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Puh! Etter en svært hektisk høst
er julen endelig her igjen.
Plutselig er det kaldt og mørkt
ute, og mange har vært igjennom
en stressende eksamenstid. I
NUK har det skjedd en hel masse
denne høsten, både lokalt og
sentralt. Her kan dere lese litt
om noe av aktiviteten i høst blant
barn og unge i det katolske
Norge.
Adventsaksjonen
Den årlige adventsaksjonen er i full
gang rundt om kring i landet. I
lokallag og menigheter bakes,
strikkes og snekres det, og det
samles inn penger i bøsser.
Adventsaksjonen er et samarbeid
mellom NUK og Caritas Norge., og i
år går pengene til et skoleprosjekt i
Haiti. Ta kontakt med ditt lokallag
for å finne ut hvordan du kan hjelpe
til. Bidrag kan settes inn på
kontonr: 300016 91410.
For
mer
informasjon
www.adventsaksjonen.no

55215956.

E-post:

sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no)

Barnekorene synger julen inn
Også i år blir julen sunget inn av
katolske barnekor i Norge. I Bergen
holdt Ungdomskoret, Barnekoret og
Knøttekoret felles adventskonsert
lørdag 11. desember i st. Paul kirke,
under ledelse av dirigent Pernille
Agnes Volent. Organist Amund Dalen
akkompagnerte til sangene, og Trine
Therese Volent spilte fløyte. I tillegg
til vakre sanger fra koret, var det
også solistinnslag fra barna, både
vokalt og fra orgelkrakken.
I Oslo vil barnekorene i St. Olav
menighet holde julekonsert den 19.
desember kl 17.00 i st. Josefs kirke.
Om lag 60 barn fordelt på tre kor skal
synge under ledelse av dirigent
Kristine Dingstad og akkompagnatør
Helge Landmark.

Påskeleir 17. – 24. april 2011
Påsken er den viktigste høytiden i året
for oss katolikker, og hvert år arrangerer
NUK påskeleire for konfirmanter. Denne
leiren er svært tradisjonsrik, og på
mange
måter
årets
viktigste
arrangement i NUK. Her vil du få ta del i
påskens mysterier på en helt unik måte
sammen med andre unge katolikker. Vi i
NUK er veldig stolte av påskeleirene
våre, og dersom du skal konfirmeres
neste år anbefaler vi på det aller
sterkeste at du blir med! Påmeldingen vil
åpnes en gang etter jul. For mer
informasjon, følg med på nuk.no eller
ring vårt sekretariat på telefon 23 21 95
40 / 41. Er du allerede konfirmert, men
vil på påskeleir? Fortvil ikke, NUK har
også en leir for ungdom som allerede er
konfirmert!

se:

Adventsaksjonshelg
5. – 7. november arrangerte NUK
adventsaksjonshelg på Mariaholm.
55 engasjerte deltagere og ledere
brukte helgen til å lære mer om
årets prosjekt. Det var heller ikke
noe minus at mange møtte gode
venner fra leir i sommer.

Foto: Tomasz Andrzej Wacko
Foto: Ståle Kristiansen.
(fra konsert i st. Paul)

Barnesanger med bevegelser
Ønsker du å lære flere barnesanger
med bevegelser? Nå kan du finne to
nye sanger med forklaringer og
bilder av bevegelsene, ved å gå inn
på
nettsiden:
katekese.no
(Kateketisk senter).
Månedens
sanger er Gud er så glad i meg og
Alle, alle vil vi ha med til himlen!
Hver måned vil det bli lagt ut flere
sanger. Bildene kan printes ut til
bruk i opplæringen. Disse sangene
og mange fler kan også fåes på cd,
og
kan
bestilles
hos
barnekonsulenten: Sunniva Vang
Kristiansen.
(tlf
45618107/

Medlemskontingent for 2010!
NUK er avhengig av at du betaler
medlemskontingenten for å kunne
tilby leire, blader, kurs og
helgearrangementer.
Prisen er
kun 100 kr for de opp til 25 år, 200
for 26-35 og 300 for de fra 36 +.
Slett ingen stor pris! Betal i dag til
3000
16
91399.
Merk
innbetalingen med fullt navn og
fødselsdato.

(Påskeleir 16+ 2010)

NUK
takker
for
et
begivenhetsrikt
2010!
Vi
ønsker alle en velsignet jul og et
godt nytt år!
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