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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 og styrke til det kall
vi er gitt av Ham. Og kanskje er
ditt engasjement i NUK nettopp
en del av ditt kall? Her er en liten
oppdatering om hva som har
skjedd de siste månedene.

heldigvis slo det ikke til! Lørdag
kveld ble finalen i Eurovision
Song Contest vist på storskjerm,
til stor glede for både store og
små.

Kanskje du selv ønsker å sitte i
NUKs arbeidsutvalg? Da sender du
en
mail
til
valgkomitéen:
valg@nuk.no
Lokallagsmedarbeider

Påskeleir!
I den stille uke (palmesøndag – 1.
påskedag) arrangerte NUK leir for
både konfirmanter og ungdom som
allerede er konfirmert. Omtrent 160
deltagere og ledere deltok, og fikk
en påskefeiring de sent vil glemme.
Vi ønsker alle som var med
velkommen igjen på leir i sommer!
St. Svithun Tweens på tur
Tweens-klubben i Stavanger var
nylig på tur til Østhusvik. Blant
ingrediensene var lek, moro, god
mat
og
uteaktiviteter
med
fiskekonkurranse. De hadde også en
populær
natursti
med
katekesespørsmål.
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Ministranthelger
I april og mai ble det arrangert
ministranthelger med NM i
ministrering
henholdsvis
i
Tønsberg for juniorer og på
Hamar for seniorer. Gjengen fra
Tønsberg
tok
seieren
på
hjemmebane blant juniorene, og i
NM for seniorer gikk Drammen til
topps.

Junior-NM
i
Tønsberg.
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Landsmøte 2011
Foto: Elin Ekroll
Dugnadshelg på Mariaholm
Helgen 13. – 15. mai dro en gjeng
bestående av gamle og nye NUK’ere
ut til Mariaholm for å gjøre
dugnadsarbeid og kose seg.
Samtidig hadde landsstyret møte.
Det var meldt regn hele helgen, men

Husk å allerede nå sette av tid til
landsmøtet 9. – 11. september på
Mariaholm. Her blir det mange
spennende saker, og DU kan være
med å påvirke NUKs fremtid! Det
skal blant annet velges ny leder
og
arbeidsutvalg
for
det
kommende skoleåret. Kjenner du
noen som vil stille til valg?

NUK
har
fått
en
egen
lokallagsmedarbeider! 1. april ble
Anne Lynn Leonen Gelacio ansatt
som lokallagsmedarbeider i 50 %
stilling. Hun har kontor i
Akersveien 16 A, men stort sett er
hun på farten rundt om i Norge for
å spre engasjement og liv til
lokallag og menigheter. Anne Lynn
er
26
år
og
utdannet
førskolelærer. Hun har lang
erfaring fra arbeid i NUK og
Kirken, og et veldig smittende
humør! Trenger ditt lokallag eller
din menighet hjelp, eller trenger
dere hjelp til å starte et lokallag?
Nøl ikke med å sende en mail til
Anne
Lynn
på
llm@nuk.no. Hun
gleder seg til å
høre
fra
nettopp
deg!
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