
 

 

Sommeren nærmer seg og det 

er på tide å tenke på 

ferieplanene. Siden sist har vi 

hatt et fruktbart 

Landsstyremøte på Mariaholm 

hvor vi nøt årets første 

solstråler. NUK kan endelig 

presentere en etterlengtet 

Nordisk Festival og invitere alle 

til å delta på den lovende 

festivalen Spekter! NUK er på 

jakt etter nye journalister til 

medlemsbladene våre. Kanskje 

trenger vi akkurat DEG? Du er 

hjertelig velkommen til å lese 

NUK-nytt! 

SPEKTER FESTIVAL 

 

For første gang deltar katolske 

grupper på den kristne 

sommerfestivalen Spekter. Vi har 

fått en veldig god velkomstrabatt 

(2300 kr), så nå er det bare å hive 

seg med. Sammen skal vi nyte 

sommeren og leve ut vår tro, 

kreativitet og engasjement. 

Prestestudent Josef Ottersen er 

ansvarlig for våre. Mer info og 

påmelding på nuk.no/spekter. 

VI ER PÅ JAKT ETTER 

JOURNALISTER 

Har du en skriverspire i magen? Få 

skrivetrening i NUKs barne- og 

ungdomsblader! Vi trenger akkurat 

DEG! 

 

 

 

NUK, SUK OG DUK SAMLES TIL 

NORDISK FESTIVAL 

IGJEN kan Norges Unge Katolikker 

presentere et 18+-arrangement og 

ENDELIG kan vi også presentere et 

NORDISK arrangement! Dette er 

første gang på mange år at vi 

treffer våre nordiske medkatolikker 

og det gleder vi oss til! Omlag 300-

500 unge katolikker fra hele Norden 

forventes å møte på Vadstena til 

foredrag, workshops, tilbedelse og 

mange øyeblikk til å dele tro, latter 

og erfaringer. Ta med deg hele 

studentlaget eller kom som du er!  

 
 

 

INSPIRERENDE HELG MED 

NUKS LANDSSTYRE 

 

Sola varmet ryggene våre da vi 

alle lyttet på Joakim som var 

mest utsatt for solstrålene. 

Landsstyremøtet som vi hadde 

på Mariaholm, var både en 

effektiv og hyggelig måte å 

tilbringe tiden på.  Det dreide seg 

ikke bare om å planlegge NUKs 

tiltak for neste år, men å 

diskutere flere ting som er 

aktuelle for oss unge katolikker, 

blant annet det brede temaet 

økumenikk. 

 
 

Barneleir Øst: 24. juni-1. juli 

Barneleir Nord: 24. juni-1. juli 

Barneleir Midt: 24. juni-1. juli 

Vestlandsleir: 24. juni-1. juli 

Barneleir Sør: 24. juni-1. juli 

Ungdomsleir: 8. juni-15. juli 

Juniorleir: 1.-8. juli 

Spekter festival: 23.-28. uni 

Lederhelg: 11.-13. august 

Landsmøtet: 8.-10. september 

Høstsamling: 6.-8. oktober 

Nordisk Ungdomshelg: 1.-3. 

september 

Se nuk.no -> Våre aktiviteter for 

mer informasjon og påmelding. 

http://www.nuk.no/

