Oktober 2011

Etter er lang sommer er høsten her
igjen, og hverdagen har for lengst
begynt. I sommer dro omkring 200
norske pilegrimer til Spania for å
møte paven og katolsk ungdom fra
hele verden. Den Hellige Ånd har
rørt dem alle, og inspirasjonen og
engasjementet fra turen lever
videre! Her kan dere ta en titt på hva
som har skjedd i NUK de siste
månedene.
Verdensungdomsdagene i Madrid

nyhet til webred@nuk.no, med
tilhørende bilde. Ta en titt på
www.nuk.no!!
Landsmøtet og nytt AUV
9.-11. september ble NUKs landsmøte
avholdt. Aldri før har vi vært så
mange, og med 85 representanter fra
lokallag, utvalg, stab og annet var vi
virkelig godt representert. Kristine
Gran Martinsen ble valgt som vår nye
leder, og med seg i Arbeidsutvalget
har hun Stefan Bivand, Quyen-Di Ngoc
Phan, Tor Peter Nguyen, Katarina
Lindberg, Thao Phoung Huynh og
Josef Ottersen. Disse har vist masse
iver til å styre NUK det neste året og vi
ser frem til å se fruktene av deres
arbeid.
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Hvert andre eller tredje år inviterer
paven til en stor ungdomsfeiring for
hele verdens katolikker. Vi hadde en
helt fantastisk tur til Spania og fikk
virkelig oppleve den levende Kirke og
styrken til Den Hellige Ånd. NUKs tur
startet hos en vertsmenighet i San
Javier i bispedømmet Murcia, og tok så
veien til pilegrimsmålet Madrid.
Mellom en og to millioner mennesker
kom sammen for å feire eukaristien
med Pave Benedict XVI! I 2013 drar vi
til Rio de Janeiro i Brasil. Bli med du
også!
Lansering av nye nuk.no

Liv i lokallagene!
Lokallagene gjør noe av det viktigste
arbeidet i NUK. Men det er ikke alltid
like lett å drive et lokallag, og
aktiviteten går alltid litt opp og ned. Vi
ønsker derfor å trekke frem noen
lokallag som har fått et boost den siste
tiden. Haugesund (SJUK) har startet
opp igjen, Tamilerne i Oslo (TUK) har
masse bra aktivitet, St Hallvard i Oslo
(SHUL) var nærmest tidoblet på sitt
oppstartsmøte, Lillestrøm har kjørt i
gang for fullt og ungdommene i Bodø
(BKU) har startet et nytt lokallag!
Harstad har formet et katekeselag og
vi oppfordrer andre flere menigheter
til å gjøre det samme.
Adventsaksjonen 2011 – Zambia

Den 10. september lanserte NUK sine
splitter nye nettsider! Endelig har vi
fått en nettside som er lettere å bruke,
og derav lettere å holde oppdatert. Om
det skjer noe i ditt lokallag eller
menighet kan du gjerne sende inn en

NUK samarbeider hvert år med
Caritas Norge om Adventsaksjonen. I
år er tema «Jorden vårt hjem» og
handler om et miljøprosjekt i Zambia.
Ta kontakt med din menighet eller
lokallaget ditt for å finne ut hvordan

du kan hjelpe til. Gi ditt bidrag på
kontonummer 3000.16.91410.
Ny organisasjonskonsulent
Kristina Elizabeth Voigt er NUKs nye
organisasjonskonsu
-lent. Hun har lenge
vært aktiv i NUK og
gleder seg nå over å
jobbe med organisasjonen på heltid.
Hennes
primære
oppgaver er å støtte
utvalgene og redaksjonene i deres
arbeid, samt være en ressurs for NUKs
medlemmer og lokallag.
Landsstyret ditt
Landsstyet (LS) er NUKs høyeste organ
mellom landsmøtene og skal sørge for
at arbeidsprogrammet blir satt ut i
livet i løpet av året. 14.-16. oktober
samlet det nye LS seg for å diskutere
mange viktige saker. Noen av de
viktigste personene i LS er distriktsrepresentantene, da disse er bindeleddet
mellom
lokallagene
og
sentralleddet i NUK. Dine distriktsrepresentanter er: Mariann Daliva
Ryvold (Nord), Sigrid Selmer-Olsen
(Midt), Martin Hoang Nguyen (Vest),
An Thu Tran (Sør), Swathika Lizze
Anandan (Øst), Erik Bernáldéz Hjelde
(Østfold) og Lena Nguyen (Oslo).

Husk å betale
medlemskontingent
for 2011. Gå inn på
nuk.no under «støtt
NUK» for å betale.
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