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Godt nytår – ønskes af UNO 55+ udvalget 

UNO 55+ er en afdeling under Indre Mission, for enlige på 55 år og opefter. 

” Når vi varmes af solen, og vi selv blir` lys, når vi bøjes af blæsten og blir` stærkere, er det dig, Gud, vi 

møder, dit liv, der gror, og din herlighed folder sig ud.”  

Med disse ord fra Holger Lissners salme, vil udvalget ønske jer alle et godt og velsignet nytår. 

Der skal lyde en stor tak til jer alle for samværet, vi har delt i 2019. Vi håber på, at få mange gode 

oplevelser i 2020, der vil være med til at øge det kristne fællesskab med hinanden, og til gavn og glæde for 

den enkelte. 

Vi havde vores første arrangement i Virksundlejren i maj igen i år, hvor vi fik besøg af Poul Erik Hansen, der 

talte over emnet ”Forsonet og forløst, en gave rækkes os”  

Vi nød den flotte natur i området med gåture og det sociale samvær med hinanden, og var på udflugt til 

øen Fur, hvor vi så nogle af de mange særværdigheder på øen. 

Vi deltog også på Seniorcamping 1 på Mørkholt, det er et dejligt fællesskab vi har her, tak til bestyrerparret 

for, at vi må føle os velkomne. Vi nyder at have vores eget lokale til socialt samvær med hinanden og dele 

vores måltider sammen. Vi deltog også i bibeltimerne og møderne i teltet, dejligt at have tid til at fordybe 

sig i bibelen, og blive opbygget i det kristne fællesskab. Også en tak til dem der har lavet programmet her. 

Vi var desuden på ture hver dag, og nød den flotte natur der er i området. 

Vi deltog også i ”Syng den igen” med fællesspisning. 

Vi havde også i år en fællesskabsdag i UNO for enlige over 50 år, der var stor opbakning til dagen, og her fik 

vi respons om ønsker til nye arrangementer i UNO, så tak for det. 

Der er sket meget nyt i Senior UNO hen over efteråret, hvor vi har fået en ny bestyrelse, og her sidst i 

januar i år, har vi har ligeledes skiftet navn til UNO 55+. Vi har nu fået et navn der passer bedre til 

målgruppen, der er 55+ og dermed ikke er seniorer endnu. 

Vi sender de nye programmer med ud, og håber at I vil tage 

godt imod dem, og være med til vores arrangementer. Som 

noget nyt, efter ønske fra fællesskabsdagen, kan vi i år tilbyde 

jer at komme med på en Felix Rejse til Lesbos, en rigtig dejlig 

græsk ø, sammen med andre deltagere. Vær opmærksom på 

tilmeldingsfristen senest den 18 maj. Tilmeld jer på 

hjemmesiden, med bemærkning UNO deltager. 

Vi er modtagelige for nye ideer/udfordringer, og husk at du 

selv kan være med til at forny og forme UNO 55+, ved at være 

med som deltager til vores arrangementer. 

Følg med på hvad der sker på vores hjemmeside UNO 55+. 

I er hjertelig velkomne, så meld dig frit til. 

De allerbedste Nytårshilsner fra UNO 55+ udvalget 

Inger Brixen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


