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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.

LS møte på Katarinahjemmet
Lørdag 8. mai var det LS møte på
Katarinahjemmet. Selv om møtet
ble avkortet grunnet manglende
oppmøte var møtet svært
hyggelig og inspirerende, og ga
både sekretariatet og AUV mye å
jobbe
med
fremover
mot
Landsmøtet i september. Vi jobbet
oss gjennom saker som nye
internettsider, nonner på leir og
muligheten for en ny database.

Organisasjonskonsulent,
din nye jobb?
Skihelg
Stor
takk
til
Margareta
Tumidajewicz, Tao Nguyen og
alle deltakerne for en fantastisk
flott 18+ skihelg på Uvdal i
mars. Helgen bringte turer på
både langrenn og slalåm, og til
og med noen polakker som aldri
hadde gått på ski før ble med på
den lengste turen! Vi er
kjempeimponerte!!
Ting som skjer fremover:
19.-26.juni
Barneleir Oslo/Øst
3.-10. juli
Barneleir Sør
(også åpen for Oslo/Øst)
24. juni-1. juli Barneleir midt
31.juli-4.aug. Barneleir nord
24.juni-1.juli Vestlandsleir
26.juni- 3.juli Juniorleir
3.-10.juli
Ungdomsleir
20.-24. Juli
Familieleir
31.juli-3.aug. Ministrantleir
22.-30. juli
Pilegrimsvandring
(Til Nidaros for de over 18)
10.-12.sept. Landsmøte
17.-19. sept. Barnekorhelg
1.-3. oktober Høstsamling

Da vår organisasjonskonsulent
skal ut i fødselspermisjon søker
Norges Unge Katolikker en vikar i
100 % stilling fra 1.august 2010
og ut juni 2011 med mulighet for
forlengelse og fast ansettelse
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak
være:
- å gi støtte og hjelp til det frivillige
arbeidet, spesielt på sentralt plan
- å ha kontakt med NUKs lokallag og
støtte opp om disse
- støtte og kvalitetssikring for NUKs
sentrale arrangementer
- å arbeide med informasjon og
reklame for NUKs aktiviteter
- å arbeide med administrative
oppgaver som referatføring,
utsendelser og annet
- å skrive og følge opp søknader
Søknad med CV kan sendes til:
Leder@nuk.no eller NUK v/leder,
akersveien 16a, 0177 Oslo.
Søknadsfrist 15.juni.
For med utfyllende stillingsannonse
se www.nuk.no

Gå På Vannet!
Gå på vannet – seminar om barneog ungdomsarbeid i menigheten
arrangeres av biskop Bernt på
Mariaholm 20.-22. august for
alle som har noe med barn og
ungdom å gjøre i menigheten.
Målet er å finne gode, langsiktige
og planmessige arbeidsmetoder

med
tanke
på
implementering
av
Pastoralplanen
for
barneog
ungdomsarbeidet
i
OKB. Påmelding skjer
via soknepresten i
menigheten.
BARNEKONSULENT!
Fra 1.juni starter Sunniva Vang
Kristiansen i den nye 2årige
prosjektstillingen
som
barnekonsulent. Vi håper hun vil
bidra til å støtte barnelag og
menigheters arbeid med barn. En
stor takk til Bonifatiuswerk for at
dette har blitt mulig. Velkommen!!!
Landsmøte 2010
Husk å allerede nå sette av tid til
landsmøte 10.-12. september. 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 i fra
til valgkomiteen om
du eller noen du
kjenner burde stille: valg@nuk.no
Pinsebønn
Barmhjertige, nådige Gud, ved denne
pinsefest helliggjør du din Kirke blant
alle verdens folkeslag. Utøs den
Hellige Ånds gaver over all jorden, og
la Åndens Kraft som virket da
Evangeliet først ble forkynt, i dag
fylle dine troendes hjerter. Ved Jesus
Kristus, din Sønn, vår Herre.
Ønsker deg en riktig
glederik å inspirerende
Pinse, lykke til med
eksamener
og
håper alle får
en fantastisk
(leir)sommer!
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