UNO camp 2020

MEDVIRKENDE:

fra lørdag den 25. juli fredag den 31. juli
Mørkholt Strand Camping

SUSANNE LUND KRISTENSEN
- diakon, tidl. missionær i IM og
konsulent for UNO.

JESPER IVERSEN
- missionær i Luthersk Mission
HANNE MYRFELD
- frivillig medarbejder i Mission Afrika. Hun har besøgt
Sat-7 på Cyperen.

JENS MEDOM MADSEN
- generalsekretær for
Indre Mission

LENE KJÆR ANDERSEN
- ungdomskonsulent
Indre Missions Unge

Hvor: Mørkholt Strand Camping
Hagenvej 105 B, 7080 Børkop,
Tlf. 7595 9122 . info@morkholt.dk

Indkvartering: Du kan bestille plads i en
4 eller 3 personers hytte. Vi vil forsøge at imødekomme dit hytteønske, men ændring kan blive
nødvendigt.
Du skal være selvhjulpen for at deltage på UNO
camp og for at kunne bo i en fælleshytte.
Du kan også selv sørge for indkvartering på pladsen i telt, hytte eller campingvogn. Kontakt
Mørkholt direkte og bestille en plads. Afregning
for dette sker direkte til Mørkholt Strandcamping. Det vil være muligt at reservere plads til
telt/campingvogn i nærheden af ”UNOhytterne”.

DER

ER
HÅB

Priser: fremgår af tilmeldingskupon og er baseret på deltagelse hele UNO camp. Prisen justeres
selvfølgelig på regningen, hvis man ikke er med
hele ugen.

TIRSDAG 28. JULI INVITERER UNO til

BESØGS– OG GENSYNSDAG
Alle er velkomne til at besøge UNO camp
denne dag - uanset alder og civilstand
- familie, venner, seniorer og ”UNO-X’ere”
Ønsker du at deltage i UNOs fællesspisning
som gæst tirsdag (pris 200 kr. for hele dagen), kræver det tilmelding senest 4/7 til:
Benedikte29@gmail.com
Ellers henvises til Cafeteriet på pladsen.

Der udsendes informationsbrev med
regning og deltagerliste forud for UNO camp.

Tilmelding og kontaktpersoner:
Tilmelding skriftligt til:
mail: benedikte29@gmail.com
Benedikte Pedersen, tlf. 2962 8078
Spørgsmål kan også rettes til:
Kirsten Borum Poulsen (formand),
tlf. 2062 2075
mail: kirstenborump@gmail.com

www.uno.indremission.dk

- et kristent fællesskab for singler

UNO camp 2020

Tilmelding til Uno camp 2020
Skriftligt og senest den 20. juni

På Mørkholt Strand Camping.

herefter opkræves ekstra gebyr på 75 kr.
og en hytteplads kan ikke forventes.

UNO camp er et tilbud til dig
- hvis du er ”UNO” (single)
- hvis du er ml. 25 – 60 år
UNO camp 2020 er bibelcamping for singler med
fællesspisning, bibeltimer, aktiviteter, aftenmøder, udflugt, sommerhygge og fællesskab.

Fornavn: _____________________________________
Efternavn: ____________________________________
Adresse: _____________________________________
14.00 Aktivitet/til fri disposition.

Postnr. & by: _________________________________

19.30 Møde: TRO KUN ved Jesper Iversen.
Sang- og vidnemøde.

Telefon: _____________________________________

ca. 21.30

Lørdag den 25. juli
14.30 Kaffe, velkomst, præsentation, andagt.
16.00 Indkvartering.
19.30

Møde: ORD I MIT LIV
Tale ved Susanne Lund Kristensen, Spjald

Onsdag den 29. juli
10.00 KRISTEN SATELIT TV i MELLEMØSTEN
Om SAT-7 ved Hanne Myrfeld, Horsens.

ca. 21.30: Efter mødet bål ved stranden med
snobrød og pølser.

14.00 POLITIET KOMMER - STIL SPØRGSMÅL
Vi får besøg af to politibetjente, der vil fortælle om deres arbejde.

Søndag den 26. juli

19.30 Møde: GUDS TILGIVELSE - Salme 103
ved Jens Medom Madsen, Fredericia.

UDFLUGT til Brande området
Heldagstur - vi deltager i en gudstjeneste på vej
til dagens udflugtsmål, og slutter udflugten
med middag inden vi kører til Mørkholt og får
aftenkaffe i teltet. Vi kører i private biler.
Pris for udflugten bliver max 225-250 kr.
Mandag den 27. juli
10.00 Bibeltime: PROFETEN HAGGAJ (I)
ved Jesper Iversen, Kolding.
14.00 Aktivitet/til fri disposition.
19.30 Møde: NÅR STORMEN RAMMER
Matt 8, 23-27 ved Jesper Iversen, Kolding.

Torsdag den 30 juli
10.00 Bibeltime: HERREN ER MIN HYRDE
- Salme 23 ved Lene Kjær Andersen, Kbh.
14.00 Aktivitet/til fri disposition.
19.30 Møde: GUDS LØFTER
ved Lene Kjær Andersen, Kbh.
ca. 21.30 Sang- og vidnemøde.

Fredag den 31. juli
Morgenmad og –andagt.
ca. 11.30 Frokost, afslutning og farvel

Tirsdag den 28. juli. GÆSTE- & GENSYNSDAG

Tilmelding senest den 20. juni til

10.00 Bibeltime: PROFETEN HAGGAJ (II)
ved Jesper Iversen, Kolding.

Benedikte Pedersen, Haderslevvej 25,
6070 Christiansfeld. HUSK alle oplysningerne når du
sender på mail: benedikte29@gmail.com

E-mail: _____________________________________
Født år: _____________________________________





Deltager i hele UNO camp (lørdag-fredag)
Deltager fra ________ca kl _____ til den ___________

Samtykke: Mit navn + by + telefon + mail må fremgå af
deltagerliste, der kun deles med tilmeldte.
MAD:



Deltager i fællesspisning (1000 kr. for alle dage,
søndag dog uden middag aften pga udflugt)
Obs: oplys om evt. specialkost ved tilmeldingen.
UDFLUGT (nøjagtig pris vil fremgå når du modtager din regning):



Deltager i udflugt søndag. 225-250 kr. pr. person
inkl. frokost og middag. Tilmelding er nødvendigt!



Ønsker ikke at deltage i udflugt.

INDKVARTERING (læs venligst information på bagsiden):



Ønsker at bo i 4-persons hytte
pris pr. person 1.350 kr. fra lørdag til fredag.



Ønsker at bo i 3-persons hytte
pris pr. person 1.750 kr. fra lørdag til fredag




Ønsker at bo i hytte - hvilken(antal) ikke afgørende
Sørger selv for indkvartering.

Har du aftalt at bo sammen med nogle skriv navne:
_____________________________________________

BAGE - TAK om du vil hjælpe, skriv ca. antal evt. 30,50,60:

 Jeg medbringer ___kage eller ___boller til_____stk.

