
Velkommen til UNO-fællesskabet
UNO er et kristent fællesskab for dig, der er alene i hverdagen. 
UNO er en del af Indre Missions arbejde i Danmark.
Vi tilbyder et åbent og favnende fællesskab, hvor vi kan 
dele tro og liv med andre i samme livssituation. Målgruppen 
er singler i alderen 25-60 år.
Vi hjælpes ad med borddækning og andre praktiske opgaver 
i forbindelse med måltiderne. Har du lyst/mulighed for at 
bage nogle boller eller en kage, må du gerne skrive det på 
tilmeldingen, og så vil du blive kontaktet.

Pris og tilmelding
Hele weekenden: 700 kr.
Ved for sen tilmelding: +75 kr.
Tilmelding senest d. 13. februar på uno.indremission.dk
Din tilmelding vil være samtykke til, at dit navn, tlf., by og 
mail fremgår af deltagerlisten, som udsendes forud for 
weekenden sammen med øvrige informationer. Ønsker du 
ikke at være med på listen, oplyses dette ved tilmeldingen. 
Der er mulighed for at blive hentet ved tog eller bus ved 
henvendelse til Karin eller Kirsten senest onsdag 
den 1. marts.

Sted: Solbakken, Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev

Indkvartering: Værelser med maks. 2 personer

Medbring: Bibel, sengetøj + linned, spil, tandbørste og andet 
nødvendigt weekendudstyr

Arrangør: UNO - Indre Missions arbejde for singler i Danmark

Kontaktpersoner
For spørgsmål vedrørende tilmelding eller weekenden:
Kirsten Borum Poulsen, 20622075, kirstenborump@gmail.com
Karin Skødt, 26548604, karinskodt@gmail.com  



Fredag
19.00-20.00 Ankomst
20.00     Velkomst, hygge, andagt og ka�e

Lørdag
08.30     Morgenmad
10.00      Jesus er mægtigere!
12.00      Middag
        Gåtur, hygge eller hvad du har lyst til 
15.00     Ka�e
16.00     Jesu o�er og den nye pagt
18.00     Aftensmad
19.30      Sang- og vidneaften
        Ka�e og hyggeligt samvær

Søndag
8.30      Morgenmad 
        Gudstjeneste 
Ca. 12.00   Middag 
        Aktivitet og oprydning
        Slutter af med eftermiddagska�e

Vi får besøg af Elon Jepsen. Han vil holde bibeltimer 
for os. Elon er præst i Vor Frelsers kirke i Vejle. 

Tema: Hebræerbrevet
Vi skal i denne weekend være sammen om 
Hebræerbrevet

Formiddagen: Jesus er mægtigere!
Det græske ord, der kan oversættes med ”mægtig-
ere”, ”bedre” eller ”højere” optræder 14 gange i 
brevet. Forfatteren sammenligner hermed Jesus 
med alt andet i livet og i verden, og viser, at Jesus 
tager ”guldet” i enhver sammenligning. Hvad det 
betyder og kan bruges til skal vi se nærmere på i 
formiddagsundervisningen.

Eftermiddagen: Jesu o�er og den nye pagt
I brevet beskrives Jesus som vores ypperstepræst. 
Brevet er skrevet af en jøde, som havde et tydeligt 
kendskab til de jødiske ofringer i templet og deres 
betydning. Vi skal se på Jesu o�er i dette lys, og 
hvilken betydning det har og får for vores liv, når vi 
tror på ham.


