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Snart er det sommerferie,
leirsesong og tur til Verdensungdomsdagene i Rio de
Janeiro. 134 personer reiser
til Brasil sammen med NUK
-be for oss og reisen vår!
Høsten ser også spennende ut
med ny ansatt og endelig har
vi en egen ungdomsprest. Her
kan du lese litt mer om det
som har skjedd denne våren:
LS og dugnad på Mariaholm

Kim Anh Le ansatt
Vi
har
ansatt Kim
Anh Le som
organisasjonskonsulent
og
hun
begynner i jobben 5. august. Etter
prosjektstillingene
barnekonsulent
og
lokallagsmedarbeider har NUK bestemt at vi
skal
ha
to
organisasjonskonsulenter som skal fortsette
satsningen på barn- og lokallag,
og dele på de andre oppgavene
organisasjonskonsulenten har.
Endelig har vi ungdomsprest!

Den første helgen i mai var
NUKs landsstyre samlet på
Mariaholm. En av de store
sakene denne gangen var en
rapport fra gruppen som har
sett på organisasjonsstrukturen
til NUK. De har anbefalt en del
endringer som de mener kan
muliggjøre et bedre arbeid for
tro, fellesskap og handling. Det
blir opp til Landsmøtet å
bestemme hvilke endringer som
skal gjøres de neste par årene.
St.Johannes blir festivalvert!

søndagsskole kan dere ta kontakt
med oss i NUK!
Fattigdom i fokus
I vår har NUK en karitativ kampanje
som setter fokus på fattigdom.
Karitativt utvalg har holdt foredrag
på påskeleirene og lokallagsseminaret om kampanjen hvor
ungdommene har fått innblikk i de
ulike aspektene ved fattigdom.
Kampanjen stiller tre krav til
samfunnet,
myndighetene
og
bispedømmene om at de skal 1)
jobbe
for
at
internasjonale
handelsregler skal bli mer rettferdige
for fattige land, 2) åpne flere
infosentre for arbeidsinnvandrere i
Norge og 3) øke fokuset på
sosiallæren
i
bispedømmene.
Kampanjen avsluttes med en
underskriftskampanje i juni.
Se også bloggen kampanje.nuk.no
Dette skjer i NUK fremover
Du finner mer informasjon og
påmelding på nettsidene våre nuk.no:

Biskop Bernt Eidsvig har endelig
utnevnt en ny ungdomsprest til
oss! Det er p. Duc Khiem Nguyen
er blitt utnevnt til NUKs nye
landsungdomsprest og det er vi
kjempeglade for!

Barneleir Oslo/Øst: 22.-29. juni
Barneleir Nord: 22.-29. juni
Barneleir Midt: 24.-30. juni
Vestlandsleir: 24. juni-1. juli
Barneleir Sør: 29. juni-6. juli
Ungdomsleir: 29. juni-6. juli
Juniorleir: 6.-13. juli
Landsmøtet: 6.-8. september
Høstsamling: 4.-6. oktober

Søndagsskole i Drammen
Den nyopprettede St. Johannes
menighet i Oslo er utvalgt som
vertsmenighet for festivalen
NUK skal arrangere sommeren
2014. NUK synes det er
fantastisk at menigheten ønsker
å satse stort på barn og ungdom
så tidlig. Vi gleder oss til en
fargerik festival i Groruddalen!

St.
Laurentius
menighet
i
Drammen har startet opp med
søndagsskole annenhver uke.
NUK gleder seg over dette og at så
mange menigheter har søndagsskole. Oppleggene Ordets Liturgi
for barn gjør det enkelt å drive
søndagsskole. Hvis din menighet
trenger hjelp til å starte
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