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NYT FRA LANDSUDVALGET 
Lørdag den 1. maj blev dagen, hvor det endeligt var muligt for 
os at mødes til landsudvalgsmøde for første gang siden 
efteråret, så der var mange punkter på dagsordenen, og her 
kommer forskellige informationer til dig.  
 

UNO ØST OG UNO VEST  
Der er nu ikke længere udvalg for UNO øst og UNO vest. Vi 
arbejder derimod på at få etableret et nyt koordinerende 
udvalg til at arrangere DAGSARRANGEMENTER, gerne 
forskellige steder i Danmark, arrangementer som vi vil kalde 
for UNO TRÆF. Vi er selvfølgelig fortsat udfordret af corona-
situationen – men vi tror på, der er lys forude.  
 
UNO TRÆF BEDEDAG ved Fredericia  

Det første ”nye” UNO TRÆF 
arrangement blev holdt på 
Bededag ved Fredericia. 
Det blev en dejlig dag – 
med 21 deltagere. Dagen 
blev afsluttet med middag 

udendørs - på Mørkholt Strandcampings terrasse.  
 
WEEKEND erstattes af skøn UDFLUGTSDAG 
Desværre er det heller ikke i år muligt at gennemføre en 
planlagt weekend på Djursland i Kr. Himmelfartsferien. Vi 
glæder os over i stedet at kunne invitere på en skøn udendørs 
udflugtsdag lørdag den 15. maj i flot natur ved Mossø, vest 
for Skanderborg. Find program på hjemmesiden, tilmelding 
senest 6. maj. Tak til Annette, Hanne, Jacob og Henning for at 
tænke alternativt, og arrangere denne udflugtsdag! 

PLANER FOR UDLANDSREJSE (HARZEN) 
Vi havde virkeligt set frem til igen at kunne tilbyde en 
udlandsrejse her i 2021 – men den måtte jo desværre også 
aflyses. Der bliver arbejdet videre med muligheder for at 
afvikle rejsen i 2022.  
 
UNO CAMP 2021 gennemføres!!! 
Så er programmet for UNO camp klar til jer – da vi nu ved, at 
vi kan gennemføre ugen. Vi fik fra flere sider stor ros for de 
gode corona-foranstaltninger, vi med alles hjælp, afviklede 
sidste års UNO camp under. Der er godt at have den erfaring 
med os, når vi nu har planlagt og inviterer til UNO camp 2021.  
 
Ugens TEMA bliver TRO, HÅB OG KÆRLIGHED – og vi glæder 
os til nogle fantastiske sommerdage sammen med 
forhåbentligt mange af jer. Om tirsdagen har vi igen gæste- 
og besøgsdag – så her er I velkommen til at invitere gæster.  
Søndag har vi planer om at køre på en udflugtstur, men vil 
være tilbage på Mørkholt og spise aftensmad.  
Vi tager forbehold for 
situationen, ændringer 
kan forekomme.  
Husk tilmelding senest  
den 20. juni. 
 
 
UNO KONFERENCE 2021  
Der bliver UNO konference på Børkop Højskole fredag den 
15. oktober – tirsdag den 19. oktober 2021. Vi arbejder på at 
have programmet klar til sommer.  
 
NYT TILTAG på vej – UNG UNO  
I UNO har vi et ønske om at få flere nye og især unge med i 
fællesskabet. På det seneste har vi fået kontakter til nogle 
unge som er interesseret. Derfor arbejder vi nu på at få 
arrangeret en dag, hvor vi inviterer unge til at komme og gøre 
os kloge på, hvad de savner og gerne vil være med til.  
UNOs målgruppe vil fortsat være singler fra 25 – 60 år, mens 
nye UNG UNO arrangementer vil være et ekstra tilbud særligt 
for de ca. 25–35 årige. Kender du en som skal have 
invitationen, så kontakt gerne Kirsten Borum Poulsen.   
 
DATOER I 2022 
UNO bibelweekend: 4. – 6. marts på Solbakken (Haderslev) 
UNO camp på Mørkholt: uge 31 – 30/7 – 5/8 2022 
UNO konference på Børkop: 14/10 – 18/10 2022 

 
OM LANDSUDVALGET 
Benedikte har meddelt os, at hun ønsker at stoppe i 
landsudvalget efter UNO camp 2021. Hun har været med i 
udvalget i næsten 10 år. Vi vil siger tak på UNO camp.  

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

Ja, vi tror på påskemorgen, 
klamrer os til påskedag. 
Glæde har nu afløst sorgen, 
håbet fået overtag. 
Alle kristne, råb det ud: 
Jesus lever og er Gud. 
Han har vundet, død må vige. 
Vi har vundet Himmerige.                  SOS nr. 225 

 


