
 

 

JHUK Randers Find os her: 

JHUK bestyrelsen. 

Jesu Hjerte Unge Katolikker 

Ungdomsblad  

Marts - April - Maj           

jhukranders@gmail.com 

Kontaktperson til JHUKS Bestyrelse:                                                                   

David Stelsberg                                                    

Tlf: 61 78 05 89                                          

E-mail: dstelsberg@gmail.com   

Næstformand:                                               

Leontine Mwajuma Shomari                

Tlf: 71 47 72 08                                         

E-mail: leontine492017@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:                                           

Veronson Benjamin                                                   

Tlf: 53 54 06 98                                        

E-mail: veronson9@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem:                                           

Feza M'Locibwa Shomari                                                   

Tlf: 91 40 06 12                                             

E-mail: fezashomari26@gmail.com  

Kasserer:                                                           

Jakob Karl Pil                                                     

Tlf: 50 50 44 63              

E-mail: jakobkpil@gmail.com  



 

 

Hvad laver bestyrelsen 

 Generalforsamling   

Lidt om de kommende Aktiviteter. 

FIFA turnering lørdag d. 24. marts 

Igen i år har vi i FIFA turnering. Men i år bliver det en                   

smule anderledes fra sidste år. Hvor det kun var nr. 1-2 der 

gik videre. Men i år går 3-4 også videre. Så  det bliver no-

get i stil med Champions League for 1-2 og Europa League 

bliver for 3-4. Der vil der være præmier til nr. 1-2 & 3. Der 

vil  være drikkevarer og chips til alle. 

JHUKDAG: Jomfru Maria Lørdag d. 26 

Temaet er Jomfru Maria. Der vil blive holdt et oplæg om 

Jomfru Maria med noget rosenkrans bøn og hyggeligt    

sammenværd.  

Formålet med det her tema er blive klogere på vores mo-

der Jomfru Maria og lære at bede rosenkrans.  

 

 

Fodbold med Viborg Lørdag d. 12. maj 

Vi afholder en fodboldkamp med Viborg. Hvor vi skal 

spille nogen sjove kampe der efter vil der være lidt 

leg hvor vi kan mødes på kryds og tværs og lære hin-

anden bedre at kende.  Så vil der også være fælles-

spisning 

Hvert år bliver der afholdt en generalforsamling. I år vil 

den blive den 21. april. Generalforsamlingen er et me-

get vigtigt møde, hvor der bliver taget vigtige beslutnin-

ger. Deltagerne i generalforsamlingen er:  Formanden, 

bestyrelsesmedlemmerne, kasseren og alle medlem-

merne fra JHUK. Alle medlemmerne fra JHUK har mulig-

hed for at komme med nye input til de kommende akti-

viteter. I slutning af generalforsamling vil der blive valgt 

en ny bestyrelse. Den kommende bestyrelse vil bestå af 

5 medlemmer. Man skal være fyldt mindst 15 år for at 

blive valgt i bestyrelsen. 

Bestyrelsen afholder faste møder hver måned, for at 

planlægge kommende aktiviteter, så børn og unge 

kan informeres i god tid. Desuden planlægges det til 

den mindste detalje, så de unge ikke kommer til at 

kede sig. Hos JHUK bestyrelsen prøver vi på at kom-

binere aktiviteter med vores alles fællesinteresse: 

nemlig kirken og vores tro.  



 

 

JHUK´s aktivitetskalender  

 Marts                                 April                                  Maj           

Ungdomsmesse                                    

Fredag 20. april  KL 17-20  

Generalforsamling i JHUK 

Lørdag den 21. april KL 13-16 
Ungdomsmesse                                    

Fredag 18. maj KL 17-20 

Fodbold med Viborg  

Lørdag 12. maj  se mere på hjemmesiden 

og Facebook. 

FIFA turnering 

    Lørdag 24. marts Kl. 10-16 

Ungdomsmesse                                                            

Fredag 16. marts KL 17-20  

Har  du nogle aktivitetsforslag?                                                                  

Hvis du har nogle forslag til JHUK-aktiviteter må du meget gerne 

sende dem  til e-mailen: jhukranders@gmail.com  

JHUKDAG 

Tema: Jomfru Maria 

    Lørdag den 26. maj kl. 10-14 



 

 

Ungdomsmesser 2018. 
 

Ungdomsmesse den 3. fredag i hver måned.  

Kl. 17,00:  Messe for alle. 

Kl. 18-20: Hyggeligt samvær for unge mellem 15-30 år pris 35,-kr 

Tilmelding til David eller til P. Stefano,                                                                                                        

eller på vores Facebookside: JHUK Randers.  

Alle er hjertelig velkommen ☺! 

JHUKs                                   
Aktivitetskalender  

Marts April Maj           

Dato: Tema: Oplægsholder: 
      

                                                

Fredag  16. marts 

 
   

Faste  

Ansvarlige: 
P. Stefano 

     

  

Fredag 20. april  
 
  

 

Etik og Moral 
 

P. Stefano 

      

 

Fredag 18. maj                 

 

Jomfru Marias 
åbenbaringer  

 

  

P. Stefano 

      


