Desember
2011

Advent er godt i gang, og år 2011
er snart over. Det har vært en
begivenhetsrik høst for NUK og
vi begynner nå å bli klare for det
nye året. Vi har begynt planleggingen av WYD-Rio i 2013 og
Olsokfestival i 2012 og ser frem
til disse store arrangementene.
Vi håper du vil bli med på moroa!
Adventsaksjonen
Adventsaksjonen har vært i fokus
den siste tiden og lokallagene over
hele landet har stått i for å gjøre en
karitativ innsats for CARITAS, våre
brødre og søstre i Sør og for jorden
vår. Tema for årets aksjon er
nemlig Jorden Vårt Hjem og går til
et miljøprosjekt i Zambia. Adventsaksjonen er et samarbeidsprosjekt
mellom NUK og Caritas Norge.
Bidrag kan settes inn på kontonr:
3000 16 91410. Se også:
www.adventsaksjonen.no

Trenger du litt inspirasjon?
Ønsker din menighet seg litt hjelp og
inspirasjon til å gjøre mer for barna i
kirken? Ta kontakt med NUKs
barnekonsulent
Sunniva
Vang
Kristiansen.

Barnekonsulenten
hjelper
dere
gjerne, og kan komme til din
menighet for å holde kurs, presentere
materiell og lære dere nye barnesanger. Det er bare å ta kontakt på
telefon: 55 21 59 56 eller pr mail.
sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no.

WYD i Rio de Janeiro, Brasil 2013
NUK arrangerer tur til Verdensungdomsdagene i 2013. Millioner av
ungdommer fra hele verden kommer til å
reise til Rio for å oppleve Kirkens
levende og ungdommelige fellesskap og
møte Paven. Pedro Barrera er utnevnt
som tursjef. Så om du er over 16 år i juli
2013 kan du begynne å spare penger
allerede nå. Det blir en reise for livet!
Distriktstreff i Østfold
11.11.2011
startet
Østfold
sitt
distriktstreff i St. Birgitta menighet i
Fredrikstad, som var det tredje i 2011!
Ungdom fra Halden, Moss, Fredrikstad og
Askim var invitert til en helg med mye
moro, sang, bønn, lek og god mat. Det ble
en skikkelig hyggelig helg! Og ungdomslaget i Fredrikstad avholdt årsmøte og
valgte Birgitta Vøllo til ny leder. Vi
gratulerer!

PÅMELDINGEN ER I GANG!
LOKALLAGSEMINAR : 17-.19. FEB
*for de som driver lokallag*
VÅRSAMLING : 2.-4. MARS
*en del av NUKs ledertrening*
PÅSKELEIRER : 1.-8. APRIL
*for konfirmanter og 16+*
DUGNADSHELG : 4.-6. MAI
*Over 18 år? Ta i et tak for
Mariaholm!*

Adventsaksjonshelg
4.-6. november arrangerte NUK
adventsaksjonshelg på Mariaholm.
50 engasjerte deltagere og ledere
brukte helgen til å lære mer om
årets tema og prosjekt. Det var
miljøkonferanse, inspirerende foredrag, rebusløp og moro. Husk å få
med noen fra ditt lokallag neste år
også!

NUK sentralt kommer på besøk
I høst har flere lokallag fått besøk av vår
lokallagsmedarbeider Anne Lynn, og
andre sentrale NUKere. Vi kan nevne
Tromsø, Bodø, Arendal, Asker og Bærum
og Lillestrøm. Kanskje dere også vil ha
besøk? Bare spør oss!

SOMMERLEIRER 2012
*for barn over hele landet, juniorer, og
ungdom. I år blir det også
ungdomsleir i Trondheim 23.-29. juli*
OLSOKFESTIVAL : 27.-29. JULI
*bli med på feiringen av Norges Evige
Konge du også! Vi varmer opp med
pilegrimstur, ungdomsleir og
familieleir*
Se www.nuk.no for mer informasjon
og påmelding.
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