
       

                        
Leder: Camilla Linh Vu                Nesteleder: Tyra Duhaylongsod Suasin      

AKUTT – Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene – er NUK sitt lokallag i vår menighet. 

Hvor gammel du må være? Har du begynt på ungdomsskolen kan du være med 🙂 

Lederen Camilla Linh Vu (tlf. 98041371), og nesteleder er Tyra Duhaylongsod Suasin.  

Det blir pizza, brus, Kahoot, og mye mer gøy. Skal dere sammen også planlegge hva ungdomslaget skal gjøre 
dette året. Adventsaksjonen i desember er selvfølgelig en stor sak. I tillegg blir det nok både 

Bowlingskveld(er), baking, turer, og mye mer.  Vi må også bestemme NÅR vi skal ha faste møter. 

Kom, da 🙂Da kan du være med å bestemme, du også👍 
 

LITT INFO 
Hva er og gjør AKUTT?  

Ungdomslagene i de katolske menighetene i Norge er først og fremst en møteplass for unge katolikker (som regel de som går på ungdomsskolen 
og videregående skole). Her snakker man og lærer man (mer) om tro og om kirken, og man gjør mye artig sammen som spill, film, turer, treff 

med katolsk ungdom fra andre menigheter og mer. I løpet av året kan man dra på helgetreff, ledertrening, påske- og sommerleirer i regi av NUK. 
AKUTT, som alle de andre ungdomsgruppene rundt om i landet, har ansvar for en innsamlingsaksjon i fastetiden, nemlig Adventsaksjonen (Hjem 

| Adventsakjonen (adventsaksjonen.no)). Bildene ovenfor (på hver side av kirka) er fra en av AKUTT sine adventsaksjoner. 

Stå sammen i troen 
Som ung katolikk er det viktig å ha et nettverk; det er viktig å bli kjent med andre unge katolikker. Kanskje er du litt nervøs for å dra på AKUTT 

møte, for du kjenner kanskje ikke så mange, kanskje ingen - ?  Ikke bekymre deg for det! Det er mange andre som er i akkurat samme situasjon 
som deg. Det er derfor det er så viktig at akkurat du kommer! Sammen skal vi – du og alle de andre som er unge katolikker i vår menighet – 

skape et flott og spennende miljø der det er naturlig å være katolikk og å snakke om tro og tvil. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!  

Mer informasjon om dette årets møter kommer blant annet på menighetens nettside (AKUTT har egen side der). 

https://www.adventsaksjonen.no/
https://www.adventsaksjonen.no/

