Mai 2009

I alt eksamensstresset og
forberedelser til leire er
Pinsen her, Den Hellige Ånds
komme til Kirken og til hver
av oss. For at vi ikke skal være
alene i vår misjon, men få
kraft å styrke til det kall vi er
gitt av Ham. Og kanskje er ditt
engasjement i LS nettopp en
del av ditt kall? Uansett her er
en liten oppdatering fra oss i
AUV :-) siden sist.

programmet lenge, og var sender
derfor Pernille en STOR TAKK for
heltmodig innsats!

Norway Arise i Arendal : 9. til 15.
august

Ferdig pastoralplan

Husk å allerede nå sette av tid til
landsmøte 11.-13.augst. Her blir de
mange spennende saker, ikke minst
valg av nytt styre og DU har mulighet
for å stille til valg og gjøre en forskjell
for barn- og unge i Norge. Si si fra til
valgkomiteen om du eller noen du
kjenner burde stille : valg@nuk.no

Sanghelg og NKUR

På PRO (Pastoralrådsmøte) i vår
ble endelig pastoralplanen ferdig.
Det betyr at din menighet er
pålagt å gi en god del tilbud til
barn- og ungdom i menigheten. Så
vi venter spent på fruktene av
denne. En STOR takk til Marta for
kjempeinnsats!

Landsmøte 2009

Pinsebønn

LUT (Leirutvalget)
Stor takk til Isabel og
sangbokhelgen for kjempebra
sanghelg.
Det
ble
laget
innspilling, så vi venter i
spenning på plata!
AUV var samme helg på NKUR
(Nordisk Katolsk Ungdoms Råd)
hvor vi hadde møte med katolsk
ungdom
fra
Sverige
og
Danmark. Vi bestemte bl.a. å
invitere hverandre på hver våre
18+ arrangementer.
18+ Gruppe
Vi har endelig en 18+ gruppe på
beina! Toan fra Stavanger er sjef
for gruppen, vi håper dette
kommer til å bli veldig bra og
ønsker ham lykke til! Si gjerne
fra dersom du kan tenke deg å
bidra.
Ny database
I løpet av våren har Pernille
Volent overført nesten 10.000
personer fra den gamle til den
nye databasen (OrgSys). Dette
har vært noe som har stått på

Utvalget er fortsatt ubemannet. Er
en utrolig spennende utvalg å
sitte i, så om du kunne tenke deg å
være med eller kjenner noen som
burde vært det er det flott om du
sier fra! NUK trenger deg eller
noen du kjenner!
LS møte på Villa Maria
Helgen 8.-10.mai var det LS møte
på Villa Maria. Jeg synes personlig
det var veldig hyggelig og
inspirerende. Vi jobbet oss
gjennom
saker
som
regionalisering av leirene, ny
stilling som skal arbeide med
barn, landsungdomssøster og
økonomi (vi gikk med 318.000
over budsjett!!!)
Ting som skjer fremover:
Sommerleire
Ungdomsretrett i Sverige : 12.16.juni
Studentretrett på Skirva : 27.-30.
aug
Ministrantleir : 29.juli - 2.aug

Alltid hadde jeg Herren for mine
øyne, for han er ved min høyre side
for at jeg ikke skal vakle.
Derfor gledet mitt hjerte seg, og min
tunge jublet, og selv min kropp skal
slå seg til ro med håp.
For du skal ikke forlate min sjel i
dødsriket og ikke la din hellige gå til
grunne.
Du har lært meg å kjenne livets veier,
og du skal fylle meg med glede for
ditt ansikt.
Ønsker deg en riktig glederik å
inspirerende Pinse
og lykke
til med eksamener
og
leire!
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