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NUK er den katolske kirkes barne- og
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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hilsen fra NUks leder
Skrevet av Vivian Phan

Kjære NUKere,
En ny adventstid nærmer seg med stormskritt – og dermed er også årets adventsaksjon
rett rundt hjørnet! Årets adventsaksjon går til yrkesopplæring i fiskeoppdrett og
entreprenørskap for ungdom i Gulu og Arua, nord i Uganda. Dette er et seks måneders
program og hittil har det utdannet 1015 ungdommer, deriblant 60% jenter. Programmet
myndiggjør disse ungdommene og gir dem og familien deres bærekraftige inntekter.
Dette minner meg om et ordtak jeg siterer ofte: «Gi noen en fisk, og han blir mett hele
dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet.» Dette passer jo perfekt i denne
sammenhengen! Adventsaksjonen gjennom Caritas vil lære mange å fiske og dette vil ikke
bare mette enkeltindividers mager, men faktisk hele familier og lokalsamfunn.
Caritas’ opplæring i fiskeoppdrett har uendelig mange positive ringvirkninger, dette
innebærer både effekter som lokalsamfunnet kjenner
tydelig på i dag, men også effekter som vil bli tydeligere
med tiden. Uansett vet vi iallfall med sikkerhet at
Adventsaksjonen gir livsviktig håp. Caritas forandrer altså
liv, men det gjør faktisk dere og. Ved deres deltakelse i
årets Adventsaksjon bidrar dere til at flere får utdanning,
styrking av kvinners rettigheter i Uganda og en reell
mulighet for mange familier i Uganda til å komme seg ut
av fattigdom.
Alle unge har drømmer om fremtiden og fortjener å
kunne leve ut sin drøm, men i vår urettferdige verden så
er det slik at norske ungdommers drømmer er innenfor
rekkevidde i større grad sammenlignet med ungdommer
andre steder i verden. Ungdommer i Uganda har
drømmer på samme måte som dere har drømmer, og
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dere bidrar faktisk til at de får ressursene til å komme nærmere drømmene sine og
oppfylle dem.
Så mens dere kanskje har det kjipt i kulda og dere lurer på «hva gjør jeg egentlig her?»
ønsker jeg at dere minner hverandre på vår større misjon i verden om å vise
nestekjærlighet til alle – på tvers av landegrenser, etnisiteter og aldre. Når dere i
desember fryser ute mens dere går med bøssene og lurer på om fingrene kommer til å
dette av pga. frostbitt, brenner dere på vaffeljern, samler inn pant fra naboer og venner i
grumsete slush-snø, husk at dere er en del av noe større og at jeg (og Gud!) er grenseløst
stolt av dere og deres innsats.

Masse lykke til kjære medlemmer!
Cum caritate,
Vivian Phan,
NUKs Leder
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hilsen fra caritas
Skrevet av generalsekretær i Caritas Norge
Martha Rubiano Skretteberg

KJÆRE ALLE UNGE ILDSJELER I
NORGES UNGE KATOLIKKER

Tusen takk for deres brennende engasjement for å bekjempe fattigdom
og sult! Vi setter stor pris på at dere støtter det hjelpearbeidet vi gjør i
Caritas Norge. Vi inspireres av deres innsatts og engasjement for
Adventsaksjonen hvert år. Dere er viktige! I år har dere valgt å samle inn
penger til Caritas sitt fiskeopprettprosjekt i distriktene Gulu og Arua i
Uganda. Disse områdene er preget av mye fattigdom, arbeidsløshet og har
mange internt fordrevne flyktninger.
Her får 860 ungdommer og unge mennesker yrkesopplæring i fiskeoppdrett,
både teori og praksis. Videre får elevene kunnskap om og støtte til å starte
egne bedrifter. Det vil sikre dem og deres familier et livsgrunnlag, gjennom
entreprenørskap. Skolene drives i henhold til nasjonale regelverk og selve
utdanningen er godkjent av ugandiske myndigheter, noe som er viktig når
elevene skal ut i arbeidslivet. I et større perspektiv skal programmet støtte
utviklingen av akvakulturindustrien i Nord-Uganda. Det vil sikre
matsikkerheten både for deltakerne i programmet, deres familier og lokalsamfunnet. Programmet støtter særlig unge jenters utdanning.
Advent er en tid der vi tenner lys og for å gi håp. Men gjennom
adventsaksjonen er dere levende lys og dere er med på å gi håp til unge
mennesker i Uganda. Vi har god erfaring med å skape bærekraftige arbeidsplasser for ungdom i en av verdens mest utsatte regioner. Arbeidet dere nå
støtter i Uganda er et strålende eksempel på at tilnærmingen vår virker.
Det å gi utdanning som sikrer at man får dyktige arbeidere i en
voksende fiskeoppdrettsnæring er viktig for å sørge for at vi får
nok mat til alle. At man også får mulighet til å selge fisken til en
rettferdig pris bidrar også til at man får en positiv økonomisk
vekst. Det gir varige resultater. Gjennom årets adventsaksjon
bidrar dere til å redde liv, øke livskvalitet og gi fremtidshåp i et
hjørne av verden hvor det fortsatt finnes nød og behovene er
store.
Takk for at dere byr dere - og lykke til med innsamlingen!
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Uganda
OFFISIELT NAVN:

REPUBLIC OF UGANDA

Flagg

SPRÅK

engelsk &
Swahili

Riksvåpen

BEFOLKNING

POSISJON

45 741 007
kilde: www.fn.no/Land/uganda
tall fra 2020
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Øst-afrika

HOVEDSTAD

AREAL

RELIGION

241 550

Kampala

STATSOVERHODE

YOWERI

MUSEVENI

KLIMA

tropiSK

KLIMA

KM
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STYREFORM

Katolsk og protestantisk
kristendom, islam

VALUTA

Ugandisk

Shilling
Republikk

NASJONALDAG

NASJONALSANG

09
oktober
”Oh Uganda, Land of Beauty”
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Hva går pengene til?

Skrevet av Karitativt Utvalg

Foto: Caritas Uganda

Du lurer kanskje på, hvordan hjelper vi menneskene som bor i Uganda? Selv om at det
høres veldig enkelt ut, kan vi kort sagt gi fisk til Uganda!
Årets aksjon handler nemlig om å støtte et av Caritas sine prosjekter i Uganda. Caritas har
i samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua opprettet to skoler i
distriktene Arua og Gulu der de utdanner ugandere innen fiskeoppdrett.
Uganda som nasjon har hatt mange utfordringer med interne konflikter, klimaendringer
og ble dessuten også rammet veldig hard av koronapandemien. Dette sammen med den
store arbeidsledigheten i Uganda, men noen områder helt opptil 80% arbeidsledighet, har
gjort til at landet har måtte ta flere skritt tilbake når det gjelder utvikling og økonomisk
vekst. Det har også ført til at ca. 65% av befolkningen i Uganda er matusikre. Det vil si at
de spiser for få måltider om dagen, og at de ikke får et variert og næringsrikt kosthold. Når
kroppen ikke får nok næring blir man mer utsatt for sykdom og klarer ikke å være lik fullt
aktiv i hverdagen... Hos barn vil dessuten sulten også føre til veksthemming, noe som i
verstefall kan lede til underutvikling av hjernen.

Fisken vil gi en sunn kropp og mat på bordet!
Hittil har skolene til Caritas og Hauge Aqua uteksaminert 1000 ungdommer og unge
voksne. Pengene vi samler inn under aksjonen vil støtte 860 ungdommer og unge voksne
med yrkesopplæringen sin. På skolene lærer de hvordan man skal bygge en fiskedam.
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Da er det ikke bare å grave et hull i bakken og fylle det med vann, men man må passe på at
fisken som skal vokse der har god nok plass, at vannet har god nok kvalitet, og man lærer
hvordan man skal vedlikeholde dammen.
Dessuten lærer de også om hvordan de kan selge fisken på markedet, og hva som er en
rettferdig pris, slik at de kan stille sterekere i markedet og bli mer økonomisk uavhengige.
Dessuten er fisk en utrolig god nærngingskilde siden den er en viktig kilde for protein,
vitamin B12, jod og selen, noe som kan være vanskelig å få i seg gjennom andre mattyper.

Fisken gir dem kunnskap og jobber!
På skolene er omtrent 60% av studentene unge kvinner. Kvinner stifter familie tidlig, og
tilbringer mye av tiden sin i hjemmet. Dette fører til at kvinner sjeldent tar en utdanning.
Prosjektet viser både familien til jentene, og fedrene og mennene, at jenter og kvinner kan
jobbe hardt og bidra mye. Dette bidrar til likestilling og kvinnelig myndiggjøring.

Fisken gir likestilling!
Pengene vi samler inn vil hjelpe mye! Og
hjelpen vil vare lenge! Deltakerne i prosjektet
vil kunne bruke utdannelsen sin til å hjelpe
seg selv, hjelpe familien sin og på en større
skala vil utdannelsen deres bidra til Uganda
sin utvikling som land.
Foto: Caritas Uganda

Det blir som ordtaket: “Gi en mann en
fisk, og han er mett resten av dagen.
Lær en mann å fiske, og han er mett
resten av livet.”
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Adventsaksjonsquiz
Finn og vinn!
Har du lyst til å vinne en goodiebag fra NUK? Prøv deg på quizen under!
Goodiebagen inneholder en NUK genser og t-skjorte og noe godt å tygge på!

1. Hva heter en gruppe med fisk på engelsk?
2. Hva er det Uganda eksporterer mest ut av landet?
3. Hvilken utrydningstruet primat er Uganda kjent for å huse?
4. Hva heter det organet fiskene “puster” med?
5. Hvor mange meter over havet ligger hovedstaden til Uganda?
6. Hva slags hai er Norges minste hai?
7. Hvilke fem store dyr kan man se på safari i Uganda?
8. Hva har Uganda istedet for fire årstider?
9. Hva heter den største innsjøen i Uganda, og som også er kilden til elven Nilen?
10. Kan en fisk drukne?
11. Nevn de fem landene Uganda grenser til.

Vi har også gjemt 10 små fisker i hele heftet. Finn ut svarene på spørsmålene, og send
Klarer du å finne alle?
de inn til kut@nuk.no.
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Foto: Caritas Uganda

Hvordan kan du bidra til
aksjonen?
Skrevet av Karitativt Utvalg

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal
starte, men det meste skjer i
menighetene. Vi i KUT har sendt alle
menighetene en pakke i posten med alt
dere skulle trenge av plakater, flyers,
nøkkelbånd og takkekort. Vi har også
laget en nettside som vi anbefaler å stikke
innom slik at dere står godt rustet hvis det
skulle dukke opp noen med spørsmål om
aksjonen. Hva er neste steg?

det mange barn som elsker jula? Arranger
juleverksted og ha loddtrekning for
foreldrene. Har kirken ditt et kor?
Arranger en julekonsert! Trikset er å alltid
selge god mat og god drikke, og sørge for
at alle vet hva pengene går til.
Vi elsker å se alt dere finner på i
menighetene, og vi oppfordrer alle til å
bli med på arrangementene som støtter
adventsaksjonen, enten ved å bake kake,
selge kake, eller spise kake.

Tips #1: Snakk med presten i menigheten
deres! Kanskje menigheten din har ett
eller flere lokallag som skal arrangere
noe under adventsaksjonen? Presten kan
hjelpe dere litt med penger, og han vet
sikkert hvor dere kan finne pakken vi har
sendt til dere.

Se litt på hva andre menigheter har gjort
tidligere! Og del gjerne bilder av
aktivitetene deres på facebooksiden vår.
Masse lykke til!

Tips #2: Spør om dere kan ha ansvaret
for kirkekaffen en søndag. Kom med en
kunngjøring under messen og forklar kort
til menigheten hva pengene dere samler
inn går til, og at dere håper de vil bidra.
Fortell gjerne at dere står ved utgangen
med bøsser, og at dere selger kaffe, kaker
og kakao i menighetslokalet.
Tips #3: Planlegg morsomme aktiviteter
for alle! Her er det kun fantasien som
setter grenser! Er det mange talentfulle
sjeler i kirken? Arranger et talentshow! Er
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Hvordan Å
være
en bøssebærer
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Foto: Caritas Uganda

De praktiske tingene dere må huske på er:
- Smil, vær hyggelige, og spør alltid pent om folk har lyst til å kjøpe noe eller donere
en mynt eller to. Husk at folk kanskje har dårlig tid i julegavehandelen sin, så ikke vær
altfor påtrengende!
- Ha respekt for folk som ikke tar seg tid til å stoppe opp for å høre hva du har å si. Ta
det med et smil, og ikke gi opp håpet.
- Har ikke folk cash, så gir dere de et visittkort hvor info om mulighet til å betale med
vipps og kontonr.
- Hvis folk begynner å stille vanskelige spørsmål om den katolske kirke, så svarer du
bare at dette er en innsamlingsaksjon som går til å hjelpe folk uavhengig av tro, kjønn,
rase osv.
- Det er lov å innrømme at man ikke kan all verdens ting om prosjektet, så da kan man
heller henvise til Caritas sin hjemmeside.

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!!!
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Oppgave for de yngre: Finn feilene
Av Maria T. T. Pham fra Arken

Her har du en liten oversikt over hva DU kan bidra med til Adventsaksjonen.
Noen av forslagene er med på å tjene inn penger, mens andre hjelper deg
med å spre om budskapet til Adventsaksjonen. Finn 15 feil i bildet under:
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Matoppskrift - chickennat
4 porsjoner
1 kg kylling skåret i biter
1 ts salt
½ ts pepper
100 g smør
1 løk skåret i biter
600 ml kyllingkraft / 1 terning kyllingbuljong løst
opp i 0.5 L vann/matfløte
150 ml peanøttsmør
2 eggeplommer
2 ss hakket persille
Ris til 4 porsjoner

1.
3.
5.

7.

9.

Start å koke opp ris.
Vask og tørk kyllingbitene,
deretter krydre godt med
salt og pepper.
Tilsett kyllingkraften litt etter
litt. Man kan erstatte kyllingkraften med kyllingbuljong løst
opp i lunkent vann eller matfløte. La det koke i 15 minutter
under omrøring.

Ta ut litt av kraften og la den kjøle
seg ned litt. Pisk det inn sammen
med eggeplommene og hell det
over i kjelen.

2.
4.
6.

8.

Skjær opp løken og kyllingen i biter.
Smelt smøret i en stor stekepanne eller kasserolle og hiv oppi kyllingen og løken.

Ta ut litt av kraften for å tynne ut peanøttsmøret og hell det over i kjelen.

La det småkoke til kyllingen er ferdig.

Server med ris og dryss litt persille over retten.
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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 Uganda, besøk Caritas’ hjemmeside:

caritas.no/caritas-norge-i-uganda/
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!

Karitativt Utvalg
Fra venstre: Jens Nguyen, Sunniva Fongen, Daniel Dohlen og Victoria Hoang.
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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.
Utvalget består av:
Sunniva Fongen (leder), Jens Nguyen (nestleder), Victoria Hoang, Daniel Dohlen
og Daniela Gutiérrez

henvendelser rettes til:
nuk@nuk.no eller kut@nuk.no
Layout og grafikk: Sedem Abla Sefenu

