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Etter en rolig jul og vinterstid
har lokallagene og distriktene
startet opp sin aktivitet. Noen er
allerede godt i gang som dere
kan lese mer om her. NUK gjør
seg klar for påskeleir og har satt
ny dato for lokallagsseminaret
som nå blir 19.-21. april i Askim.
Hvis du lengter etter sommer og
sol kan du også allerede melde
deg på sommerleir!
Mange julebord og ball!

Distrikt Vest skal treffes i Bergen
1.-3. mars. Det er utrolig kult at det
skjer så mye i distriktene og vi
håper også ungdommene i Nord får
til et distriktstreff slik de ønsker.
Neste NUK-festival i din by?
NUK er i gang med å planlegge
festivalen vi skal ha i 2014 og er nå
på jakt etter byen og menigheten vi
skal ha festivalen i. Olsokfestivalen i
Trondheim har gitt gode frukter i det
lokale
ungdomsarbeidet
og
menigheten satt stor pris på å ha en
festival hos seg. Kunne dette vært
noe for din menighet? Send søknad til
festival@nuk.no!
Anne Lynn gjør sin siste innspurt

I begynnelsen av det nye året har
det vært flere ball og julebord for
lokallagene og distriktene rundt
omkring. Den nye ungdomslaget i
Ålesund startet året med en
ungdomshelg i menigheten med
julebord lørdag kveld. St. Frans
Ungdomslag i Larvik arrangerte
nyttårsball i år som i fjor og
inviterte hele distriktet Sør.
Distrikt Oslo gjentok suksessen
med Karneball før fasten. Gøy at så
mange koser seg i godt selskap!
Distriktene lever!

Distrikt Østfold var først ut med
distriktstreff i år. Ungdommene
traff hverandre i Sta. Birgitta
menighet i Fredrikstad og fylte
helgen med mye lek og moro
mellom morgen- og aftenbønn. De
planlegger allerede et nytt treff,
nemlig sportshelg. Distrikt Øst har
også hatt distriktshelg på Hamar og

Før prosjektstillingen som
lokallagsmedarbeider
går ut i august
skal hun blant
annet reise til
Hamar, Fredrikstad, Haugesund,
Tromsø, Drammen, Narvik, Askim,
Bærum og planlegger en tur til
Vadsø. Her skal hun være med
barn, unge og hele menigheten for
å vise at NUK lever! Hun har noen
ukedager igjen, så hvis dere vil få
henne til dere, så er det bare å ta
kontakt
snarest
mulig
på
llm@nuk.no eller på 930 88 686.

PÅSKELEIRER: 24.-31. MARS
for konfirmanter og 16+. Dette vil
du ikke gå glipp av! Husk
påmeldingsfristen 3. mars.
LOKALLAGSSEMINAR: 19.-21.
APRIL
Et seminar for dere som driver
lokallaget i menigheten. Her kan
dere få kunnskapen og
inspirasjonen dere trenger for å
drive lokallaget videre.
DUGNADSHELG: 3.-5. MAI
Over 18 år? Ta i et tak for
Mariaholm! Helgen er gratis, og
vi kan hjelpe med barnepass for
familier.
SOMMERLEIRER 2013
For barn over hele landet,
juniorer, og ungdom. Du vil ikke
gå glipp av det beste sommeren
har å tilby –nemlig leir med NUK!
Barneleir Oslo/Øst: 22.-29. juni
Vestlandsleir: 24. juni-1. juli
Barneleir Midt: 24. juni-30. juni
Barneleir Sør: 29. juni-6. juli
Ungdomsleir: 29. juni-6. juli
Juniorleir: 6.-13. juli
Vi gjør oppmerksom på at
ungdomsleir
kommer
før
juniorleir i år. Vi har også fått
leirsjef til Barneleir Nord, og
jobber med å sette tid og sted.
Se www.nuk.no -> Aktiviteter
for mer informasjon og
påmelding.

Neste FAITH HOUR er fredag 8.
mars kl.19.30-20.30
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