
Har du husket å betale 
medlemskontingent for 2019? 

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

Adventsaksjonen 2018 
Adventsaksjonen, den årlige innsam-
lingsaksjonen i samarbeid mellom 
NUK og Caritas Norge, ble også den-
ne gangen en suksess. Det var takket 
være innsatsen til unge katolikker 
rundt omkring i landets menigheter, 
som ga mye av seg selv for å hjelpe 
andre. Pengene, som ble samlet inn 
av bøssebærere og andre, gikk til Ca-
ritas’ prosjekt for å styrke jenters og 
kvinners rettigheter i Uganda og DR 
Kongo. Alt i alt ble det samlet inn 
700 077 kr til dette prosjektet. Takk 
for innsatsen, og la oss gjøre det 
minst like bra i 2019! 

LS VÅR 2019

Lørdag 4. mai og søndag 5. mai var 
det Landsstyremøte på Katarina-
hjemmet i Oslo. Hovedstyret, staben, 
distriktsrepresentanter og utvalgsle-
dere var til stede for å diskutere vikti-
ge saker og treffe vedtak til det beste 
for NUK. Blant sakene som ble gjen-
nomgått var tiltak for medlemsvekst, 
ansettelse av ny generalsekretær, 
medlemsregisteret i HyperSys, for-
slag til vedtektsendringer og 50-års-
jubileum for Mariaholm. Det var 
messe på Katarinahjemmet (på lør-
dag) og i St. Dominikus (på søndag). 
Vi fikk også en presentasjon om vik-
tigheten av evangelisering for NUK, 
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Se nuk.no -> Våre aktiviteter for 
mer informasjon og påmelding

BARNELEIR OSLO/ØST (23.-28.JUNI) 
for barn fra Østlandet, alder: 8-11 år, 
sted: Mariaholm, Spydeberg

BARNELEIR SØR (23.-28.JUNI)         
for barn fra Sørlandet, alder 8-11 år, 
sted: Stella Maris, Mandal 
VESTLANDSLEIR (24.JUNI-1.JULI) 
for barn fra Vestlandet, alder: 8-14 år, 
sted: Fredtun, Karmøy
JUNIORLEIR (28.JUNI-5.JULI)  

for ungdom fra hele Norge, alder: 12 -14 år, 
sted: Mariaholm, Spydeberg 
UNGDOMSLEIR (5.-12.JULI)  
for ungdom fra hele Norge, alder: 15-18 år, 
sted: Mariaholm, Spydeberg 

fremsprang st.mikael (22.-30.juli)
pilegrimstur for gutter, alder: 13-17 år,
sted: Dovrefjell, Dovre

Pilegrimstur (22.-29.juli)
for alle unge voksne, alder: 18-35 år, 
sted: Dovrefjell, Dovre
MINISTRANTHELG (14.-18. august)
for alle ministranter
LANDSMØTE (06.-08.september) 
for alle med stemmerett

Ledertrening Høst (4.-6.oktober)
for ungdom fra hele Norge, alder: 15-18 år, 
sted: Mariaholm, Spydeberg 

Adventsaksjonshelg (1.-3.november)
for ungdom fra hele Norge, alder: 15-18 år, 
sted: Mariaholm, Spydeberg
Berneleir midt og distriktsleir nord
se nuk.no for mer informasjon

ved pastoralrådsmedlem Benedikt 
Huyncek. Vi nøt den gode matserve-
ringen på Katarinahjemmet, og på 
lørdagskvelden ble det som vanlig 
temafest. Takk til alle som var med, 
og som fortsetter å gjøre en god inn-
sats for organisasjonen!

50-årsjubileum for Mariaholm 

NUK ønsker å samle dere alle – 
uansett alder – og deres familie, 
venner og bekjente på Mariaholm 
lørdag 24. august! Vi ønsker å gi 
alle som har hatt minnerike dager 
på dette velkjente og flotte leir-
stedet som i år fyller 50 år, mulig-
heten til å dra tilbake og tilbringe 
dagen med nye og gamle NUKere 

for å feire! Det blir jubileumsmes-
se, sceneprogram, inne- og uteak-
tiviteter for store og små, grillsta-
sjoner, salg 
av drikke – og 
vi håper på å 
kunne tilby 
noe matser-
vering i til-
legg! Vi gleder 
oss til å feire 
sammen med 
deg!


