
Har du husket å betale 
medlemskontingent for 2019? 

Eller er du kanskje ikke medlem enda?  
Gå inn på nuk.no for mer informasjon

WYD PANAMA 2019 
Fra 22. til 27. januar ble den 16. World 
Youth Day (WYD) avholdt i Panama, og 
katolske ungdommer fra hele verden 
dro dit som pilegrimer fra sine respek-
tive land. I regi av NUK var det som 
vanlig også en gruppe fra Norge som 
dro, og disse hadde mye spennende å 
fortelle da de kom hjem igjen. 
I forkant av selve WYD i Panama ble 
det avholdt såkalte Days in the Dioce-
ses («dager i bispedømmene»), hvor 
de unge pilegrimene bodde hos verts-
familier i nabolandet Costa Rica. Del-
takerne forteller om gledesfylte dager 
og tårevåte avskjeder. Om tre år kom-
mer ungdomsfestivalen tilbake til Eu-
ropa igjen; Pave Frans gjorde det nem-
lig kjent at WYD 2022 skal avholdes i 
Portugal. Det er en god anledning for 

reise dit, og få oppleve det åndelige 
fellesskapet. Grip sjansen! 
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Arbeidshelg på Grefsen 
Helgen den 5. til 6. januar møttes alle 
utvalgslederne, redaktørene og ho-
vedstyret (HS) i NUK hos St. Josephsøs-
trene på Grefsen i Oslo. Dette var en 
arbeidshelg for å fortsette implemen-
teringen av prosjekt KRUTT, som blant 
annet handler om kunnskapsbevaring
 i organisasjonen (fordi man ikke tren-

-
beidshelgen ble ledet av Camilla Lu-
cia Kopperud, som ga deltakerne et 
lynkurs i hvordan man arbeider med 
årsplan og rutiner, møtestruktur og 
sosiale medier-strategi i et NUK-ut-
valg. En stor takk til Camilla, og takk til 
alle som var med og fortsetter å jobbe 
for at vi kan vokse som organisasjon. 
Takk også til St. Josephsøstrene for de-
res store gjestfrihet!  

Ledertrening
22.-24. februar ble det arrangert le-
dertrening vår på Mariaholm. Det var 
18 kursdeltagere og sammen med 
NUKs hovedstyre var vi 38 totalt i lø-
pet av helgen. LTU hadde gleden av 
å uteksaminere hele 8 deltagere! Vi 
gratulerer alle sammen og gleder oss 
til å se dere som ledere!

aktivitetsplan
PÅSKELEIRER: 14.-21.APRIL

NUK arrangerer påskeleirer både for 

LANDSSTYREMØTE VÅR: 3.-5.MAI

PILEGRIMSTUR: 22.-29.JULI

SOMMERLEIRER 2019

Barneleir Oslo/Øst: 23.-28. juni
Barneleir Sør: 23.-28.juni

Vestlandsleir: 24.juni-1.juli
Juniorleir: 28. juni-5.juli
Ungdomsleir: 5.-12. juli 
NUKs distriktstleir Nord

 og Barneleir Midt: se nuk.no 
for mer informasjon

mars 2019

Se nuk.no -> Våre aktiviteter for 
mer informasjon og påmelding.


