
UNO-weekendPris for hele weekenden - 950 kr.

Tilmelding – senest fredag d. 1. maj via UNO’s hjemmeside – ved efterfølgende 
tilmelding koster det yderligere 75 kr. 
Der vil blive udsendt deltagerliste og evt. øvrige informationer, ca. 1 uge før. 
Ønsker du ikke at være på deltagerlisten, afkryds ved tilmelding. 

Har du lyst/mulighed for at bage nogle boller el. kager, pølsehorn, pizzasnegle 
eller lignende må du gerne afkrydse ved tilmeldningen.

Hvis du har brug for specialkost eller andre hensyn vil vi gerne vide det på for-
hånd.

Vi hjælper hinanden med de praktiske opgaver i løbet af weekenden – madlav-
ning, opvask, oprydning!

Medbring: Lagen, dyne/sovepose, personligt udstyr, godt fodtøj – evt regntøj, 
og kikkert.

Lejrens adresse:
Djurslands Efterskole
Kanneshøjvej 43, Fjellerup
8585 Glesborg

Udvalg: Annette Vium Nielsen 28 90 46 79
 Hanne Nielsen 23 29 18 92
 Lars Kærvang 30 26 15 94
 Jacob Kjær 40 83 39 45

Arrangør: UNO – Indre Missions arbejde for singler, 25 - max 60 år.

Den 21. maj til 24. maj 2020

Kristi Himmelfarts-ferien 
på Djursland
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Praktiske oplysninger



Intro
Vi skal bo på Djurslands Efterskole som ligger tæt ved Fjellerup Strand ved 
nordkysten på Djursland.

Skolen har mange gode faciliteter, her er god plads, og der vil være mulig-
hed for at få enkeltværelse.

Fredag og lørdag vil vi meget af dagen være på udflugt på Djursland. Vi vil 
køre rundt i biler, men for de mere aktive vil der blive god mulighed for 
gode gåture og at opleve Djursland fra naturens side.

Vi vil bla. besøge Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft og Kalø Vig. Vi vil også 
besøge herregården Gammel Estrup, samt Det Grønne Museum, og vi vil 
lægge vejen forbi Thorsager Rundkirke.

Program
Torsdag den 21. maj:
Ankomst mellem kl. 20 og 21
Indkvartering, kaffe og andagt.

Fredag den 22. maj:
Nationalpark Mols Bjerge og omegn, bytur i Ebeltoft, gåtur til 
Agri Bavnehøj, højeste punkt i Mols Bjerge, Kalø Vig.
Om aftenen vil vi spise sammen på skolen, hygge os sammen, evt. 
gåtur til stranden, og sang og andagt.

Lørdag den 23. maj:
Vi ser herregården Gl. Estrup, Den Grønne Museum, med rundvisning.
Thorsager Rundkirke som er Jyllands eneste rundkirke.
Om aftenen vil vi igen være på skolen, nyde fællesskabet.

Søndag den 24. maj:
Gudstjeneste i en af omegnens kirker, frokost, oprydning og afsked ca. 
kl. 14. 
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