer!  

 

UNOs fælles JULEFROKOST 2019 

Kom og vær med til en hyggelig 

aften med UNOs julefrokost. Det 

sker lørdag den 14. december i 

Fredericia missionshus. 

Nærmere program følger.  

 

BIBELWEEKEND 2020 

Sæt X i kalenderen ved den 

28. februar – 1. marts 2020 hvor 

vi har bibelweekend på Solbakken 

ved Haderslev. Daniel Søgaard 

Lind, præst ved Aarhus Bykirke 

medvirker. Program følger.  

Fællesskab i Kristus – til tro og til liv 

 - for dig der er alene i hverdagen 

 

Hilsen fra Guds Ord  
1. Joh 4,9: 

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt 
os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for 
at vi skal leve ved ham.   
 

 
 

 

 

 

 

 

                UNOs 25 års jubilæumsfest 12. oktober 

                I 1994 blev den første UNO konference afholdt 

på Børkop Højskole. Det vil vi gerne invitere alle 

interesserede venner, familie, seniorer og UNO-X’ere til 

at fejre med os alle i UNO på Børkop Højskole fra kl. 

14.30  og resten af lørdagen. Find særskilt program på 

hjemmesiden www.uno.indremission.dk  

Tilmelding til jubilæumsfesten skal ske via hjemmesiden. 

mailto:benedikte29@gmail.com


 
 

 

 

NYHEDSMAIL 02 – august 2019         side 2

 

ANDET fra UNOs LANDSUDVALG 

 

NY i UNOs LANDSUDVALG 

Vi glæder os over at fortælle jer, at vi fået nye 

kræfter tilført landsudvalget, og byder her  

velkommen til Alex Lauridsen, Barde som nyt 

medlem af UNOs landsudvalg. 

Du kan på hjemmesiden se hvem der ellers 

sidder i landsudvalget. Du er altid velkommen til at kontakte 

os, hvis du har spørgsmål om UNO arbejdet.  
 

http://uno.indremission.dk/hvem-er-uno/unos-

landsudvalg/ 

 

BESLUTNING vedr. deltagerbetaling 

Det har været en udbredt praksis, at man kunne bede om at 

få refunderet deltagerbetaling til et UNO arrangement, hvis 

man blev forhindret i at deltage pga. sygdom. Dette har vi 

drøftet i udvalget af forskellige årsager, og har nu besluttet at 

det desværre ikke fremover kan være en fast praksis. En 

tilmelding vil således være bindende.  

Det kan være svært at holde økonomien på et 

arrangement, hvis der kommer afbud få dage før. Man 

kan betragte det som en gave til UNO. 

 

 

FERIEREJSE til HARZEN 2021 på tegnebordet 

Vi kan løfte sløret for, at vi er i gang med undersøgelser om 

en mulig UNO sommerferie rejse til Harzen i uge 27 i 2021. 

Vi har bl.a. ønsker om at det kunne bliver en rejse med flere 

”spor” – hvor man nogle dage kan vælge mellem fysisk aktive 

udfordringer eller andre former for udflugter/oplevelser.   

Vi vil gerne rejsen målrettes en bred gruppe, så vi kan blive 

mange deltagere på rejsen.  

 

 
 

 

 

UNO ØST & VEST  
 

 
 

 
 

OBERAMMERGAU 2020 

Passionsspillet i Oberammergau bliver kun opført hvert 10. år 

– og næste gang er i 2020. Der arrangeres mange rejser dertil 

af forskelige ”udbydere” – og vil du være sikker på en plads 

bør du overveje at tilmelde dig snarest.  

Vi har hørt om nogle UNO’ere, der allerede har tilmeldt sig en 

rejse. Vi kan opfordre til at du bruger UNOs lukkede side på 

facebook, skriv hvilken rejse du har valgt, hvis du vil opfordre 

andre singler til at vælge 

samme rejse.  

FELIX REJSER har mange 

rejser til Oberammergau 

kombineret med 

forskellige andre rejsemål i 

2020. 

Se mere på hjemmesiden: 

https://felixrejser.dk/oberammergau                                →

Fællesskab i Kristus – til tro og til liv 

 - for dig der er alene i hverdagen 

 

http://uno.indremission.dk/hvem-er-uno/unos-landsudvalg/
http://uno.indremission.dk/hvem-er-uno/unos-landsudvalg/
https://felixrejser.dk/oberammergau

