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Høsten er her for fullt, dagene blir
kortere og været kaldere. Selv om
det begynner å bli en stund siden
sommeren har vi i NUK den fortsatt
friskt i minne, med en 65-årsfeiring i
Trondheim uten sidestykke. Sensommeren og tidlig høst har vært
like begivenhetsfull med et fullsatt
Landsmøte og en knallgod Høstsamling. Her er siste nytt fra
Landsstyret om det som har skjedd!
En utrolig Olsokfeiring!

Ledertreningsutvalget i full sving!
Ledertreningsutvalget til
NUK
har
vært særlig
aktivt
den
siste tiden.
Ikke
bare
har de arrangert en vellykket Høstsamling på
Mariaholm, de har også revidert
ressursheftet for lokallag i NUK og
kunne dele det ut til alle lokallagslederne på Landsmøtet. Katrine Zboch
troppet opp som utvalgsleder da Josef
Ottersen måtte gi seg etter lang og tro
tjeneste i LTU. Martin Bjørnland og
Stephen Trotter er også blitt med i
utvalget.
Over 100 påmeldte til WYD i Brasil!

Det var 5 år siden sist festival, så nå
syntes NUK det var på tide å samle
troppene og feire oss selv igjen. Denne
gangen ville vi være i Trondheim, slik
at vi kunne kombinere 65-årsjubileet
vårt med den storslåtte Olsokfeiringen.
Omtrent 180 NUKere fikk oppleve
Oslokfestivalen; med sommer, sol, sang,
latter og glede. Det var skikkelig
festivalstemning
med
konserter,
workshops, grillfest og store eventer
som våkenatt og katolsk messe i
Nidarosdomen. Vi gleder oss alt til
neste festival!

Et knapt år før vi reiser på tur over
Atlanterhavet er det nå klart at godt
over 100 personer blir med på NUKs
reise til Rio de Janeiro sommeren
2013 for å være med på
Verdensungdomsdagene. WYD er
verdens største ungdomsarrangement, hvor paven og millioner av
ungdommer strømmer til for å feire
messe sammen og vår tro på Kristus.
NUK har alt kjøpt flybillettene (!) og
venter i spenning på denne store
trosreisen.

Nye redaktører for Arken og Q
Bao Hieu Kevin Nguyen har tatt over
som redaktør for barnebladet Arken
etter Gudrun Kringlebotn. Med seg i
redaksjonen har han mange dyktige
journalister og relativt fersk layoutansvarlig Olav Verpe. Susanne Tande
ble redaktør for ungdomsbladet Q i
september, etter et år som medredaktør. Q har også fått ny layoutansvarlig: Lan Anh Vu.
Gode planer for Troens år
Da Troens år startet 11. oktober var
NUK allerede godt forberedt. Under
åpningsmessen i Oslo ble en håndlaget
rosenkrans velsignet, og har nå startet
sin vei rundt i Norge på NUKs
rosenkransstafett. Troens år vil
vektlegges i bladene våre, i lokallagene
og på våre leirer og arrangementer.
Fredag 30. november fra kl. 19-20
inviterer vi alle lokallag og menigheter
til å være med på FAITH HOUR, en
time til tilbedelse av sakramentet i
kirken. Vi håper menighetene vil
samles denne timen for å være med på
en nasjonal sakramentsandakt! Denne
fredagen starter også troens helg i Oslo
hvor unge katolikker (14-30 år) fra
hele landet er invitert. Fristen for
påmelding er 16. november.

Barnedag med Harstad og Narvik

Katekeselaget i Harstad søkte om
prosjektstøtte for å dra på tur til
Fullsatt Landsmøte på Mariaholm
Narvik og besøke menigheten der den
Også i år var det stort oppmøte til 1. september. To aktive NUKere reiste
Landsmøtet, NUKs høyeste organ. 90 nordover for å være med på helgen og
personer deltok og representerte sine hjelpe til med sangøvelse, leker og
lokallag og utvalg eller hjalp til med det andre praktiske ting. Nærmere 40
praktiske. Kursen for det neste året i personer var med på turen til Narvik,
NUK er nå satt, og det ble blant annet og det var en stor opplevelse for de
bestemt at vi skal ha festival de årene vi som var med.
ikke deltar på WYD og at festivalen skal
være i en ny by hver gang. Kristine
Gran Martinsen ble gjenvalgt som
leder, og med seg i sitt Arbeidsutvalg
har hun, Stefan Bivand (nestleder),
Thao Phuong Huynh, Benedikt Bocek,
Alexander Borg, Ann Louise Ledum og
Asta M. Sandbakken.

Vervesøndag 18. november!
Søndag 18. november skal alle få vite
hvorfor de burde være medlem av
NUK! Denne dagen starter vi også en
vervekampanje som varer ut året. De
som verver mest blir premiert! Er du
ennå ikke medlem? Se
nuk.no > Støtt NUK
for å melde deg
inn i dag!
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