Februar 2010

Et nytt år har åpnet seg opp
foran oss, og en ny giv har
kommet med det nye årets
kalde start. Vi i NUK håper du
ikke har forsvunnet i snøen og
isen, og at Livets Lys lyser for
deg selv om det er mye mørkt
ute. Uansett her er en liten
oppdatering fra oss i AUV :-)
siden sist.
Støttemedlemskapskampanje
NUK lanserer en
støttemedlemskapskampanje
for våren 2010. Våre lokallag vil
konkurrere i å verve flest
støttemedlemmer. Det
lokallaget som vinner
kampanjen vil bli premiert med
en Nintendo Wii.

Husk å send inn
årsrapport og
årsregnskap før 1.mars !!
Ting som skjer fremover:
18+ Skihelg: 5.-7. mars
Lokallaglederseinar: 2.-14. Mars
Påskeleir for konfirmanter:
28.mars – 4.april
Påske+:
28.mars –
4.april
Barneleir
sør:
3.10.Juli
Barneleir
øst: 19.-26.
Juni

Vestlandsleir: 24. juni-1.juli
Barneleir midt: 25. Juni-1. juli
Barneleir Nord: 31.juli- 7.august
Juniorleir: 26.juni-3.juli
Ungdomsleir: 3.juni-10.juli
Familieleir: 20.-24. juli
Pilegrimsvandring over Dovre :
22.-29. Juli

LS møte på Villa Maria
Helgen 22.-24.Januar var det LS
møte på Villa Maria. Det var et
svært hyggelig og inspirerende
møter. Vi jobbet oss gjennom
saker
som
den
nye
barnekonsulentstillingen,
hvordan vi skal inkludere nye
polakker i Norge i NUK og
økonomi
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 si fra til
valgkomiteen om du eller noen du
kjenner burde stille: valg@nuk.no
Vi har nå nye retningslinjer for
avmelding fra arrangementer
- Ved avmelding før
påmeldingsfristen(3 uker
før) refunderes beløpet i sin
helet
- Ved avmelding over en uke
(syv dager) før
arrangementet og etter
utløpet av
påmeldingsfristen (3 uker
før) refunderes hele beløpet
minus 250 kr i
administrasjonsgebyr.
- Ved avmelding innenfor syv
dager før arrangementet
refunderes ikke beløpet.
For å få refundert beløpet
fremlegge gyldig grunn
skrftilig,(sykdom, dødsfall,
nødstilfelle), og deltakeren
vil få refundert hele beløpet
minus 250 kr i
administrasjonsgebyr.

- Ved manglende oppmøte
uten å melde fra på forhånd
tilbakebetales ingenting
Ved levering av gyldig grunn
skriftlig skal dette være sagt i fra
om før arrangementets start og
være NUK i hende innen 3 uker
etter arrangementets slutt.
NUK søker Barnekonsulent
Norges Unge Katolikker ønsker å
styrke sitt arbeid for og med barn
(alder 0-13 år) og søker derfor en
barnekonsulent i en toårig
prosjektstilling. I løpet av disse to
årene skal den ansatta ha ansvar for
å styrke
organisasjonens
satsing på barn, det
vil si aldersgruppen
0-13 år. Ved
prosjektets
avslutning skal
barneskolunten
skrive en sluttrapport.
Barnekonsulenten vil jobbe tett
sammen med NUKs barneutvalg.
For mer utfyllende
stillingsbeskrivelse og ta kontakt
med NUKs leder Jardar Maatje på
Jardar.maatje@gmail.com
Ungdomsbønn
Herre, vår Gud og Far, takk for at du
ser meg, og følger hvert skritt jeg tar.
Du ser min innerste tanke før jeg får
tid til å uttale den. Jeg takker for at
det er du som har bestemt min vei,
ikke tilfeldighetene, ikke stjernene,
ikke en blind og kald skjebne, men en
som kjenner og elsker meg. Hver dag
tar jeg imot som en gave fra deg. Jeg
vet at du vil mitt beste.
Vi ønsker deg et godt
nytt år og håper å
se
deg
på
arrangementer i
2010, eller som
en av våre nye
støttemedlemmer
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