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innholdsfortegnelse adventsaksjonen - hva er det?

Adventsaksjonen er en årlig solidari-
tetsaksjon 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 bi-
stå vanskeligstilte grupper og områder 
rundt om i verden. 

Hvert år legger Caritas frem forslag til pro-
blemstillinger, prosjekter og tematikk som 
er svært høyaktuelle. 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 “ski-
pet”, er det opp til NUK og alle dets lokallag, 
som er spredt rundt om i landet, sitt ansvar 
å sørge for at skipet er fylt med ekstra godt 
drivstoff for å seile sin rute.Dette fører til at 
adventsaksjonen blir noe mer enn bare en 
innsamlingsaksjon. 

Adventsaksjonen tjener også å øke kunn-
skapen om ulike globale miljø- og utviklings-
spørsmål. Økt bevissthet og engasjement 
rundt globale forhold får dermed en svært 
sentral plass i vårt arbeid. Videre ønsker 
vi også å formidle denne kunnskapen 
videre slik at menneskene rundt oss også 
blir opplyst og oppmerksomme på de pro-
blemstillingene som ikke alltid belyses i 

media. Dette er dermed også en viktig del 
av å være katolikk, i og med at selve ordet 
“katolsk” kommer fra gresk og betyr “uni-
versell”.

Adventsaksjonen 2020 vil omhandle mat-
sikkerhet for bønder i Mali. For å oppnå 
dette vil de innsamlede midlene i år gå til; 
opplæring i klimasmart landbruk, oppret-
telse av frøbanker, og å sikre småbønder 
tilgang til markeder slik at de mest vanske-
ligstilte ikke skal bli utkonkurrert. Prosjek-
tet vil også omfatte å opprette spare- og 
lånegrupper, samt opplæring i godt hus-
dyrhold. Caritas anslår at dette  prosjektet 
forbedre livene til 54 000 mennesker. 

Skrevet av Karitativt Utvalg

NUK er den katolske kirkes barne- 
og ungdomsorganisasjon. Det er 
en landsdekkende organisasjon 
med utspring i de katolske menig-
hetene i Norge.

Mer informasjon, se nuk.no Mer informasjon, se caritas.no
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hilsen fra hovedstyret i nuk

Vi har vel alle kjent på dugnadsånden i år. 
Den nasjonale dugnaden for de mennes-
kene rundt oss i landet vi bor i har formet 
oss på en ny måte. Vi har måttet tatt mye 
hensyn og vist solidaritet, ofret fritidsakti-
viteter, tid med venner og kjente, og mye 
mer som har formet hverdagen vår.

Likevel tviler jeg på at solidaritetskvoten 
deres er brukt opp, nemlig fordi årets pro-
sjekt har fått meg til å reflektere over det 
Jesus fortalte om sennepsfrøet, Guds rike 
og våre verdier. Kanskje du vil gjøre det 
samme?

«… Himlenes rike er likt et sennepsfrø som 
en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er 
mindre enn noe annet frø, men når det 
vokser opp, er det større enn hagevekstene 
og blir til et tre, slik at fuglene under him-
melen kommer og bygger rede i greinene.» 
(Matt 13, 31-32)

«Sannelig jeg sier dere, om dere har tro 
som et sennepsfrø kan dere si til dette 
fjellet: ‘flytt deg herfra og dit!’ – og det skal 
flytte seg, og ingenting skal være umulig 
for dere» (Matt 17,20)

Vi blir fortalt at vi starter med noe så smått 
som et sennepsfrø, og hvis vi venter vil det 
bli en forandring og store ting vil skje fra 
den lille begynnelsen.

La derfor deres bidrag i år, uansett hvor 
stor eller liten det blir, bli slik det senneps-
frøet Jesus fortalte om. For hvis du ikke sår 
frøet, sår solidaritet eller nestekjærlighet, 
vil din tro og dine verdier da kunne vokse? 
Vil verden da få ta del i denne veksten og 
kunne forandres til det bedre?

Så i vei og lykke til – jeg gleder meg til å se 
hvor stort deres sennepstre kan bli og hvor 
mange i Guds rike dere kan la bygge reder!

I Kristus,
Katherine Esquivel

NUKs Leder 

Kjære unge katolikker,

Skrevet av Katherine Esquivel 

A virus that does not recognise barriers, borders, or 
cultural or political distinctions must be faced with a 
love without barriers, borders or distinctions.
 
- Pave Frans, 2020

”

Videre samler adventsaksjonen barn og 
unge rundt om i menighetene i vårt lang-
strakte Norge. Sammen planlegger vi og 
organiserer aktiviteter for å spre informa-
sjon om aksjonen og å samle inn økono-
miske midler. 

Siden årets aksjon, på linje med mye annet, 
er påvirket av koronasituasjonen, krever 
det masse engasjement og kreativitet for å 
få aksjonen så bra som vi kan få det. 

”

Vi i NUKs karitative utvalg (KUT) vil gjøre 
vårt beste med å komme med ideer og 
forslag til alternative aktiviteter for årets 
aksjon, men i år vi trenger mer enn noen-
sinne akkurat din hjelp og engasjement slik 
at aksjonen også kan bli en suksess!

Vi i Karitativt utvalg ønsker alle en god 
adventstid og lykke til med aksjonen!
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hilsen fra caritas
Skrevet av generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg 

Tusen hjertelig takk for at dere engasjerer 
dere i det sosiale arbeidet vi i Caritas, den 
katolske kirkens hjelpeorganisasjon, dri-
ver! 

Årets adventsaksjon har dere besluttet 
at skal gå til matsikkerhetsarbeid i Mali.  
Utfordringene i landet er mange og kompli-
serte, fra sult til vold og terror. Jeg er derfor 
meget glad for at dere ønsker å bidra til å 
gjøre situasjonen i landet litt bedre. Økt 
matsikkerhet er helt nødvendig for å skape 
utvikling – det være seg å skape fred eller 
økt utdanning.  
  
Som en konsekvens av utfordringene i Mali, 
og behovet for økt norsk tilstedeværelse, 
åpnet Norge en ambassade i hovedstaden 
Bamako i 2018. Dette var et tydelig tegn på 
økt satsing i landet, og det er gledelig at vi, 
med deres hjelp, kan støtte opp om denne 
satsingen! 

Koronapandemien har ført til at flere i ver-
den sulter. Det er anslått at over 250 milli-
oner mennesker vil lide av akutt sult i løpet 
av 2020. Arbeidet for økt matsikkerhet har 
aldri vært viktigere – fredsprisen til “Ver-

dens matvareprogram” illustrerer nettopp 
dette. 

Heldigvis har ikke pandemien gitt store 
konsekvenser for matsikkerhetsprogram-
met. Vi har naturligvis iverksatt smitte-
vernstiltak, noe som har ført til mindre for-
sinkelser og fremdriften i arbeidet er blitt 
opprettholdt. 

Programmet støttet av Adventsaksjonen 
2020 vil gi 54.000 barn og voksne tilgang til 
mat og inntekt. Det er fantastisk at dere vil 
bruke deres tid og engasjement til å hjelpe 
de som trenger det aller mest.    

Tusen takk for at dere vil hjelpe, og lykke til 
med arbeidet! 

Varme hilsener, 
Martha Rubiano 

Skretteberg
(Generalsekretær i 

Caritas)  

KJÆRE ALLE UNGE ILDSJELER I 
NORGES UNGE KATOLIKKER

HVorfor AdventsAksjonen?

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 hva dere kla-
rer å oppnå. 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 vik-
tig å delta på adventsaksjonen? 

For å leve og handle som en katolikk, er 
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 spesi-
elt samhold og morsomme aktiviteter som 

man tjener inn penger på. Når vi tar ansvar 
ved å hjelpe andre gjennom adventsaksjo-
nen, 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 

Skrevet av Karitativt Utvalg

Foto:  Caritas Mali
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er så ofte man ser kampanjer, aksjoner og 
innsamlinger på nettet, ute på gaten, eller 
hører om det på skolen. 

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 livssitu-
asjon. Mens adventsaksjonen utvikler seg 
gjennom desember, og dere ser bilder og 
tall fra menigheter og skoler fra hele Nor-
ge, skjønner man at man faktisk har hjulpet 
flere tusen mennesker med å endelig kun-
ne leve et liv uten krig, fattigdom og sult. 
Adventsaksjonen gjør disse situasjonene 
mer virkelige, og du kan gjøre situasjonen 
enda bedre. 

En siste grunn til hvorfor vi også synes er 
nødvendig at mange deltar, er for å vise 
andre og verden hvor vi unge katolikker 
står. Det kan være vanskelig å stå opp for 
troen sin, særlig når man lever i et samfunn 
der det er populært å kritisere religion. Hvis 
vi ungdommer da viser verden, at vi lever 
for å spre kjærlighet, være ydmyke og står 

Årets prosjekt: Matsikkerhet 
til bønder i Mali

for å kunne leve et aktivt og sunt liv. Mat-
sikkerhet handler både om hvor mye mat 
som er tilgjengelig i et samfunn og i hvilken 
grad menneskene har tilgang til den. En 
familie har matsikkerhet dersom ingen går 
sultne eller lever i frykt for kronisk sult. Det 
er viktig for et menneske å spise nok mat 
to eller tre ganger om dagen.  

Programmet
Vi skal hjelpe jordbruksfamilier slik at de 
kan øke jordbruksproduksjonen og sam-
tidig redusere negative effekter av klima-
endringer. I henhold til FNs bærekrafts mål 
nummer to om å utrydde sult, oppnå mat-
sikkerhet og bedre ernæring, og fremme 
bærekraftig jordbruk, har programmet føl-
gende forventede resultater: økt produk-
tivitet i for vanskeligstilte land og økt pro-
duksjon i jordbruket blant målgruppens 
familier, at målgruppen forbereder seg 
på og tilpasser seg til effektene av klima-
endringer og andre eksterne innvirkninger.

Programmet implementeres i den sørlige 
delen  av Mali i regionene Kayes, Koulikoro 
og Ségou hvor mange av familiene lider av 

Mali er et av Afrikas fattigste land, og sult er 
et av hovedproblemene. Landet er nesten 
fire ganger større enn Norge i areal og 
over halve landet er dekket av ørken og er 
derfor svært utsatt for tørke, uforutsigbart 
nedbørsmønster, flom og ørkenstormer. 
Landbruk sysselsetter omtrent 80 prosent 
og hovedsakelig produseres det for egen 
familie. Men ofte har ikke en familie til-
strekkelig landjord til å produsere nok mat 
til seg selv. På toppen av dette kommer kli-
maendringene som endrer mulighetene til 
å produsere mat. Endringer i temperatur, 
nedbørsmønstre og ekstremvær gjør mat-
produksjonen særlig sårbar.  

Mali er også preget av en alvorlig sikker-
hetssituasjon (særlig i det nordlige og 
sentrale Mali) som påvirker alle sider av 
samfunnsutviklingen, og har også negative 
konsekvenser for matproduksjonen. Cari-
tas Norges arbeid i Mali handler om å gi 
barn og voksne en mulighet til å få bedre 
tilgang til mat. Dette bidrar vi til gjennom 
å sikre og øke matproduksjon gjennom et 
program for å dempe negative helseeffek-
ter og å redusere fattigdom av manglende 
matsikkerhet. 

Hva er matsikkerhet? 
Matsikkerhet innebærer at barn og voksne 
har tilgang til nok trygg og næringsrik mat 

Skrevet av Caritas Norge

solidariske og kjemper for de minste i ver-
den, 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. 

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

Som katolikker er det vårt ansvar å ta vare 
på alle mennesker, men også jorden og hva 
jorden gir oss. Vi har et forvaltningsansvar.”

”
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manglende matsikkerhet. I praksis bistår 
Caritas Norge med opplæring innen orga-
nisering og verdikjedeutvikling, støtte for å 
bedre tilgangen til markeder og etablering 
av spare- og lånegrupper.  

I områdene Caritas Norge jobber vil pro-
sjektet hjelpe 54.000 mennesker til et liv 
med mer mat og høyere inntekt. Dette 
vil vi gjøre gjennom å gi opplæring i land-
bruksmetoder som er mer effektive enn de 
som brukes i dag. Samtidig er teknikkene 
som læres bort også viktige i en tid der 
klimaet er i stadig endring, fordi de såkor-
nene og teknikkene bøndene her lærer er 
mer effektive i et stadig tørrere klima. 

Samtidig vil vi etablere låne- og sparegrup-
per. Dette er grupper der mennesker i 
landsbyen sparer penger sammen, og tar 
ut små lån som gjør at de kan investere i sin 
egen framtid. I et land der stor fattigdom 
gjør at mange bønder ikke får mulighet til å 
utnytte nye teknikker, kan disse gruppene 
være det som trengs for at man som bon-
de får muligheten for å dyrke mer mat enn 
noen gang før.

I Laudato Sí sier pave Frans at det er et 
problem at for mange av de som bestem-
mer i et land lever for langt unna de aller 
fattigste. Samtidig er det ofte de fattigste 

som i størst grad kjenner og lider av kon-
sekvensene av manglende matsikkerhet. 
Dette er en stor utfordring i Mali. Derfor vil 
dette prosjektet være viktig for å gi bønde-
ne på grasrota, langt unna hovedstaden, 
en stemme.

Foto:  Caritas Mali

Adventsaksjonen 2020 vil sikre mer 
stabil matsikkerhet for 54 000 barn og 
voksne i tre regioner i Mali. De får økt 
matproduksjon for seg selv og for salg 
på markedet. Inntekten fra salg av pro-
dukter på markedet kan brukes til ut-
danning for barna eller for bedre hel-
setjenester for familien. Prosjektet vil 
redusere risikoen for at familier bli syke 
og får for lite mat på grunn av tørke og 
andre katastrofer. 

Mali er veldig stort land og vi jobber i områ-
der der utfordringene for familier og bøn-
der er størst. Årets adventsaksjonsprosjekt 
vil være med på å skape en ny framtid for 
både barn og voksne i regionene Kayes, 
Koulikoro og Ségou der det i landsbyene 
finnes mange sårbare familier. Slik setter vi 
folk i stand til å hjelpe seg selv hver eneste 
dag i framtiden.

Mål for Adventaksjonen 2020:   
Programmet vil gi 54 000 barn og voksne 
tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi gjen-
nom følgende tiltak: 

— Opplæring i klimasmart landbruk
 
Familiene vil lære om nye eller glemte 
tradisjonelle metoder for hvordan de kan 
produsere mat, og de får tilgang til nye 

plantesorter som er mer tilpasset dagens 
nye klima. Familiene får også opplæring i 
hvordan de kan dekke jorden mer effektivt 
med halm- og planterester. Denne formen 
for jordbruk øker jordas evne til å lagre 
vann. Bedre gjødsling er også viktig for å få 
større avling. 

— Frøbanker 

Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlem-
mene av banken. Dersom krisen inntreffer 
og en tørke eller flom ødelegger familiens 
land, sikrer banken tilgang til frø. Familie-
ne kan også ta ut frø fra banken og selge 
dem når priser er høyere og de får mer 
inntekt. Dette betyr også at familiene ikke 
er avhengig av dyrere frø fra kommersiel-
le frøselskaper. Frøbankene kan forbedre 
lokale plantesorter og finne de som er best 
tilpasset de lokale klimatiske forholdene.  

— Sikre småbønder tilgang til markeder 

Bønder og familier organiseres i koopera-
tiver slik at de får bedre tilgang på lokale 
og nasjonale markeder. De får oppdatert 

Adventsaksjonen 2020 
– i korte trekk
Skrevet av Caritas Norge
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informasjon om prisen på produktene 
sine, støtte til å reise på markedsdager, 
bedre tilgang på kreditt og landbrukstek-
nisk opplæring og oppfølging. 

— Opprette spare-lånegrupper for kre-
ditt til investering: 

Det opprettes grupper på 15-20 personer 
som møtes hver uke for å spare penger. 
Hvert enkelt medlem bestemmer seg for 

hvor mye hun/han har mulighet til å set-
te til side. Medlemmene får også under-
visning om hvordan en familie kan starte 
små, inntektsbringende aktiviteter. Tanken 
bak spare- og lånegruppene er at medlem-
mene i gruppen skal kunne ta opp lån  for 
å starte en butikk eller en annen aktivitet 
som gir inntekt.

— Opplæring i godt husdyrhold for ku, 
sau og geit

Familien vil lære metoder for hvordan  de 
kan få et mer effektivt husdyrhold. 

Foto:  Caritas Mali
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Hva?
Eller Aktivitetshelg med bøssebæring og 
kirkekaffe med konfirmantene, som kon-
firmantene i Arendal:

Adventsaksjonen bærer med masse gle-
de, lykke og kjærlighet. Samtidig kom-
mer også endel stress, planlegging og 
kaos, men likevel er det kjærligheten 
som driver oss til å gjøre dette. For å 
gjøre det enklere for dere skal vi hjel-
pe dere å få kontroll på kaoset, slik at 
adventaksjonen deres blir best mulig!

Eller Juleverksted, hvor det som blir lagd, 
blir gevinsten i loddsalg, som barna i Mol-
de og Larvik:

Her er det bare fantasien som stopper 
dere.  Dere kan ha julekrybbe, som St. Olav:

Eller vaffelsalg med ungdomslaget, som i 
Kristiansand, Trondheim og Stavanger:

Selv om det er begrensninger i år på hva 
vi kan gjøre, tror vi på at det fortsatt er 
fullt mulig å holde noen aktiviteter som 
kan øke det katolske fellesskapet, spre god 
kunnskap, og til og med tjene litt penger 
for aksjonen. Uansett hva dere bestemmer 
å gjøre, er det viktig å planlegge godt og 
grundig før arrangementet skjer.

HVorfor AdventsAksjonen?
Skrevet av Karitativt Utvalg

Før kaoset starter må man først finne ut 
av hva kaoset er. Det som menes her er at 
dere burde finne ut av hva dere har lyst å 

gjennomføre i løpet av de ukene adventak-
sjonen er i gang.

I år blir adventsaksjonen svært utfordren-
de gitt situasjonen landet vårt er i.  Dette 
betyr at vi må være virkelig kreative når vi 
planlegger aktivitetene. Her er det viktig å 
følge de lokale og nasjonale retningslinje-
ne for smittevern når dere utfører aktivi-
tetene. Under følger det eksempler på hva 
lokallagene gjorde under adventsaksjonen 
2019. Her kan dere hente god inspirasjon.
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Hvordan?

Planleggingsfasen er kanskje den vanske-
ligste 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 mulig-
heter å angripe problemet på, men under 
finner dere en liten huskeliste som er grei å 
tenke på før selve planleggingen av «hvor-
dan» skjer.

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?

2. Hvem må være involvert?
-      Her er det vanlig at prester, menig-
hetsrådsleder, barn og ungdomskontakt er 
involvert. De tilbyr det mer formelle i plan-
leggingen. Lokale, søknader, tider m.m.

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 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 ansvarli-
ge i god tid før. Eller kan dere møtes andre 
steder type kafe, skolen, hjemme hos noen 
osv.

Korona-tiltak
Selv om situasjonen vi nå er i er veldig kjip, 
er vi fortsatt nødt til å respektere de lokale 
smitteverntiltakene. Husk at adventstiden 
og juletiden er en tid der familie samles, 
familie som gjerne har besteforeldre i risi-
kogruppe. Sett dere inn i hvor mange dere 
kan være samlet og om lokalet dere ønsker 
å være i er stort nok for den mengden 
dere planlegger. Men viktigst av alt, ikke 
vær redd for å spørre deres lokale prester, 
kateketer eller oss i KUT for veiledning!

Selve planleggingen: 
Nå kommer det som kanskje er mest tid-
krevende. Under planleggingen er det vik-
tig at dere prøver å få oversikt over så mye 
som mulig. 

- Hvilke aktiviteter skal vi gå for?
• Kirkekaffe? Minikonsert? Digital-bøs-
sebæring? Vaffelsalg? Juleverksted der 
man selger produktet til foreldre og nære? 

Digitalt 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 i for-
kant? Er det noen som har det som vi kan 
spørre?

Lag en liste over ting som trengs til de for-
skjellige aktivitetene, slik at dere får over-
sikt. Eksempel neste under:

Hva: Kjøpes inn? Hvem? Antall? Kost?
Vaffelrøre Ja 4 poser 60kr
Vaffeljern Jan 2
Olje Ja en spray flaske 20kr
Servietter Ja 2 bokser 15 kr
Syltetøy Ja En bringebær og en jordbær 40kr
Bord Kirka 1
Stoler Kirka 3

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

- Hvem?
• Noen kan ha spesifikke oppgaver/
ansvarsoppgaver til de forskjellige aktivite-
tene. Delegere 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 plan-
leggingen.
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- Må vi sende inn søknad eller mail?
• Noen arrangementer må man søke 
tillatelse av kommunen, som vaffelsalg i 
gata, eller søke tillatelse av menigheten, 
type kirkekaffe eller andre arrangementer 
hvor man bruker menighetslokalet. Dette 
er viktig å gjøre i god tid i forkant av arran-
gementet. 

Som dere kanskje har skjønt er det bare 
kreativiteten deres som stopper dere! Det 
finnes også mange muligheter å planleg-
ge 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. 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! 

Besøk nettsiden vår på: adventsaksjonen.
no, for mer informasjon og ideer til hva 
dere kan finne på.

How 

to be 

a bøssebærer

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 brosjyren eller til Caritas sine hjemmesider.

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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Er det noe vi er oss bevisst om dagen, er 
det at kloden utgjør et hele. Den smeltende 
grønlandsisen får folk i sørlige himmelstrøk 
til å gyse; kinesiske flaggermus, ser det ut 
til, har delansvar for unntakstilstanden 
på verdensplan; dårlige avlinger i Afrika 
fyller Europas asylmottak—og her nevner 
jeg kun naturkatastrofer, for ikke å si noe 
om følgene av umiddelbart menneskestyrt 
ugagn. 

Mange, ikke minst i den vestlige verden, er 
engstelige. Det er begripelig. Vi har lenge 
levd trygt. Med ett synes verden så skjør. Vi 
vet ikke hvorfra neste trussel kommer. Hva 
kan vi gjøre konstruktivt?

At skade og lidelse sprer seg fort, er åpen-
bart. Men la oss ikke glemme at også det 
gode smitter, og dét på kreativt og fordel-
aktig vis. Frelseshistorien baserer på gode 
beslutninger, handlinger og tiltak som skjer 
i det skjulte, men får åpenbare følger. 

Tenk på kallet til Maria. “En fattig jomfru 
satt i lønn”, står det i julesangen. Det klin-
ger gammelmodig nå, men innsikten er 
viktig. Bebudelsen ble brakt til en ukjent 
person på et sted uten synlig konsekvens, 
men vi forankrer selve vår tidsregning i 
konsekvensen av hennes “Ja”. Verden har 
aldri mer vært den samme. 

Tenk på hellig Olavs “Ja” til Kristus da han 
lot seg døpe, i en alder da han kunne ha 
blitt NUK’er, i Rouen — en intim beslutning 
der og da, men som skulle gi vårt land 
enhet, særpreg og retningssans til denne 
dag, og forhåpentligvis videre, hvis dere og 
jeg forvalter arven trofast. 

Tenk på prestenes og søstrenes virke i 
det lenge bittelille katolske Norge. Skjulte, 
slitsomme liv førte de, stort sett uten å 
se frukten derav. Men de la grunnlag for 
fellesskapet vi nå nyter godt av, som vi vil 
tjene og berike. 

En god gjerning gjort i Jesu navn, for Jesu 
skyld, i Jesu kjærlighet forgår ikke. Den 
bærer evighetspreg, og bringer noe av 
evighetens lys og glede inn i vår verden. Slik 
sanner vi at lyset fortsatt skinner i mørket, 
og at mørket ikke kan gripe det.

Adventsaksjonen gir oss anledning til å bli 
lyskastere. Så gedigne er behovene i ver-
den, at vi lett kan gi oss over. Selv med stor 
god vilje, kan vi spørre: “Hvordan vet jeg at 
det jeg kan gi, faktisk monner, og hva skal 
jeg gi det til?”

Her har Kirken fordelen at den, som det 
står hos Paulus, utgjør et legeme. Innenfor 
legemet, er det noen som har oppgaven å 

hilsen fra biskop varden
Skrevet av biskop Erik Varden

En god gjerning gjort i Jesu navn, for Jesu skyld, 
i Jesu kjærlighet forgår ikke. Den bærer evig-
hetspreg, og bringer noe av evighetens lys og 
glede inn i vår verden. ”

tenke ut, ved objektiv undersøkelse, hvor 
det finnes reelle behov som reelt kan 
møtes reelt, slik at andre, som hender, kan 
handle. 

Caritas har lenge satt fokus på Mali. I år har 
behovene der vokst sterkt, på grunn av krig 
og tørke. Folk mangler det nødvendigste. 
Som alltid, er barn mest utsatt. 

Ved å støtte tiltak som fremmer klimaef-
fektivt jordbruk, kan vi hjelpe befolkningen 
i Mali til, på lang sikt, å hjelpe seg selv. Det 
er ikke bare den mest effektive, men også 
den verdigste måten å komme til unnset-
ning på.

Jeg nevnte betydningen av å gjøre godt “i 
Jesu navn”, å forankre den beskjedne gest 
jeg utfører i hans frelsende kjærlighet. Da 
kan selv enkens kopperslant virke mirakler. 

Så hvorfor ikke følge opp Adventaksjonen 
på det åndelig plan? Det trenger ikke være 
komplisert eller tidkrevende. Men ved å be, 
for eksempel, en daglig Fadervår gjennom 
Advent for den ukjente søster eller bror din 
og min gave når, oppstår virkelige bånd. 
Og vi vil ha privilegiet å være, ikke bare til 
hjelp, men til velsignelse. 

+fr Erik Varden ocso

”

Foto: Mats Tande
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1. Hvor i verden ligger Mali?

2. Hvor mange land grenser Mali 
til?

3. Nevn tre av landene Mali grenser 
til?

4. Hva er hovedstaden i Mali?

5. Hva er landets offisielle språk?

6. Hvor mye større enn Norge er 
Mali?

7. Hvorfor er landet så utsatt for 
klimatiske utfordringer?

8. Hvor mange prosent av landets 
befolkning lever under den interna-
sjonale fattigdomsgrensen? 
   a) Ca. 30 %
   b) Ca. 50 %
   c) Ca. 70 %

9. Hva er bambara, tamasheq og 
songhai eksempler på?

10. Ca. hvor mange prosent av 
befolkningen er kristne 
   a) Ca. 20 %
   b) Ca. 10 %
   c) Ca. 5 %

11. Hva er landets viktigste nærings-
vei?
   a) Fiske
   b) Landbruk
   c) Drivstoff

12. Nevn to av landets viktigste 
eksportvarer.

13. Hva er ørkenblues?

14. Nevn fire folkeslag som lever i 
Mali.
15. Hvorfor kalles Tuaregene “det 
blå folket”?

16. Hva er “dødstepper” som Dogon 
er kjent for?

17. Hva er mottoet for årets 
Adventsaksjon?

18.  Hva står forkortelsen KUT for?

19.  Hvor mange medlemmer er det 
i KUT?

20.  Nevn navnet på tre av medlem-
mene i KUT.

Adventsaksjonsquiz
Skrevet av Karitativt Utvalg

Send inn svarene dine til kut@nuk.no for en 
sjanse til å vinne kule premier.

Grønnsaksåkeren bidrar til 
bedre økonomi
Skrevet av Caritas Noge, bearbeidet av Stine Arctander

I september 2018 startet Caritas arbei-
det med matsikkerhetsprosjektet i bi-
spedømmet Bamako i Mali. Landsbyen 
Guihoyo har mottatt støtte fra Caritas 
for å etablere en grønnsaksåker, et 
fiskeoppdrettsanlegg og to kooperati-
ver (grupper som samhandler, spesielt 
for å bedrive jordbruk eller industri). 
Målet er å gi familier opplæring og ma-
terialer som vil bedre tilgangen til mat.

Diarra Seba (62 år) er en bonde med to 
koner og åtte barn.

- Jeg kjenner til støtteordningen, men jeg 
er ikke direkte mottaker av disse midlene 
enda. Jeg har ikke fått mulighet i denne 
omgangen, men jeg håper å få muligheten 
neste gang. Vi er fattige her. Jeg blir eldre 
og familien min trenger også støtte. Jeg 
planlegger å etablere en grønnsaksåker, 
men jeg har ikke midler til å kjøpe nødven-
dig utstyr, som en motorpumpe. 

Han forteller også om hvordan støtten fra 
Caritas også har positive effekter for ham 
og hans familie:

- Støtten fra Caritas gir hjelp til hele 
landsbyen. Nå har vi muligheter til å kjøpe 
grønnsaker til en god pris her i landsbyen. 
- Og hvis fiskeoppdrettsanlegget også 
fungerer bra, kan vi kjøpe fisk til en rimeli-
gere pris, og vi trenger ikke å reise langt for 
å kjøpe fersk fisk. 

Landsbyen Dalilaba, i bispedømmet Kayes, 
har mottatt støtte til å etablere en grønn-
saksåker med drikkevannstårn og -fonte-
ne, og en frøbank.

Foto: Caritas Mali - Diarra Seba
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Bintou Coulibaly (50 år), president for 
kvinnene som produserer grønnsaker, 
forteller hvordan grønnsaksåkeren har 
forbedret levekårene i landsbyen.

- Grønnsaksåkeren har gjort det enklere 
for familiene våre å håndtere økonomiske 
utfordringer. Vi takker Gud, og Caritas for 
det. 

Hun forteller at de har organisert seg slik 
at kvinnene som deltar har ansvar for en 
hageflekk der de jobber daglig.

- Åkeren har bidratt til sosialt samhold i 
landsbyen og gjort oss kvinner sterkere. 
Hvis en av oss er syk eller må reise, tar de 
andre kvinnene ansvar for den hageflek-
ken. Når kvinnene kommer bedre overens, 
gjør mennene også det, og det skaper ring-
virkninger for samholdet i hele landsbyen, 
sier hun.
 
- Vi har én utfordring, og det er at gjerdet 
er for lite og har for mange hull slik at dyr 
kan komme inn på området og ødelegge 
avlingene våre. 

hElt til Slutt...

facebook.com/adventsaksjonen

Instagram.com/nukadventsaksjonen

nuk.no

caritas.no/caritas-norge-i-mali/

For mer stoff og nyheter om Adventsaksjonen, materiell og kontaktinformasjon, besøk 
Adventsaksjonens hjemmeside:

For mer informasjon om prosjektet i Mali, besøk Caritas’ hjemmeside:

vil du vite mer om adventsaksjonen?

adventsaksjonen.no

Sjekk også ut Adventsaksjonens egen facebookside:

Følg med på Norges Unge Katolikkers Instagram for oppdateringer:

Eller stikk innom NUKs egen hjemmeside:

Foto: Caritas Mali - Bintou Coulibaly
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Foto:  Sean Vincent Huertas

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Karitativt utvalg

Fra venstre: Stine Arctander, Martin Nguyen,  Sunniva Fongen, Veronica 
Refvem Bongard, Jens Nguyen, Ada Monstad, Nina Loung og Jan Dan Tran
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