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Snart er adventstiden er slutt og
julehøytiden over oss. Denne
høsten har det vært mye aktivitet
i NUK på lokalt og regionalt plan,
med ungdomshelger i Arendal,
Levanger, Ålesund, Kristiansand,
Oslo og Hammerfest. Troens år
startet i oktober, og dette er blitt
markert i alle bladene våre, i
lokallagene og med Troens Helg
og Faith Hour.
Adventsaksjonen: Et liv i fred
Adventsaksjonen har vært i fokus
den siste tiden og lokallagene over
hele landet har stått i for å gjøre en
karitativ innsats for ET LIV I FRED
på Sri Lanka. Selv om den 26 år
lange konflikten er over, er fortsatt
hundretusen mennesker på flukt i
sitt eget land. CARITAS ønsker å
hjelpe disse menneskene tilbake til
sine liv og sin hverdag gjennom
bygging av hus, humanitær hjelp og
beskyttelse, samt hjelpe til med
opprettelse av levebrødsgrunnlag
som
jordbruk,
husdyrhold,
handelsvirksomhet og håndarbeid.
Adventsaksjonen
er
et
samarbeidsprosjekt mellom NUK
og CARITAS Norge. Bidrag kan
settes inn på kontonr: 3000 16
91410. Se også:
www.adventsaksjonen.no

og ungdomsarbeid i hele landet. Gå
på www.nuk.no for å melde deg inn.
Distriktstreff og ungdomshelger i
Levanger og Ålesund

Distrikt MIDT har boblet over av
aktivitet den siste måneden. De
startet med en super distriktshelg i
Levanger 26.-28 oktober med over
40(!) ungdommer fra Ålesund,
Levanger, Namsos og Trondheim.
Bare tre uker sendere arrangerte
ungdomslaget i Trondheim, KUL-Tro,
Adventsaksjonshelg
i
Levanger,
samtidig som det ble arrangert en
ungdomshelg i Ålesund. På slutten av
helgen ble det opprettet et lokallag i
Ålesund med et fullverdig styre. Vi
gratulerer! NUK vil også takke
ungdommene fra Trondheim med
deres engasjement for ungdommene i
distrikt Midt. Dere er fantastiske!

Faith Hour samlet Norge i bønn
Fredag 30.
november
kl.
19-20
samlet folk
seg til Faith
Hour
på
over
20
steder
i
Norge. Fra
Vadsø
i
Nord til Kristiansand i sør møttes folk i
åpne kirker for å tilbe sakramentet,
synge og be sammen. Det vil bli Faith
Hour to ganger til i løpet av Troens År og
vi gleder oss allerede til neste gang!
Nytt lokallag i Hammerfest!
Vår lokallagsarbeider reiste til distrikt
Nord og Hammerfest helgen 23.-25.
november. Sammen med noen ildsjeler
fikk de stelt i stand en ungdomshelg i
Hammerfest med ca. 15 deltagere! Mye
tyder på at ungdommene, menigheten og
presten satte stor pris på at det skjedde
noe for ungdommene. Det er utrolig kult
å se hva man kan få til –også i små
menigheter. Snart blir det et lokallag i
Hammerfest, nemlig HULK! Vi håper
andre menigheter og lokallag vil invitere
Anne Lynn til seg før hennes jobb er slutt
til sommeren.

PÅMELDINGEN STARTER 1. JAN!
LOKALLAGSSEMINAR : 1.-3. FEB
*for de som driver lokallag*
VÅRSAMLING : 22.-24. MARS
*en del av NUKs ledertrening*
PÅSKELEIRER : 24.-31. APRIL
*for konfirmanter og 16+*

Vervekampanje 2012
Med Vervesøndagen 18. november
startet NUK en vervekampanje som
varer ut året. Flere lokallag og
enkeltpersoner har vervet iherdig
og har gode sjanser for å vinne
NUK-gensere og T-skjorter. Du kan
også støtte NUK ved å melde deg
inn eller la deg bli vervet. Som
medlem i NUK får du våre
medlemsblader Q, Credimus eller
Arken, reduserte priser på leir og
du støtter masse bra katolsk barne-

DUGNADSHELG : 3.-5. MAI
*Over 18 år? Ta i et tak for
Mariaholm!*

GOD JUL!

SOMMERLEIRER 2012
*for barn over hele landet, juniorer, og
ungdom. *
Se www.nuk.no for mer informasjon
og påmelding.

Norges Unge Katolikker (NUK)
Akersveien 16a, N-0177 Oslo • Telefon: +47 23 21 95 40 • Telefaks: +47 23 21 95 43 • E-post: nuk@nuk.no Internett:
www.nuk.no • Org. nr: NO 971 494 425 • Bankkonto: 3000 16 91399

