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Senior UNO bliver til UNO 55+
Udvalget for Senior UNO har længe ønsket at få tilført nye og
yngre kræfter. Det er derfor en meget stor glæde, at vi nu kan
fortælle, at der er sammensat et NYT UDVALG:
Formand er Inger Brixen, Løsning. Øvrige medlemmer er:
Birgit Mathiesen, Silkeborg. Brith Stensgård-Bay, Aarhus.
Chresten Gjelstrup, Lemvig. Kjeld Nørgaard, Vestervig.
Der er nu ikke længere noget som hedder Senior UNO – idet
der med det nye udvalg og de nye arrangementer skiftes til
navnet UNO 55+
Med de nye tiltag og arrangementer er det ønsket, at flere af
de unge i målgruppen vil få lyst til at deltage i UNO 55+
fællesskabet.

Hilsen fra Guds Ord
1. Samuels Bog, Kap 23, 17:

Sauls søn Jonatan tog af sted til DAVID i Horesh.
Han fik ham til at hente nyt mod hos Gud.

Første arrangement i UNO 55+ er den 7. marts i Silkeborg
Find programmerne på
www.uno.indremission.dk

BIBELWEEKEND den 28. februar – 1. marts 2020

Fortæl om dette til singler du
kender på 55+

Årets bibelweekend har tema
om David ved Daniel Lind, der
er præst ved Aarhus bykirke.
Kirsten Borum Poulsen og Merete Pedersen leder weekenden
og forplejningen er der også styr på. Der vil blive mulighed for
at du kan blive samlet op ved tog eller bus – se mere i
programmet (find det på hjemmesiden) - tilmeld dig nu
– og før der måske bliver fuldtegnet på lejren
GLÆD dig til en skøn weekend i fællesskab med UNO’ere!

NYT FRA LANDSUDVALGET
I landsudvalget har vi allerede været samlet til to møder i det
nye år. Selvom januar snart er gået – så vil vi benytte
muligheden for at ønske jer et GODT nytår – og TAK til hver
enkelt af jer for medvirken, deltagelse og opbakning i 2019.
NY formand
Landsudvalget har fået ny formand, idet Ester Langbo Nørby
har ønsket at udtræde af landsudvalget. Ester har været med
i landsudvalget siden 2012, og hun vil nu gerne være ”alm.
deltager” i UNO. Vi sender her en STOR TAK til Ester for
hendes store indsats og engagement for UNO arbejdet.
Ny formand for UNO er Kirsten Borum Poulsen, Fredericia.
Kirsten har været medlem af landsudvalget siden 2014 og vi
glæder os meget over at hun har sagt ja til opgaven.
TAK for forbøn - husk at bede for UNO. Du kan bede for
• Landsudvalget, vores nye formand
• Bed for arrangementerne og øvrige udvalg
• Bed for UNOs deltagere – singler som er i samme
situation som dig.
• Bed om at nye vil få lyst og mod på at deltage,
og opleve glæden i at være med i fællesskabet.

Tilføjelse vedr. deltagerbetaling
I sidste nyhedsmail fortalte vi at det er besluttet, at det ikke
længere vil være fast praksis at man kan få tilbagebetalt
deltagerbetaling til et UNO arrangement, hvis man sent bliver
forhindret i at deltage pga. sygdom. Vi skal blot her præcisere
at kommer du i en sådan situation, kan du stadig spørge om
mulighed for at få en tilbagebetaling. Vi vil vurdere i hvert
enkelt situation, om det vil være muligt under hensyntagen til
økonomien omkring det aktuelle arrangementet.

DATOER FOR LANDSARRANGEMENTER 2020
Programmer følger senere.
21. – 25. MAJ:

Kr. Himmelfartsferie på Djursland (ej cykeltur)

25. – 31. JULI:

UNO camp på Mørkholt Strandcamping

09. – 13. OKT.:

UNO konferencen på Børkop Højskole

Følg med på

www.uno.indremission.dk
Her finder du programmer, nyheder, foto mm.
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TILBAGEBLIK – GLIMT UNO MINDER 2019
UNO CAMP 2019 med temaet: ”Alle vil jo bare elskes”
Det blev til dejlige campingdage på Mørkholt Strandcamping,
med fællesskab, bibeltimer ved bl.a. Jens Jensen, Norge,
udflugt til bisonfarm på Fyn og fin besøgt gæstedag.
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UNO fejrede 25 ÅRS JUBILÆUM i 2019
Det blev en skøn festdag, da vi en 12. oktober fejrede UNOs
25 års jubilæum i forbindelse med konferencen, og en del
gæster mødte frem, så vi var omkring 100 deltagere.

FÆLLESSKABSDAG for UNO’ere over 50

UNO KONFERENCEN 2019 på BØRKOP HØJSKOLE
Det blev også i 2019 til fantastiske dage for singler på årets
konference. Et levende og engageret foredrag og vidnesbyrd
ved Astrid Ishøj, der har været med i TV serien ”Alene i
vildmarken” gjorde stort indtryk. Mandagens tema om skam
og fokus på at sætte grænser (at sige fra) ved psykolog Krista
Korsholm Bojesen gav gode snakke og stof til eftertanke.

I 2019 blev der for anden gang afholdt den årlige Fællesskabsdag for UNO’ere over 50 år. Det blev en succes med godt
fremmøde, fint program og som det kendetegner
UNOs arrangementer
masser af snak, humor og
bibelundervisning.
Udvalget mødes i februar
for at evaluere og afklare
om der også i 2020 skal
være en fællesskabsdag.

