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Kære UNO’ere 
Verden er forandret – Danmark er forandret. 
Din og min hverdag er forandret. Vi er midt i en alvorlig tid. 
Måske kender du til dage, hvor bekymringer og angst for alt 
det der sker nu, trænger sig på og fylder meget.  
Men forhåbentligt fylder håb og tro på bedre tider mere. 

I Bibelen er der utrolig mange gode og opmuntrende løfter, 
som det er godt at holde fast i – også i denne tid.  
Verden er forandret – men KRISTUS er den samme! 
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid”. 
Hebr. 13,8. Han er trofast og holder løfterne.  
Tak og lov for det. Du ønskes Guds fred og Guds velsignelse!  
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Kommende arrangementer 
UNO weekend til Djursland i Kristi Himmelfarts-ferien 

Vi må desværre meddele jer, at denne weekend nu er aflyst. 
Vi har drøftet muligheder og overvejelser i samarbejde med 
udvalget for arrangementet, og er nået frem til at det ikke vil 
være muligt at gennemføre dette arrangement i år. Vi håber 
det kan gennemføres i 2021.  

Vi vil dog afvente meldingerne om evt. ændringer af 
forsamlingsforbuddet efter den 10. maj. Sker der ændringer 
vil vi overveje muligheden for at arrangere et dagsarrange-
ment f.eks. Kristi Himmelfartsdag. Men så hører I nærmere.  

 

UNO camp på Mørkholt i uge 31 
Vi har stadig en stor forhåbning om at 
det bliver muligt at gennemfører UNO 
camp 2020.  

Det er muligt – eller sandsynligt – at 
det skal ske under nye/justerede 
former. Om og hvordan det vil være 
muligt, vil vi dog først forholde os til, 
når vi ved, om det vil blive muligt at 
samles i henhold til myndighedernes 
meldinger efter 10. maj.  

 

Vi vil her gerne opfordre jer til at 
begynde at TILMELDE jer til UNO camp 
allerede nu. Det sker igen i år til 
benedikte29@gmail.com  

Ingen vil selvfølgelig blive opkrævet betaling, hvis UNO camp 
ikke gennemføres. Det vil være en meget stor hjælp til vores 
planlægning i år, at vi så tidligt som muligt, kan få et billede 
af, hvor mange vi kan samles på UNO camp 2020.  

Hold dig orienteret på hjemmesiden 

uno.indremission.dk 

 

 

 
PAS PÅ DIG SELV OG ANDRE 

Fællesskab i Kristus – til tro og til liv 
 - for dig der er alene i hverdagen 
 

Hilsen fra Guds Ord  
Esajas kap 41, 10 

”Frygt ikke, 
for jeg er med dig, 
fortvivl ikke, 
for jeg er din Gud. 
Jeg styrker dig og hjælper dig, 
min sejrrige hånd holder dig fast”. 

 

Herren selv går foran dig,      
han vil være med dig,  
han vil ikke lade dig i stikken og 
ikke svigte dig; vær ikke bange,     
og lad dig ikke skræmme!  
5. Mosebog 31,8  
 


