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Nå er sommeren her endelig!
Vi har vært velsignet med
godt vær allerede, og håper på
mer i løpet av sommeren.
Snart begynner leirsesongen i
NUK, og mange barn og unge
skal på leir, pilegrimstur og
festival i sommer. NUK skal
nemlig ha sin egen Olsokfestival i Trondheim 27.-29.
juli. Bli med du og da vel!
Kjempefin barneleir i Midt
For første gang på flere år har
NUK endelig arrangert en
barneleir i Midt-Norge. Barn fra
hele
distriktet
kom
til
Trondheim for å være med på
leiren. I løpet av helgen var det
masse aktivitet –de lærte mer
om nestekjærlighet og helgener,
de lagde T-skjorter, sang, hadde
morgengym og stafett. Barna
deltok i søndagsmessen i St.
Olav med sang og dramatisering
av den barmhjertige samaritan.
Etter messen sang barna en liten
konsert for foreldrene for å vise
dem hva de hadde lært. Leiren
var en kjempesuksess som
absolutt må gjentas neste år.

Sunniva ferdig i sitt oppdrag
I sommer avsluttes prosjektstillingen
Sunniva
Vang
Kristiansen har hatt som
barnekonsulent i NUK. Sunniva
har
jobbet
mye
med
søndagsskoleopplegget Ordets
liturgi for barn, barnebladet
Arken, familieleir og kursing i
trosformidling for barn. Vi
takker Sunniva for å ha vært

med oss de to siste årene –og alt
hun har bidratt med.
Påmeldingen til WYD har åpnet

Sommeren 2013 reiser NUK til
Brasil for å være med på
Verdensungdomsdagene i Rio de
Janeiro. Det blir en pilegrimstur
uten like med millioner av
katolske ungdommer fra hele
verden.
Dette skjer i NUK fremover
Sommeren er full av supre
arrangementer som alle katolske
barn og unge burde være med på.
I påsken hadde vi rekordstor
deltagelse på påskeleir, med over
200 deltagere og ledere på de tre
leirene – og i sommer er det plass
til mange flere på leir! Du finner
mer informasjon og påmelding på
nettsidene våre nuk.no:
Barneleir Oslo/Øst: 23.-30. juni
Vestlandsleir: 24. juni-1. juli
Juniorleir: 30. juni-7. juli
Barneleir Sør: 2.-9. juli
Ungdomsleir: 7.-14. juli
Pilegrimstur: 21.-29. juli
Ungdommenes Festivalleir: 22.29. juli
OLSOKFESTIVALEN: 27.-29. juli
Familieleir 26.-30. juli
NUKs landsmøte: 7.-9. sep.
Mange distriktstreff i vår!
Denne våren har det vært mye
aktivitet i distriktene våre. Oslo
inviterte til maskeradeball den
14. april og hadde en stor fest
med over 100 gjester fra
distriktet. Vest hadde et stort treff

i Bergen med tilreisende fra
Stavanger
og
Haugesund
–ja
Stavanger kom med en hel buss full
av ungdommer! Østfold samlet
ungdommer i Moss, og hadde invitert
lokallagene i Øst også. Og om ikke det
var nok skal Sør ha et distriktstreff i
Larvik 15.-17. juni. NUK er utrolig
fornøyd med våre fantastiske
distriktsrepresentanter som steller i
stand dette her!
LS og dugnad på Mariaholm
I år som i fjor ble det arrangert
dugnad samtidig med Landsstyrets
vårmøte. Det var derfor en salig
blanding av debatter, trehogging, god
mat, vasking og foredrag på
Mariaholm
helgen
4.-6.
mai.
Landsstyret startet en intern
konkurranse om å nå 3500
medlemmer i 2012, så vi får bare
håpe de lykkes! Du kan hjelpe oss ved
å betale medlemskontingenten din

Innkalling til Landsmøtet
Hvis du sitter i Landsstyret eller er
lokallagsleder må du sette av datoene
7.-9. september til NUKs Landsmøte
på Mariaholm. Her blir de mange
spennende saker, ikke
minst
valg
av
adventsaksjonstema
og nytt AUV – DU
har mulighet til
å gjøre en
forskjell!
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