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NUKs sommerleirer

Har du husket å betale medlemskontingent for 2018? Eller er du kanskje ikke medlem enda?  
Gå inn på nuk.no for mer informasjon

Gode minner fra leir har gjort som-
meren til favorittårstid for flere. 

Gamle venner så hverandre igjen, og 
nye vennskap ble formet. Slikt bidrar 

til å styrke det fellesskapet som in-
kluderer alle medlemmer av Kirken 

– ikke bare på jorden, men også i 
himmelen. Det er dette vi kaller «de 
helliges samfunn», en familie som 

strekker seg utover tid og rom. 
Leirsjefer, ledere og alle andre bi-

dragsytere fortjener enormt stor takk 
for de uforglemmelige opplevelsene 
som sikrer at deltakerne vil ønske å 

komme tilbake igjen til neste år – og 
året etter det, og året etter det igjen, 

og så videre.

NUKs pilegrimstur begynte den 23. 
juli i Oslo, og endte med Olsok-fei-
ring i Trondheim. Pilegrimenes ferd 
gikk over Dovre til fots, og med tung 
sekk var dette en imponerende bragd 
rent fysisk. Det åndelige målet med 

en slik tur er å komme nærmere 
Herren, og pilegrimene fulgte Jesu 

oppfordring til å «legge ut på dypet» 
(Luk 5,4). Noen tok den ganske bok-
stavelig, med opptil flere dukkerter 
i løpet av turen. Turen var utvilsomt 
en minnerik opplevelse som vil fort-
sette å være en kilde til åndelig styr-
ke. Vi håper at mange vil bli med på 

tur til neste år også. 

Kjærlighet, samhold, fellesskap. 
Dette er bare noen få ord som be-
skriver hvordan jeg opplevde årets 
norgesmesterskap i ministrering. I 
år var det ekstra spesielt siden ni-

vået på lagene som stilte hadde blitt 
så enormt mye høyere en sist. Opp-
holdet vårt i Akersgata var på fire 

dager, noe som gav oss masse tid til 
sosialisering blant alle menigheter 
som var representert. „ Kall mange 

mennesker inn i ditt følge ” var årets 
tema, og med så mange unge sult-
ne sjeler, ser jeg en lys fremtid for 
både evangelisering, ministrering 
og den Katolske kirke i Norge som 

en helhet. Det er en sann velsignelse 
å kunne delta på en slik konkurran-
se, fremtiden er lys og jeg kan ikke 
vente å hva Gud har i vente for oss. 

Lovet være Jesus kristus!

Ministrant-NM Pilegrimstur 

Helgen den 7. til og med 9. september ble NUKs landsmøte for 2018 avholdt på Mariaholm. Flere viktige 
saker ble behandlet og vedtak fattet, noen ganger først etter heftige diskusjoner. NUKs arbeidsprogram for 

2018/2019, samt aktivitetsplan og budsjett for 2019 ble gjennomgått og vedtatt.
LM brukte også tid på presentasjon av kandidater til nytt AUV for 2018/19. Åtte kandidater stilte til valg, 
hvorav fire var nye. Jakob Voigt ble gjenvalgt til NUKs leder, og Katherine Esquivel ble valgt til nestleder. 
Øvrige medlemmer: Anja Zawadzka Persvold, Cornelia Ramse, Snit Ghebriel, Vivian Jensen, Vo Martin 

Bao Anh og Øyvind Johannes Vardenær Evenstad. Gratulerer til alle sammen.
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