SEND EN DONASJON TIL:

3000.16.91410
ELLER VIPPS TIL:
93083

Ungdommen er fremtiden
Hjelp DR kongo å vokse
adventsaksjonen/norgesungekatolikker

innholdsfortegnelse
Foto på forside og bakside: Sam Phelps/CRS

3
4
5
6
8
10
14
16
20
22
24
26

adventsaksjonen- hva er det?
hilsen fra hovedstyret i nuk
hilsen fra caritas
hvorfor adventsaksjonen?
Den demokratiske republikken Kongo
Klimasmart landbruk virker også mot pandemi og sult
fakta om dr kongo
hvordan gjennomføre adventsaksjonen?
Juleevangeliet revisited
Adventsaksjonsquiz
Opplæring i fiskeoppdrett gir håp om et bedre liv
Helt til slutt...
NUK er den katolske kirkes barneog ungdomsorganisasjon. Det er
en landsdekkende organisasjon
med utspring i de katolske menighetene i Norge.

Caritas er den katolske kirkes
bistandsorganisasjon. Caritas Norge er en del av Caritas Internationalis som virker gjennom menighetene over hele landet.

Mer informasjon, se nuk.no

Mer informasjon, se caritas.no
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Adventsaksjonen – hva er det?
Skrevet av Karitativt utvalg i NUK

Adventsaksjonen
er
en
årlig
solidaritetsaksjon arrangert av Norges
Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med
den katolske hjelpeorganisasjonen
Caritas Norge. Formålet med aksjonen
er å samle inn økonomiske midler
for å bistå vanskeligstilte grupper
og områder rundt om i verden.

øker. Caritas anslår at dette prosjektet vil
kunne hjelpe hele 36 000 mennesker med
bedre tilgang på både inntekt og mat. Med
dette kan vi komme et skritt nærmere å
bekjempe en av tidenes største fiender,
nemlig sult.
Til tross for pandemien verden har vært
igjennom har Adventsaksjonen likevel
stått sterkt. Adventsaksjonen 2020 ble en
suksess til tross av den store omleggingen.
Motivasjonen,
engasjementet
og
viljestyrken for at aksjonen skulle bli
gjennomført var skyhøy. Dette har blitt et
lysglimt for mennesker i nød og NUK står
som et håp selv i de vanskelige tidene.

Hvert år legger Caritas frem forslag til
problemstillinger, prosjekter og tematikk
som er svært aktuelle. Gjennom NUKs årlige
landsmøte stemmes det fram et prosjekt
av landets unge katolikker, slik at aksjonen
reflekterer en tematikk vi brenner ekstra
sterkt for. Med Caritas som har bygget
“skipet”, er det NUKs og alle dets lokallags
ansvar, som er spredt rundt om i landet, å
sørge for at skipet er fylt med ekstra godt
drivstoff for å seile sin rute.

Med dette gleder vi i NUKs Karitative utvalg
oss til nok et år med adventsaksjon. Vi
gleder oss masse til å samarbeide med
akkurat deg for å få enda et år med suksess!

Adventsaksjonen 2021 går til Den
demokratiske
republikken
Kongo.
Formålet er å sikre ungdoms fremtid
gjennom bærekraftig jordbruksopplæring.
Dette vil da gi nye muligheter, og en lysere
fremtid for ungdommen. På sikt vil dette
også gi et mer bærekraftig landbruk slik at
både produksjon og kvaliteten på avlinger
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hilsen fra hovedstyret i nuk
Skrevet av leder i NUK
-Martin Nguyen

Kjære alle sammen!
Vi har endelig fått kommet oss ut av
korona-pandemien, og setter kursen mot
en mer vanlig hverdag. Å ofre noe, er nok
alle kjent med etter denne tiden!

«Gi, så skal det bli gitt dere!» Lukas 6.38
Ved å gi til andre, vil vi også kunne motta.
Den kjærligheten dere utøver og viser med
aksjonen, vil dere motta tilbake.

Adventsaksjonen er en flott mulighet å leve
det liv vi har fått i gave gjennom Kristus’
offer på korset. Et liv med og gjennom
kjærlighet, er noe vi alle bør streve etter.
Denne aksjonen forener oss alle sammen,
mot et felles mål. Nettopp å leve gjennom
kjærlighet, og spre nestekjærlighet for vår
neste. Sammen kan vi skape en bedre
hverdag for noen andre!

Igjen, kjære alle sammen, vil jeg bare takke
alle dere som bidrar! Nå som vi nærmer oss
en mer vanlig hverdag, la oss gi noen andre
en mulighet for å få en bedre hverdag. La
oss gi ungdommen i den Demokratiske
republikken Kongo, en lysere framtid og en
bedre hverdag!
Fra bunnen av mitt hjerte vil jeg ønske dere
alle: Lykke til med årets adventsaksjon!

«Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot
én av disse mine minste brødre, det gjorde
dere mot meg» Matteus 25.40

God advent
Alt godt i Kristus

Det vi gjør mot andre, gjør vi også mot
Kristus. Kristus har forent oss til et folk og
en familie, og hvis det er noe pandemien
har lært oss, er det nettopp å ta vare på
hverandre.

Hilsen
Martin Nguyen

La den kjærligheten som Kristus viste ved
døden på korset, gjennomsyre våre liv, og
la den være i sentrum når dere går ut og
samler penger.
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hilsen fra caritas
Skrevet av generalsekretær i Caritas Norge
- Martha Rubiano Skretteberg

Kjære alle unge ildsjeler
i Norges unge katolikker!
kollektiv deltakelse i kooperativer styrker
både småbønders matsikkerhet, inntekter
og tilgang til markeder. Dette, sammen
med sterk satsing på inkludering av kvinner
og ungdom, har gitt varige resultater.

Tusen takk for deres sterke engasjement for
menneskeverd, rettferdighet og karitativt
arbeid! Vi setter enorm pris på deres støtte
til det sosiale arbeidet vi gjør i Caritas
Norge, og vi inspireres og engasjeres av
deres vilje til å sette av store mengder tid
og arbeid på Adventsaksjonen hvert år. For
oss er deres engasjement uvurderlig!

87,5 prosent av deltakende familier i
matsikkerhetsprosjektet i DR Kongo har nå
fått et sunt og næringsrikt kosthold. Dette
tallet var 0 da prosjektet startet. Og nå
spiser 77 prosent minst to – tre måltider
om dagen, noe bare 16,3 prosent gjorde
ved prosjektets start.

I år har dere vendt engasjementet mot
Den demokratiske republikken Kongo,
og i årets adventsaksjon samler dere inn
penger til Caritas’ matsikkerhetsprogram
i distriktene Nord-Kivu, Maniema, BasCongo og Tanganyika. Det er ingen
overdrivelse å si at dette arbeidet er
livsviktig. Verdens matvareprogram anslår
at over en av tre innbyggere i DR Kongo
sliter med matusikkerhet og at nesten 7
millioner kongolesere kjemper mot sult.
Landet er i en alvorlig krisesituasjon som
har blitt ytterligere forverret av koronapandemien.

Gjennom årets adventsaksjon bidrar
dere til å redde liv, øke livskvalitet og gi
fremtidshåp i et hjørne av verden der det
trengs mer enn noen gang. Deres hjelp vil
bidra til at 36 000 mennesker kan få mer
næringsrik mat på bordet og økte inntekter
og dermed gå en mer håpefull framtid i
møte i et land hardt rammet av koronapandemien.
Tusen takk for uvurderlig hjelp, og lykke til
med innsamlingen!

Opplæring i klimasmarte landbruksteknikker som øker avlingene og
motstandskraften mot ekstremvær, økt
fokus på lese- og skriveferdigheter og

Hilsen
Martha Rubiano Skretteberg
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hvorfor adventsaksjonen?
Skrevet av Karitativt utvalg i NUK

Vi i Karitativt utvalg (KUT), som
arrangerer
Adventsaksjonen
hvert
år, er akkurat som dere. Vi er unge
katolikker i Norge, og hele året jobber
vi med å forberede alt som trengs
for at dere kan kjøre i gang med egne
aktiviteter for å tjene inn penger til
andre i vanskeligstilte situasjoner.
Hvorfor gjør vi i KUT egentlig dette? Vi
må innrømme at det er ganske slitsomt
og tidkrevende, men det som gjør det
verdt alt arbeidet, er å se på dere jobbe.
Det enorme engasjementet, tiden,
kreftene og søvnen dere ofrer, er både
inspirasjonen og drivkraften for både
oss og for Adventsaksjonen. Men på
deres egne personlige plan, hvorfor er
det så viktig å delta på Adventsaksjonen?

det ett ord man skal merke seg, og det er
nestekjærlighet. Det handler ikke bare om
nestekjærlighet til de rundt oss, men også
nestekjærlighet til hele Guds skaperverk.
Som katolikker er det vårt ansvar å ta vare
på alle mennesker, men også jorden og hva
jorden gir oss. Vi har et forvaltningsansvar.
Adventsaksjonen er et redskap vi unge
kan bruke, der vi kan bruke arbeidsviljen
vår til å skape glede, gode minner, et
helt spesielt samhold og morsomme
aktiviteter som man tjener inn penger
til prosjekter på. Når vi tar ansvar ved å
hjelpe andre gjennom Adventsaksjonen,
handler
vi
som
gode
katolikker.
En annen grunn til hvorfor du burde delta
på Adventsaksjonen, annet enn muligheten
til å leve og jobbe i Gud, er den følelsen av
at man faktisk gjør en forskjell i verden. Det
er så ofte man ser kampanjer, aksjoner og
innsamlinger på nettet, ute på gaten, eller
hører om det på skolen. Det kan være lett å
gå forbi, og ikke tenke noe mer på det, men
ved å engasjere seg i Adventsaksjonen, og
ved å tilegne seg kunnskap om situasjonen
i landet man samler inn penger til, er det
ikke bare lærerikt, men man får et helt
nytt perspektiv på verden og sin egen
livssituasjon. Mens Adventsaksjonen Mens
Adventsaksjonen går sin gang gjennom

Norges Unge Katolikker (NUK), har tre
nøkkelord vi ønsker å handle etter: «Tro,
fellesskap og handling». «Tro og fellesskap»
går gjerne hånd i hånd; det er lett å dra til
kirken og være med på kvelder i lokallaget
eller kirkens arrangementer. «Handling»
derimot; det å leve som en katolikk, kan
være litt vanskelig som ungdom å utføre.
Derfor har NUK et tilbud ungdommene
kan delta på, nemlig Adventsaksjonen.
For å leve og handle som en katolikk, er
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desember, og dere ser bilder og tall fra
menigheter og skoler fra hele Norge,
skjønner man at man faktisk har hjulpet flere
tusen mennesker med å endelig kunne leve
et liv uten sult, fattigdom, diskriminering
og krig. Adventsaksjonen gjør disse
situasjonene mer virkelige, og du kan gjøre
situasjonen bedre for de som er involvert.

der det er populært å kritisere religion.
Hvis vi ungdommer da viser verden at vi
lever for å spre kjærlighet, være ydmyke
og står solidariske og kjemper for de
minste, da er det ingenting som kan
forhindre oss fra å leve som katolikker!
Adventsaksjonen viser verden at vi lever
for å hjelpe de minste, uansett hvem de
er, uten å forvente noe tilbake. Vårt kall
er kjærligheten, og Gud er kjærlighet.

En siste grunn til hvorfor vi synes det er
nødvendig at mange deltar, er for å vise
verden hvor vi unge katolikker står. Det
kan være vanskelig å stå opp for troen
sin, særlig når man lever i et samfunn

”

Vi i KUT ønsker dere masse lykke
til med årets adventsaksjon, vi står
sammen med dere, og heier på dere!

Hvis vi ungdommer da viser verden
at vi lever for å spre kjærlighet,
være ydmyke og står solidariske
og kjemper for de minste, da er det
ingenting som kan forhindre oss fra
å leve som katolikker!
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sikre ungdoms fremtid gjennom jordbruksopplæring
Skrevet av Caritas Norge

Foto: Sam Phelps/CRS

DR Kongo har siden uavhengigheten
fra Belgia i 1960 vært preget av stadige
kriger og konflikter. Som en følge av
konfliktene og en svært svak stat, er DR
Kongo, til tross for store naturressurser,
et av de mest underutviklede og fattige
landene i verden.

DR Kongo regnes som et av verdens verste
land å være ungdom i. Caritas jobber i
provinsene Nord-Kivu, Manieme, BasCongo og Tanganyika.
Fakta/statistikk:
-77% av befolkningen lever under
fattigdomsgrensen
-5 millioner mennesker mistet livet i den
væpnede konflikten mellom 1994 og 2005
- 35% av menn og 14,5% kvinner har fullført
ungdomsskole

Den humanitære situasjonen i DR Kongo
er kritisk, med 9.9 millioner mennesker
som sulter og 4.5 millioner som er på flukt
i eget land. Blant de internt fordrevne i DR
Kongo, er minst halvparten under 18 år, og
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- 66% av befolkningen er under 24 år
Om prosjektet:
Gjennom prosjektet vil 36 000 mennesker
på landsbygda få opplæring slik at de
øker jordbruksproduksjonen, får solgt
sine produkter til en høyere pris og
dermed får en varig forbedring i inntekten.
Tiltak for å sikre at kvinnelige bønder
har samme tilgang til jord, opplæring
og kredittordninger står sentralt. Det
er lite arbeidsplasser for ungdom på
landsbygda, og prosjektet vil derfor sørge
for å inkludere ungdom i opplæring i
videreforedling av jordbruksprodukter og
fiskeoppdrett. Med støtte fra prosjektet vil
mannlige og kvinnelige bønder organisere
seg i kooperativer, som vil gjøre det lettere
for dem å oppnå gode priser på markedet.
Økt inntekt gir bøndene muligheten til å
investere videre i jordbruket og sikre sine
barn skolegang.

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Mål for AA 2021:
Sammen skal vi gi 36 000 barn, ungdom og
voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør
vi gjennom følgende tiltak:

-Opplæring
i
videreforedling
og
markedsføring av landbruksprodukter for
ungdom og voksne
- Opprettelse av kooperativer og spare- og
lånegrupper.

- Opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og ernæring
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Klimasmart landbruk virker
også mot pandemi og sult
Av Heidi Solheim Nordbeck, Seniorrådgiver i Caritas Norge

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

DR Kongo: Langsiktig investering i klimasmart landbruk styrker småbønders
motstandskraft mot klimaendringer,
pandemier og sult. Det er Caritas Norges erfaringer fra verdens mest matusikre land.

Ifølge Verdens Matvareprogram er tilgangen til nok og næringsrik mat i DR Kongo
blant de dårligste i verden. En av tre personer, det vil si 27,3 millioner, er matusikre.
Og nesten sju millioner mennesker kjemper mot akutt sult. Korona-pandemien har
forverret situasjonen ytterligere. Samtidig
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finnes det lyspunkter, som at småskalabønder i Caritas Norges matsikkerhetsprogram har økt produksjonen og sine
inntekter, og spiser flere måltider per dag
enn tidligere. Det viser at langvarige investeringer i klimasmart landbruk øker motstandsdyktighet mot eksterne sjokk, både
klimaendringer, pandemier og sult.

med sju land og iverksettes i nært samarbeid med Caritas Congo.
Resultatene er svært gode. Etter tre år melder hele 77 % av deltakende familier at de
spiser minst to til tre måltider om dagen
mot bare 16,3 % ved programmets start.
Halvparten har økt produksjonen sin betraktelig, og 87,5 % har fått et sunt og næringsrikt kosthold. Da prosjektet startet,
fikk til sammenligning ingen av deltagerne
i seg nok næring.

Til tross for sin rikdom i naturressurser,
topper DR Kongo fattigdomsstatistikken
globalt. Av befolkningen på 84 millioner
lever 73 prosent av innbyggerne på under
1.90 amerikanske dollar om dagen. Ifølge Verdensbanken er en av seks ekstremt
fattige. Trass i relativt i lave smittetall på
landsbasis i et globalt perspektiv, har koronapandemien og en langvarig nedstenging
av samfunnet i 2020 forverret situasjonen
med skyhøye priser på importerte varer
og stengte skoler. Samtidig har sikkerhetssituasjonen i landet forverret seg i flere
områder. Konfliktene er ofte knyttet til jordrettigheter.

Hvordan er dette mulig? Økt kunnskap om
klimasmarte landbruksteknikker er en av
forklaringene. Småskalabønder har fått
opplæring i klimaendringer og klimasmarte jordbruksmetoder som gir større avlinger. Av målgruppen dyrker 81,75 % minst
tre forskjellige frøsorter, i tillegg til at de
har plantet en rekke klimarobuste trær.
Det viser at satsing på klimasmart jordbruk
for småskalabønder kan bedre motstandskraften både mot klimaendringer, pandemier - som COVID-19 - og sult.

Klimasmart landbruk for småskalabønder
Siden 2018 har 7200 småskalabønder i Kisantu, Kindu, Kongolo og Butembo Beni
mottatt støtte via Caritas Norges matsikkerhetsprogram, finansiert av Norad. Programmet er del av en større rammeavtale

Bedret lese- og skrivedyktighet
En annen viktig faktor for å sikre bærekraftig utvikling, er programmets investe-
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ring i småskalabøndenes lese- og skriveferdigheter. Forskning viser at investering
i utdanning er nøkkelen til en god utvikling
av samfunnet, både økonomisk og sosialt.
For selv om åtte av ti barn i DR Kongo begynner på grunnskolen, fortsetter bare fire
av ti på ungdomsskolen etter fylte 12 år.
Kun halvparten av jentene i alderen 15 til
24 år kan lese og skrive. I Caritas Norges
matsikkerhetsprogram har 62 prosent av
målgruppen (hvorav halvparten kvinner)
lært å skrive. Det er nesten en dobling i forhold til 33 prosent ved programmets start.
Med lese- og skriveferdigheter kan de lettere ta til seg lærdom, noe som kan gi tilgang både til markeder og kooperativer, og
økte inntekter.

delsen i kooperativene. Det er oppsiktsvekkende tall i et land hvor det mange steder
ikke er akseptabelt at kvinner tar ordet.
Ungdom, fred og bærekraft
Satsingen på småskalabønder har også bidratt positivt til fred og forsoning og sosial
samhørighet, blant annet gjennom opplæring av ungdom, som tidligere var med
i væpnede grupper, i småskala grønnsaksdyrking for salg. Det har økt lokalsamfunnets aksept for å reintegrere utsatte unge
mennesker, og involvere de både i produksjonsprosesser, kooperativer og i spare- og
lånegrupper.
Mer systematisk opplæring av fremtidige
generasjoner i klimatilpasning er sentralt
for å sikre en bærekraftig utvikling. Tre av
ti kongolesere var i alderen 10-24 år i 2010.
Denne aldersgruppen forventes å øke til
42,9 millioner innen 2050. Med 32.2 prosent offisiell ungdomsledighet, er det risiko
for at flere unge vil rekrutteres inn i væpnede grupper. Også fra et matsikkerhetsog miljøperspektiv er ungdomsdeltakelse
i klimasmart landbruk viktig i et land som
innehar rundt 60 prosent av den sjeldne og
dyrebare regnskogen i Kongo-Bassenget.
Uten kunnskap om klimaendringer, er ungdom med på å forverre eksisterende problemer med avskoging ved å aktivt kutte

Satsing på kvinners deltakelse
Programmets satsing på jenter og kvinner
er også sentralt. Forskning viser at investeringer i kvinners kompetanse har positive konsekvenser for familiens velferd, da
kvinner i all hovedsak investerer det de tjener tilbake i familien og barnas utdanning.
Systematisk involvering av kvinner i kooperativer har gitt gevinst. Etter tre år er kvinner i økende grad involvert i forvaltningen
av offentlige anliggender og utgjør nesten
halvparten (49 prosent) av medlemmene i
kooperativer mot bare 17 prosent i 2018.
Og mer enn 22 prosent av disse er med i le-
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Av befolkningen på 84 millioner lever
73 prosent av innbyggerne på under
1.90 amerikanske dollar om dagen.

Foto: Sam Phelps/CRS

verdifull regnskog. Å lære unge kongolesere opp i klimasmarte landbruksteknikker i
randsonen til regnskogen, bør derfor være
en viktig prioritering fremover – både for
Caritas og andre samarbeidspartnere som
investerer i langsiktig bistand for å bekjempe sult.
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HVORDAN GJENNOMFØRE
ADVENTSAKSJONEN ?
Skrevet av Karitativt utvalg

Adventsaksjonen byr på masse glede,
lykke og kjærlighet. Det arbeidet alle vi
gjør for at noen andre skal få det bedre,
har en uendelig verdi. Selv om det kan
være tøffe, slitne og stressende tider,
vet vi at det vi gjør bringer utrolig mye
lykke til de som ikke har det like godt
som oss.

Hva?
Tidligere har blant annet St. Olav i Oslo
arrangert julekrybbe. Der hadde de det de
kalte “levende julekrybbe” hvor de solgte
mat, hadde show, levende dyr m.m.:

Endelig, etter disse årene med korona
restriksjoner, kan vi ha en adventsaksjon
vi lenge har lengtet etter.
Det kan være vanskelig å hoppe tilbake
til den normale hverdagen igjen,
spesielt å arrangere et arrangement. Vi
vet det er lenge siden, men det stopper
ikke oss. Her skal vi hjelpe dere å få fart
på kreativiteten og se tilbake på gamle
minner av ting dere har gjort tidligere.

Man kan arrangere noe med konfirmantene
i menigheten. Her hadde konfirmantene
AA-Helg hvor de alle var samlet, hadde det
koselig og jobbet mot Adventsaksjonen.
De lærte masse om både troen, men også
om aksjonen. :
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Man kan endelig arrangere juleverksted
som Molde og Larvik har gjort tidligere.
Der kan alle barn og voksne lage julepynt,
lage kaker og være en del av fellesskapet
Adventsaksjonen medfører:

Som vi ser har det vært utrolig mange og
kule aktiviteter gjennom årene. Og vi gleder
oss til å kunne arrangere dette igjen. Den
gleden og lykken vi hadde sammen under
AA kan vi endelig ha igjen med full sats.
Vi vet det kanskje er en stund siden og
at ting fortsatt kanskje er litt uklare, men
ikke vær redde. Under har vi lagd en
liten prosess på hvordan man planlegger
diverse arrangementer som skal hjelpe
dere med på få startet ideene deres.
Hvordan?
Planleggingsfasen
er
kanskje
den
vanskeligste delen med AA. Både hvordan
man skal utføre de forskjellige aktivitetene,
men også bestemme seg for hvilke
aktiviteter man skal gå for. Her er det mange
måter å angripe utfordringen på, men
under finner dere en liten huskeliste som
er grei å tenke på før selve planleggingen
av «hvordan» skjer.

Kristiansand, Trondheim og Stavanger
har gjennom tiden hatt mange vaffelsalg
sammen med ungdomslaget i menigheten.
Endelig kan vi stå ute å selge vafler, synge
julesanger og møte folk på gatene igjen
uten restriksjoner.:

17

1.
Hvem skal være involvert?
Hvilke personer er lurt å ha med i
planleggingen? Nye, engasjerte folk? Folk
med tidligere erfaring? Lokallagsledere?
Ministrantledere? Menighetsrådsledere?
Hvem vil man ha i teamet som skal stå
ansvarlig og aktivitetene? Bruke ledere fra
andre grupper også få til et samarbeid?
Her er det ingen grenser. En god ide er
på få tak i så mange som mulig i ulike
grupper i menigheten. Etnisitet-grupper,
lokallag, prester, menighetsråd osv. Det
som gjør Adventsaksjonen så magisk er
det samholdet man har under aksjonen. Vi
oppfordrer dere til å samarbeide på tvers
av hverandre. Kanskje til og med slå dere
sammen med andre lokallag.

trenger et sted å være? Menigheten har
typiske rom dere kan bruke, men da må
dere kanskje søke om å bruke rommet.
Husk å sende melding/mail til den
ansvarlige god tid i forveien. Eller kan dere
møtes andre steder, for eksempel på kafé,
skolen, hjemme hos noen osv. Sett dere
ned med hverandre for å dele ideer og få
fart på planleggingen.
Selve planleggingen:
Nå kommer det som kanskje er mest
tidkrevende. Nå har dere sikkert kommet
på mange ideer til ting dere vil få gjort.
Da må dere planlegge hvordan dette skal
gjennomføres, når det skal gjennomføres
og kanskje noen har hovedansvar
for de forskjellige aktivitetene. Under
planleggingen er det viktig at dere prøver å
få oversikt over så mye som mulig.

2.
Hvem må være involvert?
Her
er
det
vanlig
at
prester,
menighetsrådsleder,
barn
og
ungdomskontakt er involvert. De tilbyr
det mer formelle i planleggingen og gir
dere masse hjelp. Blant annet med lokale,
søknader, tider m.m.

Hvilke aktiviteter skal vi gå for?
Kirkekaffe?
Minikonsert?
Digitalbøssebæring? Vaffelsalg? Juleverksted der
man selger produktet til foreldre og nære?
Loddsalg? Julekahoot?
- Rekvisita
- Få kontroll på hva som trengs til de
forskjellige aktivitetene. Er det noe som
må kjøpes inn? Er det noe som må lages

3.
Når og Hvor?
Når dere har funnet ut av hvem som skal
være med å planlegge, må dere sette av
et tidspunkt alle kan møtes. Kanskje dere
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i forkant? Er det noen som har det som vi
kan spørre?

Noen arrangementer må man søke
tillatelse av kommunen for å gjennomføre,
som vaffelsalg i gata, eller søke tillatelse
av menigheten, for eksempel til kirkekaffe
eller andre arrangementer hvor man
bruker menighetslokalet. Dette er viktig å
gjøre i god tid i forkant av arrangementet.

Lag en liste over ting som trengs til de
forskjellige aktivitetene, slik at dere får
oversikt. Eksempel under:
Hva

Kjøpes

Hvem

Antall

Kost

4 poser

60 kr

Som dere kanskje har skjønt er det bare
kreativiteten deres som stopper dere! Det
finnes også mange muligheter å planlegge
forskjellige aktiviteter på, men dette er bare
noen eksempler. Vi gleder oss masse til å
se hva dere finner på og alle ulike, kreative
aktiviteter dere kommer på.

inn
Vafferøre

Ja

Vaffeljern

Har

Olje

Har

en spray flaske

20 kr

Servietter

Ja

Sunniva

2 bokser

15 kr

Syltetøy

Har

Jens

1 bringebært,
1 jordcbær

40 kr

Bord

Kirka

Stoler

Kirka

Jan

2

Når og hvor?
Hvor skal de forskjellige aktivitetene være
og på hvilke datoer og tidspunkter?

Til slutt ønsker vi alle dere masse lykke til,
og husk at vi i KUT er her for å hjelpe dere
med deres fantastiske bidrag! Dere kan
også kontakte Jan Tran på Facebook, mail:
jan.tran20@hotmail.no, eller telefon 467 79
614, som er lokallagsansvarlig for KUT og
svarer på alt dere skulle lure på.

Hvem?
Noen kan ha spesifikke oppgaver/
ansvarsoppgaver
til
de
forskjellige
aktivitetene. Delegér ansvarsområder, men
hele teamet er med på å støtte hverandre
før og under opplegget. Dette kan hjelpe
med å ha en mer effektiv prosess under
planleggingen.

Igjen masse lykke til! Vi gleder oss til å følge
dere gjennom denne Adventsaksjonen, og
vi er kjempestolte av alle dere som bidrar,
uansett på hvilken måte det måtte være.
Stå på!!!

Må vi sende inn søknad eller mail?
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Juleevangeliet revisited
Skrevet av Mathias Bruno Ledum

han også et englebesøk som bekreftet
Marias troskap. I forsikring om at dette var
Guds plan, tok han seg henne til hustru,
noe som kanskje høres romantisk ut,
helt til vi minnes datidens samlivslover.
Hadde ikke Josef giftet seg med Maria,
hadde hun sannsynligvis blitt steinet for
mistanke om utroskap. Her krevdes stort
mot både fra Maria og Josef. Det var ingen
kjærlighetshistorie i Taylor Swift-format.
Dette var blodig alvor. Framme i Betlehem,
hvor mange var samlet for innskrivingen, var
det ingen husly å finne og de endte omsider
opp i en slags hule eller fjøs. På mange
julekort ser jo dette ut som en alletiders
sammenkomst. Omstendighetene tatt i
betraktning, derimot, maler et litt mindre
overromantisert bilde. Det å føde er vel
for de fleste i seg sjøl enormt ubehagelig
og skummelt. Så mange ting som kan gå
galt, så mange ting man ikke har kontroll
over, sjøl med all teknologien vi har i dag.
Jeg tviler på at å legge seg ned blant høy
og plank, til intens stank av dyremøkk,
omringet av altfor nysgjerrige sauer og
geiter var noe særlig til hjelp. Men der i
dette fjøset, i denne byen, iblant et fattig
ektepar, ble Gud menneske! Jødenes
forventning til Messias var en mektig konge
som skulle frigjøre dem fra Romerrikets
undertrykkelse. Gud, derimot, sender det
stikk motsatte. Istedenfor en kriger, sender

Når vi forbereder oss til jul gjennom
adventstida så er det lurt å forsøke å minne
oss på hva vi egentlig feirer i jula. Et av de
beste stedene å lete for å finne svaret på
dette er i Lukasevangeliets andre kapittel,
mer kjent som “Juleevangeliet”. Maria og
Josef, et ungt par på vei til Betlehem som
til slutt finner en stall hvor Jesusbarnet
fødes og tas imot med vakker englesang.
Her må vi derimot ha is i magen og tunga
rett i munnen, hvis ikke, så risikerer man
å gå glipp av de viktige poengene og ende
opp med å “Disneyfisere” en viktig del av
frelseshistorien. Har vi kanskje en tendens
til å gjøre det til et tamt og barnslig eventyr? I
realiteten er det en vanvittig heftig historie.
Keiser Augustus’ ønske om å innskrive
folket i manntall brakte Josef og Maria
til Betlehem. Å være høygravid på en
eselrygg i det som Google Maps foreslår er
en 34-timers tur får den gjennomsnittlige
buss-for tog-turen ved siden av en altfor
svett og skravlesalig sidemann til å høres
optimal ut. Maria var bare en ungjente da
engelen varslet at hun ventet barn, og ikke
hvilken som helst random kid, men Guds
egen sønn! Ingen liten nyhet akkurat! Hun
må ha følt seg forvirret og engstelig, men
satte, til tross for dette, sin fulle lit Gud.
Muligens såret og arg ville Josef skille seg
da dette kom ham for øre. Heldigvis fikk
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verden skulle omfavnes av ham. Han legges
også i en krybbe, noe vi normalt assosierer
med en barneseng, men tar vi en kjapp titt i
ordboka så kommer det fram at en krybbe
er en fôrkasse eller matbrett for dyr å spise
av. Peker ikke dette fram mot Eukaristien?
Gjennom synden blir mennesket mer lik
dyrene, og der hvor de vanligvis får høy
eller annet fôr, legges nå Jesus ned for å
ofre sitt eget legeme som det livgivende
brød for menneskeheten. Heftig!! Måten
Gud kommer ned til verden på, forteller
oss at det ikke er en VIP-gjeng eller eliten
som alene får oppleve hans kjærlighet og
godhet, men at han simpelthen vil være
for og med alle, med et spesielt nærvær
hos de fattige og utstøtte. Den Gud som
skapte verden, som ledet Israelittene ut av
Egypt, som de mange profetene forkynte,
som skapte enhver av oss i sitt bilde,
ble til menneske. Den store, allmektige,
allvitende Gud, kom ned til jorden som et
forsvarsløst, ydmykt, uskyldig spedbarn,
ja, en baby. Juleevangeliet er så mye mer
enn bare kos og hygge, det omhandler
inkarnasjonens dramatiske mysterium:
historien om at Gud, som mennesket siden
tidenes morgen har søkt og tilbedt, ut av
sin kjærlighet, kommer oss i møte og blir
en av oss. Og det forandrer alt!

Foto: Max Beck, unsplash.com

Gud en baby. Istedenfor i praktfulle Roma,
verdens sentrum, blir han født i Betlehem,
som ble regnet som det vi på bygdespråket
kaller “et høl”. Istedenfor en rik og mektig
husstand, blir han født i en fattig og ydmyk
familie. Istedenfor til konger eller stormenn,
blir budskapet om Frelserens fødsel først
brakt til simple og lavtstående gjetere.
Når Maria svøper (Lk 2,7) Jesusbarnet
pakkes han inn i et tettsittende klede som
gjør at han ikke kan røre verken hender
eller føtter, totalt hjelpeløst og fullstendig
overlatt til sine foreldres omsorg. Er det
ikke utrolig hvordan dette ser ut til å
gjenspeile korsfestelsen?
Jesus fødes med armene samlet for å
bli omfavnet av sine foreldre og således
verden rundt ham, mens han på Golgata
strakte armene ut på korset for at hele
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Adventsaksjonsquiz

1.

Hvor i verden ligger DR Kongo?

2.
til?

Hvor mange land grenser DR Kongo

3.

Nevn tre av disse landene.

4.

Hva er hovedstaden i DR Kongo?

5.

12.
Hva betyr “Debout Congolais”,
som er navnet på nasjonalsangen?
13.
Grenser landet til noen av
verdenshavene, i så fall hvilke?
14.
Er DR Kongo blant de fem største
landene i Afrika?
15.
Hva var “The Rumble in the Jungle”
som fant sted i Kinshasa i 1974?

Hva er landets offisielle språk?

6.
Hvor stor del av landet ligger sør
for ekvator?

16.
Hvilke to musikkstiler
kongolesisk rumba en blanding av?

er

7.
Hvilket land løsrev DR Kongo seg
fra da de ble uavhengige?

17.
Ca. hvor mange prosent
befolkningen bor i landsbyer?

av

8.
på?

Hva er tshiluba og lingala eksempler

18.
Hva er
adventsaksjon?

9.

Finnes det vulkaner i DR Kongo?

19.

10. Ca. hvor mange
befolkningen er kristne?

prosent

av

mottoet

for

årets

    Hva står forkortelsen KUT for?

20.     Nevn navnet på minst tre av
medlemmene i KUT.

11.
Nevn tre av landets viktigste
eksportvarer?
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Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge
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Fakta om kooperativer
Skrevet av Caritas Norge

Hva er et kooperativ?
Et ”kooperativ” er en forening som
produserer varer og tjenester, kontrollert
av deltakende medlemmer - individuelle
bønder eller familier - som deler risikoen
og fortjenesten til et økonomisk foretak
som de eier og har skapt sammen.

matsikkerhetsprogram til å opprette og
styrke kooperativer for småskalabønder
(kvinner og menn) med mål om å bedre
deres tilgang til markeder og sikre gode
priser for deres jordbruksprodukter.
Caritas Norges arbeid med matsikkerhet
i DR Kongo
Innsatsen for å styrke småbønders
matsikkerhet er bærebjelken i Caritas
Norges langsiktige utviklingsarbeid i DR
Kongo. Gjennom en helhetlig tilnærming til
kapasitetsutvikling av lokalsamfunn over
tid bistår Caritas med å styrke småbønders
og deres husholdningers:
- matsikkerhet og ernæring
- robusthet mot negative effekter av
klimaendringer
- inntekter og markedstilgang
I tillegg bidrar programmet til å styrke det
lokale sivilsamfunnets kapasitet til å levere
kvalitetstjenester og å være aktive drivere
for strukturelle endringer.

Hvorfor kooperativ?
Som regel oppretter bønder et kooperativ
for å kunne stå sammen i møte med
utfordringer knyttet til et ugunstig
marked. Disse utfordringene kan gjelde
markedsføring av produkter, for lave
salgspriser, tilbud av landbruksmidler til
god kvalitet og fornuftig pris (f.eks. frø
eller gjødsel) eller tilgang til kreditt. Ved å
gå sammen i et kooperativ, kan bøndene
å løse slike utfordringer sammen med
mål om å øke sine inntekter og styrke den
økonomiske posisjonen i virksomheten.
Et kooperativ er et andelsforetak,
med kollektiv eiendom til bøndene,
som deltar aktivt i sammensetning av
ressurser (arbeid, kapital og produkter) og
beslutningsprosesser (regler, forskrifter og
ledelse). Medlemmer av kooperativer deler
overskuddet og risikoen fra virksomheten.
Kooperativer i DR Kongo
I DR Kongo bidrar Caritas

Klimasmart landbruk
Via opplæring i lesing og skriving,
i klimaendringer og i klimasmarte
landbruksmetoder lærer bøndene å bli
mer robuste mot klimaendringer, samtidig
som de bedrer familiens matsikkerhet og
inntak av næringsrik mat.

Norges
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Styrking av kooperativer
For styrke småbønders tilgang til
markeder og sikre bedre priser for
deres
jordbruksprodukter,
støtter
Caritas
Norge
oppbyggingen
og
styrking av bondeorganisasjoner og
kooperativer i samarbeid med Caritas
Congo og lokale myndigheter innen
jordbruk og rural utvikling. Gjennom
matsikkerhetsprogrammet får bøndene
hjelp til i å registrere kooperativer, samt
opplæring i ledelse av kooperativer og
i entreprenørskap, inkludert spørsmål
som ansvarlighet, regnskap, leseferdighet
og fordelene ved kooperativer. Målet
er at deltakerne skal være i stand til å
sikre ledelse og levedyktighet for sine
organisasjoner og kooperativer på sikt. På
samfunnsnivå strykes også sivilsamfunnet
ved å knytte de etablerte kooperativene
på lokalt nivå til bondekooperativer på
nasjonalt og distriktsnivå. Organisasjonene
og kooperativene som er etablert
gjennom programmet læres også opp i
talsmannsarbeid.

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Norge til økt likestilling i lokalsamfunnene
der programmet iverksettes. Kvinners
stilling i samfunnslivet generelt er svakt
i DR Kongo. Og kvinners deltakelse i
bondeorganisasjoner er begrenset da slike
organisasjoner tradisjonelt er dominert
av menn. Derfor har Caritas Norge et
særlig fokus på å styrke kvinners kapasitet
og deltakelse på tvers av programmets
satsingsområder. Kvinner får opplæring
i lesing og skriving og i klimasmarte
landbruksteknikker,
mens
kvinners
deltakelse i kooperativer fremmes aktivt.
Kjønnsintegrering vektlegges også gjennom
kapasitetsbygging av programpersonalet,
foreninger, og kooperativer.

Kvinners deltakelse
Via en sterk satsing på kvinners styrkede
rolle og aktive deltakelse bidrar Caritas
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hElt til Slutt...

vil du vite mer om adventsaksjonen?
For mer stoff og nyheter om Adventsaksjonen, materiell og kontaktinformasjon, besøk
Adventsaksjonens hjemmeside:

adventsaksjonen.no
For mer informasjon om prosjektet i DR Kongo, besøk Caritas’ hjemmeside:

www.caritas.no/caritas-norge-i-dr-kongo-2/
Sjekk også ut Adventsaksjonens egen facebookside:

facebook.com/adventsaksjonen
Følg med på Norges Unge Katolikkers Instagram for oppdateringer:

Instagram.com/nukadventsaksjonen
Eller stikk innom NUKs egen hjemmeside:

nuk.no
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Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Utvalget består av:
Veronica Refvem Bongard (leder), Stine Arctander (nestleder), Sunniva
Fongen (informasjonsansvarlig), Jan Tran (lokallagsleder), Jens Nguyen
(materialansvarlig), Catalina Leon (arrangement), Olav Rougne (arrangementsansvarlig), Miriam De Santis (arrangement)
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Heftet er utarbeidet av Karitativt Utvalg (KUT) som er ett av
NUKs utvalg.
Karitativt utvalg har ansvaret for ulike sider av NUKs sosiale engansjement
og NUKs samarbeid med Caritas Norge. Hvert år planlegger og arrangerer
de Adventsaksjonen, i tilegg til å skrive for bladene våre og promotere NUKs
samfunnsengasjement og fokus på Kirkens sosiallære.

henvendelser rettes til:
nuk@nuk.no
eller
kut@nuk.no
Layout og grafikk:
Aleksandra Sramkowska

