
UNO ØST
PROGRAM FOR 2020

UNO Østjylland:
Er for alle i alderen 25-60 år der lever alene.
Her søges at danne et kristen fællesskab for dem, som er alene i hverdagen, 
og som gerne vil være i et kristent fællesskab sammen med andre i samme 
livsform.
Derfor er målet, gennem forkyndelse og sociale tiltag at arbejde for at men-
nesker kommer til tro på Jesus, bevares i troen, men også får en god social 
ramme i et samfund, som kan være præget af grupperinger, familiesyn og 
ensomhed.

Aktiviteter:
UNO arbejder med mange tilbud så som konferencer, rejser, bibelcamping, 
weekends, cykelture, kanoture og lokale arrangementer.

Arrangør:
UNO-arbejdet i Indre Mission

Info om UNO’s arbejde:
Vil du vide mere om UNO’s arbejde – se på uno.indremission.dk  
eller kontakt Lene Kristensen, 4128 2007 
eller lene.kristensen30b@gmail.com

Udvalget for UNO Østjylland:
Kontaktperson: Lene Kristensen, Ørnevej 30 B, 7430 Ikast
4128 2007, lene.kristensen30b@gmail.com
Birgit Mathiesen, Nyvangen 68, 8600 Silkeborg
30 53 39 53, mathiesen1962@hotmail.dk
Annette Vestergaard, Gadekæret 6, Lem, 8930 Randers NØ
4128 7103, vestergaardannette@gmail.com
Kasserer: Doris Bundgaard, Silkeborg

Tilbud og arrangementer:
Se i øvrigt alle de tilbud og arrangementer, der foregår i UNO: 
uno.indremission.dk
Ønskes program på e-mail, tilmeld dig via lene.kristensen30b@gmail.com

Praktiske oplysninger



Bording missionshus, Bredgade 30, 7441 Bording
• Vi mødes kl. 14 til kaffe
• Vi tager på eftermiddagstur ud til mindestenen for 

 digterpræsten Kaj Munk ved Hørbylunde Bakker
• Middag kl. 17.30
• Aftenprogram ved Niels Simonsen, Hammerum. Det 

frivillige arbejde blandt de afviste asylansøgere 
på Kærshovedgård

Pris for dagen: 200 kr.
For sen tilmelding + 50 kr.
Tilmelding senest 20. januar 2020 til:
Lene Kristensen, 4128 2007,
lene.kristensen30b@gmail.com

Kanotur på Gudenåen til Kongensbro
• Vi mødes til kaffe og rundstykker kl. 10 i Indelukket, 

Åhave Allé 9c, 8600 Silkeborg
• Vi sejler fra Silkeborg og gør holdt undervejs, hvor den 

medbragte madpakke spises
• Middag på Kongensbro Kro, for egen regning
• Medbring selv madpakke og drikkevarer

Pris for dagen: 275 kr (inkl. formiddagskaffe og 
leje af kano)
For sen tilmelding + 50 kr.
Tilmelding senest 8. juni 2020 til:
Birgit Mathiesen, 3053 3953,
mathiesen1962@hotmail.dk

25. januar 2020

13. juni 2020
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Uno Øst/Vest-arrangement
Program vil komme på UNOs hjemmeside:
uno.indremission.dk

Vandretur til Himmelbjerget
• Vi mødes kl. 10 i Indelukket, Åhave Allé 9c, 8600 Silkeborg, og begynder 

vandreturen til Himmelbjerget med passende stop undervejs, hvor med-
bragt mad og drikke nydes.

• Vandreturen er på ca. 15 km
• Kl. 16.15: Afgang med båd fra Himmelbjerget til 

Silkeborg
• Vi afslutter dagen med at spise på restaurant i 

Silkeborg for egen regning.
• Husk: Gode vandresko – madpakke – 

 drikkevarer til turen

Pris for dagen: 125 kr (inkl. billet til båd)
For sen tilmelding + 50 kr
Tilmelding senest 22/8 2020 til:
Annette Vestergaard, 4128 7103,
vestergaardannette@gmail.com

29. august 2020

November 2020
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