
Hvad er UNO?

Uno er Indre Missions singlearbejde og henvender sig til alle der lever 

alene i hverdagen og er i alderen 28 til 60 år.

Vi ønsker: at hjælpe det enkelte menneske til at trives og lykkes som hele 

mennesker i troen på Jesus Kristus.

Vil du vide mere se på www.uno.indremission.dk

Se også her de andre arrangementer der foregår i UNO.

Kontakt personer for UNO vest
Hanne Nielsen, Holstebro tlf. 2329 1892

Jonna Søndergaard, Grindsted tlf. 9125 0205

Franck Vinther, Vestervig tlf. 2014 1047

Hvis du ønsker / ikke ønsker UNO program, vil vi gerne du henvender dig 

til en af ovennævnte.

 



9. februar Skive Minirace

Vi mødes til gudstjeneste. Tid og sted oplyses senere.

Efter gudstjenesten finder vi et sted at spise vores madpakker.

Kl. 14.00 indtager vi Skive Minirace, hvor vi vil køre lidt ræs og vi vil også 

drikke en kop kaffe mm.

Dagen afsluttes på restaurant. Tid og sted oplyses senere.

Pris for dagen: Kr. 130,- dertil kommer aftensmad på restaurant.

Tilmelding til Brian Nielsen, tlf. 4026 2496, mail: briann@mail.dk, senest 

den 1. februar 2020.

Arr. Franck og Brian

Pga. den nye persondatalovgivning skal det her oplyses at der vil blive udsendt en deltagerliste for 

hvert arrangement med navn, by og telefonnummer, så der kan arrangeres fælles kørsel. Ønsker du 

ikke at være på en deltagerliste, så meddel dette ved tilmelding.

25. april i Holstebro

Vi mødes kl. 14.00 på Holstebro Soldaterhjem, Suensonsvej 36E, 7500 

Holstebro. Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard vil fortælle om 

soldatermissionen og især om Holstebro.

Kaffe

Aktivitet

Middag

Aftenprogram ved Troels Moesgaard

Pris for dagen: Kr. 220,- + Kr. 50,- ved for sen tilmelding 

Tilmelding til Leif Agger, tlf. 2884 1935, mail: leifagger14@gmail.com, 

senest den 14. april 2020.

Arr. Torkild, Anders og Leif A

Pga. den nye persondatalovgivning skal det her oplyses at der vil blive udsendt en deltagerliste for 

hvert arrangement med navn, by og telefonnummer, så der kan arrangeres fælles kørsel. Ønsker du 

ikke at være på en deltagerliste, så meddel dette ved tilmelding.

13. september Syd for Ringkøbing Fjord

Vi mødes til gudstjeneste. Tid og sted oplyses senere.

Vi finder et sted at spise vores madpakker. Hvorefter vi udforsker området 

syd for Ringkøbing Fjord bl.a. Filsø. Vi finder også et sted at drikke kaffe.

Vi spiser aftensmad før vi tager hjem. Aftensmad for egen regning.

Pris for dagen: Kr. 25,- dertil kommer aftensmad.

Tilmelding til Jørgen S. Clausen, tlf. 2635 6754, mail: jsc83@live.dk, 

senest den 7. september .

Arr. Jakob, Søren, Jørgen og Henning

Pga. den nye persondatalovgivning skal det her oplyses at der vil blive udsendt en deltagerliste for 

hvert arrangement med navn, by og telefonnummer, så der kan arrangeres fælles kørsel. Ønsker du 

ikke at være på en deltagerliste, så meddel dette ved tilmelding.

14. november Øst og Vest mødes

Vi mødes kl. 14.00 i Kronen, Solvej 1, 7200  Grindsted.

� Kaffe

� Aktivitet

� Kl. 17.30 Middag

� Kl. 19.30 Aftenprogram

Aftenens taler er Julie Kajgaard, som er teologisk netværker hos 

Israelsmissionen. Julie vil fortælle om Musalaha. Musalaha betyder 

forsoning på arabisk. Foreningen ønsker at fremme forsoningen mellem 

palæstinenserne og israelerne og bygge bro mellem de 2 folk.

Pris for dagen: Kr. 220,-

Pris for aftenen: Kr. 100,-

For sen tilmelding: Kr. 30,-

Tilmelding til Susanne Laursen, tlf. 2179 0904, mail: sslaursen@msn.com 

senest 2. november 2020. 

Arr. Leif A, Susanne L, Bodil H, Solveig P & Jonna S.

Pga. den nye persondatalovgivning skal det her oplyses at der vil blive udsendt en deltagerliste for 

hvert arrangement med navn, by og telefonnummer, så der kan arrangeres fælles kørsel. Ønsker du 

ikke at være på en deltagerliste, så meddel dette ved tilmelding.


