
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.
UNO inviterer til konference på Børkop Højskole. Vi byder 
på inspirerende undervisning og et kristent fællesskab. 
Så kom og vær med!

Pris og tilmelding
Enkelt dagspris 300 kr.
Hele konferencen 1.250 kr.
Tilmelding senest d. 25. september på uno.indremission.dk
Ved tilmelding efter 25/9 kommer der et gebyr på. 
Din tilmelding vil være samtykke til, at dit navn, tlf., by og 
mail fremgår af deltagerlisten, som udsendes forud for 
konferencen. Ønsker du ikke at være med på listen, oplyses 
dette ved tilmeldingen. Har du spørgsmål vedrørende 
tilmelding så kontakt Kirsten eller Jørgen.

Sted: Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop
Indkvartering: Primært enkeltværelser
Arrangør: UNO - Indre Missions arbejde for singler i Danmark

Kontaktpersoner
For spørgsmål vedrørende konferencen:
Kirsten Borum Poulsen, 20622075, kirstenborump@gmail.com
Jørgen Clausen, 26356754, jsc83@live.dk



Fredag 14. oktober
19.00-20.00  Ankomst og indkvartering
20.30     Velkomst og ka�e

Lørdag 15. oktober
09.30-09.45 Morgenandagt og bøn
10.00      “Templet – hvordan turde Gud 
        dengang? Hvordan tør Gud i dag?” 
        v/ Orla Villekjær 
15.00      “Kim Larsens liv og sange” 
        v/ Orla Villekjær
19.30      Sang og andagt

Søndag den 16. oktober
Formiddag – gudstjeneste
14.00      Eftermiddagstilbud. Ud i naturen – gåtur 
19.30      Samling med andagt

Mandag 17. oktober
09.30-09.45 Morgenandagt og bøn
10.00      “Kristus i kunsten 1” v/ Leif Andersen
15.00      “Kristus i kunsten 2” v/ Leif Andersen
20.00      Sang- og vidnemøde. Vi synger sammen
        og deler liv med vidnesbyrd, opmuntringer 
        og erfaringer fra livet som kristen

Tirsdag 18. oktober
09.30-09.45 Morgenandagt og bøn
10.00      “Fra ateist til kristen”
        v/ Mikkel Kais Søtbæk
14.30      Afslutning og ka�e

Medvirkende
Orla Villekjær, Skjern. Rejsekonsulent 
i Felix Rejser og tidligere sognepræst. 
Lørdag vil Orla holde bibeltime med 
temaet: Templet – hvordan turde Gud 
dengang? Hvordan tør Gud i dag? (2. 
Mos. 25,8 + Johs. 1,14 + 1. Kor. 3,16). 
Lørdag eftermiddag vil Orla holde et 
foredrag om Kim Larsens liv og sange. 

Leif Andersen, Hvidovre. Tidligere 
rejsepræst og tidligere lektor på 
Menighedsfakultetet. 
Mandag vil Leif Andersen sige noget 
om Kristus i kunsten.

Mikkel Kais Søtbæk, Bandholm. 
Missionær i Indre Mission. 
Tirsdag vil Mikkel fortælle om hans liv: 
Fra ateist til kristen.


