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Høsten er her, og etter en lang og
søvnig sommer har lokallagene
rundt om i landet våknet igjen. Det
samme
gjelder
for
NUKsekretariatet. Høsten er kanskje den
travleste tiden på året både for
lokallag og kontoret. Her kan dere
lese om litt av det som har skjedd i
NUK i sommer og så langt i høst.
Vellykket leirsesong!
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Tradisjonen tro ble det i sommer
arrangert NUK-leire for barn, juniorer
og ungdom. Hele 179 deltagere valgte å
tilbringe en uke av sommerferien på
leir med andre unge katolikker, og det
er en økning fra i fjor. Vi gleder oss
allerede til neste år!
Pilegrimsvandring for 18+

annet ble kursen for det neste året
staket ut.
Gå på vannet
I august ble seminaret Gå På Vannet
arrangert på Mariaholm, til stor glede
for de 70 deltakerne fra hele landet. På
seminaret om barne- og ungdomsarbeid
i Den katolske kirke, kunne deltakerne
melde seg på ulike workshop. Flere av
workshopene hadde spesielt fokus på
arbeid for barn, og her kunne man lære
mer om blant annet søndagsskole,
småbarnstreff, barnekor, fireårsbibel og
julespill. Deltakerne fikk tilbud om å få
tilsendt cd med barnesanger til bruk i
katekesen,
og
perm
med
søndagsskoleopplegg for hele høsten.
Ønsker din menighet å få tilsendt
materiell,
ta
kontakt
med
barnekonsulenten i NUK: Sunniva Vang
Kristiansen
(sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no
eller tlf: 55215956/ mob: 45618107).
NUK har fått en ny leder!
Vi gratulerer Alexander Golding som
ny leder av NUK! Han er 25 år og er
fra Fredrikstad, og gleder seg til å ta
fatt på oppgaven. Med seg i det
nyvalgte arbeidsutvalget har han Lars
Blom, Sven Billington, Irek Demianiuk,
Thao Huynh, Vilde Brecke og QuyenDi Ngoc Phan.
LUT (Leirutvalget)

I august var en gruppe unge voksne
NUKere på pilegrimsvandring over
Dovre. Turen var en stor suksess!
Landsmøte på Mariaholm
10. – 12. september ble NUKs
landsmøte avholdt. Deltagere fra
lokallag over hele landet samt
landsstyret var med, og her ble en
rekke viktige saker diskutert. Blant

Etter en nedeperiode på nesten to år
er endelig LUT stablet på bena igjen.
Maja Berdychowska er ny leder, og
Tor Peter Nguyen, Matias Andersen og
Stella Rømcke er utvalgsmedlemmer.
Jakten på sjefer til leirene i 2011 er
allerede godt i gang. Hvis du ønsker å
være leder på leir, ta kontakt med
leirutvalget (lut@nuk.no).
Barnekorhelg
I september ble det arrangert
barnekorhelg i Bergen der 50 barn fra
Bergen og Oslo deltok. Programmet
besto av sosialt samvær, sightseeing i
Bergen, konsert i Bergen Domkirke og

en flott avslutning i st. Paul kirke med
høymessen, der korene framførte flere
sanger sammen. Arrangøren av helgen
var kordirigent Pernille Agnes Volent.
Utdeling av 4-årsbibel
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I vår arrangerte st. Hallvard menighet
i Oslo utdeling av barnebibler til alle
fireåringene i menigheten. Under en
familiemesse ble alle fireåringene
invitert fram i kirken og fikk motta
hver sin barnebibel fra presten.
Menigheten finansierte innkjøp av
biblene gjennom kirkekaffe og en
kollekt. Å invitere fireåringer til
messen er en fin anledning til å få
barnefamilier
med
i
kirken.
Menighetene i Norge oppfordres til å
gjøre dette årlig, og katolsk barnebibel
kan bestilles med rabatt på st. Olav
forlag på tlf 23219537.
Adventsaksjonen 2010 – Haiti
NUK samarbeider hvert år med Caritas
Norge om Adventsaksjonen. I år går
pengene til et skoleprosjekt i Haiti. Ta
kontakt med din menighet for å finne
ut hvordan du kan hjelpe til. Gi ditt
bidrag
på
kontonummer
3000.16.91410.
NUK trenger deg som medlem!
For å bli medlem av NUK –
gå til nuk.no og klikk
”bli
medlem”
på
venstre side. Vi
ønsker
også
alle over 35 år
velkommen
som
støttemedlemmer!
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