Høsten
har
for
lengst
kommet, og adventstiden
som skal lede oss fram mot
julehøytiden og Jesu fødsel
har akkurat begynt. For NUK
betyr dette én ting framfor
noe annet: Adventsaksjonen
er i gang! Vi har også hatt en
vellykket
høstsamling
på
Mariaholm, og en Adventsaksjonshelg med rekordhøyt
oppmøte. Noen av oss har til
og med vært i Sverige for å
møte Pave Frans. Les mer om
alt dette i her siste nytt fra
Landsstyret!

Paven kom, vi tok imot ham!
Søndag 30. oktober reiste 18 unge
voksne katolikker fra Oslo til Malmö
for å ta imot Pave Frans, som
gjestet Norden for aller første gang.
Anledningen var at det nå er 500 år
siden reformasjonen. Mandag 31.
oktober deltok Paven – og flere av
våre pilegrimer, på en økumenisk
event i Malmö arena, der det
kristne fellesskapet og framtidig
økumenisk samhold og samarbeid
sto på dagsorden. Høydepunktet
for oss var nok likevel utendørsmessen på Swedbank Stadion,
feiret av Paven selv. Dette var en
vakker opplevelse, og det var
virkelig stort å få se Paven og å få ta
del i hans besøk. Neste gang håper
vi det er Norge som står for tur!

Ledelse og det nye Introkurset
var det sosiale poster og kveldskino med brownies. LTU jobber
stadig med å videreutvikle kurstilbudene, og håper at enda flere
har lyst til å være med på
vårsamling i februar!
Adventsaksjonen 2016: VIETNAM
Adventsaksjonen 2016 fokuserer på
inkluderende utdanning i Vietnam.
Midlene som samles inn går til
Caritas’ arbeid for å bedre
funksjonshemmedes og barn av
migranters rett til utdanning. I
forbindelse med Adventsaksjonen
gjennomføres ulike aktiviteter i hele
landet for å samle inn penger til
prosjektet. Vi oppfordrer alle til å
bidra, ved enten å gi av sine penger
eller av sin tid ved å hjelpe til med
AA i sin egen menighet. Les mer om
Adventsaksjonen på facebook.com
/adventsaksjonen.
Vellykket høstsamling
NUKs
høstsamling
ble
igjen
arrangert på Mariaholm! Ledertreningsutvalget (LTU) satte opp
flotte kurs, og er nå styrket med
Elisabeth Thrane som nytt medlem.
Blant de 23 deltakerne ble to
ferdige med vårt ledertreningsprogram,
og
mange
kjente
hverandre igjen fra tidligere NUKarrangement. Deltakere som hadde
vært på WYD i sommer lærte bort
danser som de hadde lært i Krakow.
Foruten gode kurs i Kirke, Bibel,

NUK
på
Pastoralrådsmøte
NUK deltok på bispedømmets
Pastoralrådsmøte
(PRO)
på
Mariaholm 5.-7. november med
tydelig budskap og engasjement,
og det gledet oss å se at representantene i PRO var positive til
våre løsninger. Vi la vekt på å
forklare at en levende, ung kirke
ikke kan skapes gjennom sentral
administrasjon, men ved lokalt
engasjement i gode rammer fra
menigheten – støttet faglig og
økonomisk gjennom NUK. Vårt
arbeidsutvalg la helgens møte til
Mariaholm for å få treffe menighetene og bispedømmet, og fikk
en produktiv og hyggelig helg
tross svært glatt føre.
HUSK MEDLEMSKONTINGENT!
Vi minner alle våre medlemmer
om å betale årets kontingent
innen utgangen av 2016 

Adventsaksjonen 2016:
27. november – 24. desember
For alle lokallag i Norges Unge
Katolikker, samt for menigheter og
andre frivillige
Landsstyremøte (LS):
13.-15. januar
For Landsstyret i Norges Unge
Katolikker

