Mars 2012

Det er mye som skjer i NUK
denne våren og sommeren!
Snart er det duket for påskeleir
og i sommer feirer vi Olsok med
en stor FESTIVAL! Bli med du
også! Se nuk.no -> Aktiviteter for
mer informasjon og meld deg på.
Inspirerende LLS i Larvik

På lokallagsseminaret som var
17.-19. februar i Larvik var det 29
engasjerte ungdommer fra 10
forskjellige menigheter som møttes
for å lære mer om hvordan man
best kan drive et lokallag i NUK. De
hadde en knallbra helg og alle fikk
ny inspirasjon og motivasjon til å
jobbe videre for ungdom i Kirken.
18+ på hyttetur
Nok en gang arrangerte NUK hyttetur
til Uvdal for de over 18 år. På tross av
bitende kulde hadde de en kjempekoselig helg, med mange diskusjoner
om troen, tvil og det å være ung
voksen katolikk. Vi håper flere blir
med neste vinter!
Klar for en kreativ utfordring?
Som layoutansvarlig i barnebladet
Arken er det du som plasserer bilder
og tekst og får bladet til å se skikkelig
bra ut! Det er ikke så vanskelig og du
vil få opplæring av oss. Ta kontakt!

INSPIRASJONSDAG FOR
KATEKETER: 10. MARS
Barnekonsulenten inviterer til kurs i
Oslo denne lørdagen. Det er for alle
kateketer som vil ha litt inspirasjon særlig ungdom!
NUKs RESSURSDAG FOR
POLSKTALENDE: 24. MARS
Lurer du på hva du kan gjøre i arbeidet
med barn og ungdom for polske i din
menighet? Bli med på denne dagen for å
få hjelp, samt bli bedre kjent med NUK.

PÅSKELEIRER: 1.-8. APRIL
for konfirmanter og 16+. Dette
vil du ikke gå glipp av! Husk
påmeldingsfristen 11. mars.
DUGNADSHELG: 4.-6. MAI
Over 18 år? Ta i et tak for Mariaholm!
Helgen er gratis, og vi kan hjelpe med
barnepass for familier.
BARNEHELG I TR.HEIM: 4.-6. MAI
Barn (8-12 år) fra Trondheim, Ålesund,
Molde, Levanger og Kristiansund
inviteres til St. Olav menighet i
Trondheim for barnehelg!
SOMMERLEIRER 2012
For barn over hele landet, juniorer, og
ungdom. Du vil ikke gå glipp av det
beste sommeren har å tilby – nemlig
NUK-leir!

Familiedag i Stavanger og kurs
i Haugesund
Barnekonsulenten Sunniva var på
besøk i Stavanger på en familiedag
i menigheten 11. februar. På
programmet var det søndagsskole,
sang og formidling til foreldrene
om tanker og ideer fra Den gode
hyrde Katekese. Det var et
inspirerende møte med engasjerte
familier fra Sandnes og Stavanger.
Dagen etter var det kurs for
kateketene
i Haugesund, der
vi
blant
annet
lærte flere
barnesanger og tips
til fortellingsmetoder for barn. Vi
snakket også om de gleder og
sorger vi møter som kateketer.

Bli medlem
av NUK du
også!

Se www.nuk.no -> Aktiviteter for
mer informasjon og påmelding.
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