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En af teksterne i Bibelselskabets læseplan for 2021, var her i 

den første uge af januar, Salme 84. Find gerne din bibel og 

læs salmen – gør det evt. to gange.  Hvilket ord eller vers 

taler særlig til dig? Overvej hvad det betyder for dig, at bo i 

Herrens hus? 

I den kendte Salme 23 ”Herren er min hyrde …” slutter David 

salmen med ”… jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage”.  

I Det Nye Testamente læser vi om Jesus, at Ordet tog bolig 

iblandt os! Gud kom til os. Han ønsker at have fællesskab 

med os. Han er trofast og kærlig. Han giver af nåde!  

Vi kan også sige: at bo hos Herren, betyder at være i 

livsfællesskab med Jesus Kristus. At søger Gud, i sind, tanke, 

bøn og lovprisning, giver styrke i livet hver dag.  

”Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig”. 

 Benedikte  

Opfordring: på nettet/YouTube finder du mange kristne 

sange og salme, som er dejlig og opmuntrende at lytte til.  

 

Kære UNO’ere 
Godt nytår til jer alle. Vi vil gerne sende jer alle de bedste 

ønsker og sammen håber og beder vi for, at vi er på vej imod 

lysere tider. Denne alvorlige tid med de mange begræns-

ninger er en svær tid for alle, men kan også være en særlig 

udfordring for os, der lever alene. 

Vi håber du har et godt helbred og at du må finde lyspunkter 

og glæde i hverdagen, trods de mange begrænsninger.  

Tænk på om du skal ringe eller skrive til en fra UNO for at give 

en opmuntring og bare høre hvordan det går?  

 

AFLYSNINGER og UDSÆTTELSER  

Den aktuelle situation med corona restriktionerne gør, at vi 

desværre er nødsaget til af aflyse årets Bibelweekend den 

19. – 21. februar. Bliver det muligt med eventuelt et 

alternativt dagsarrangement, skal vi nok informere om dette.  

 

Den planlagte rejse til Harzen i juli 2021 er desværre også 

aflyst, men vi håber så at kunne tilbyde rejsen i 2022.  

 

Vi håber fortsat, at det bliver muligt at gennemføre            

UNO weekenden i Kristihimmelfarts-ferien. Programmet er 

ikke klar endnu – men find datoerne på hjemmesiden og sæt 

et stort X i kalenderen.  

Vi glæder os til at præsentere jer for programmerne for            

UNO camp 2021 og UNO konferencen 2021. Også her finder I 

datoerne på hjemmesiden under kalenderen.  

 

BRUG UNOs facebook side 

Har du en profil på Facebook, 

opfordres du til på UNOs 

Facebook side at skrive en hilsen, 

en opmuntring, eller dele et 

billede fra din hverdag, hvis du altså er medlem af gruppen. 

Siden er en lukket gruppe, så kun UNO’ere der er medlem af 

gruppen, kan se hvad du skriver her.  

Du kan sende en mail til benedikte29@gmail.com, hvis du 

ikke er medlem, og gerne vil være det, så vil du få en 

invitation. Kræver at du selv har en profil. 

 

BEDEFOLDER 2021 – Evangelisk Alliance bedeuge 

Den landsdækkende bedeuge er aflyst. Gå ind på denne 

hjemmeside: evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/ 

Her kan du se folder med bedeugens tekster til hver dag, 

du kan også se link til fire online-møder. 

 

Hold dig orienteret på hjemmesiden   

                    www.uno.indremission.dk 

Fællesskab i Kristus – til tro og til liv 

 - for dig der er alene i hverdagen 

 

Ord fra Salme 84 
Hvor er din bolig vidunderlig … 

Lykkelige de, der bor i dit hus …  

Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig. … 

Herren er sol og skjold, … 
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