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Når jeg skal reflektere rundt året som
har gått så er det ett ord som går igjen
«forandring». NUK måtte si farvel til
en organisasjonssekretær som har
vært med oss i åtte år. NUK har fått
en ny organisasjonssekretær, en ny
organisasjonskonsulent, et nesten helt
nytt arbeidsutvalg, en ny leder, samt som
en stor utskiftning i vårt karitative utvalg.
I tillegg holder NUK på med to prosjekter
som NUK aldri før har gjennomført: et
utvekslingsprosjekt med Caritas Honduras
der vi skal sende og motta henholdsvis to
delegater og et filmprosjekt om Caritas’
arbeid i Columbia.
Omstilling koster tid og energi, men til tross
for alle forandringene NUK har gått gjennom
siden september har NUK hatt et kjempe
godt år, både når vi ser på kvaliteten på
våre arrangementer og blader og på antall
medlemmer. Jeg tror det er to grunner for
dette:
Først og fremst, Gud ser med velvilje på det
arbeidet vi gjør og velsigner oss med tro,
håp og kjærlighet til å kunne engasjere oss.

Videre er jeg sikker på at Guds salige mor
Maria stadig vekk går i forbønn for oss.
Den andre grunnen er at det viktigste alltid
gjøres av de frivillige ute i menigheten, på leir,
i utvalg og redaksjoner. Og dere, de frivillige,
gjør det som trenges hvert år uavhengig av
støtten NUK sentralt klarer å gi dere.
Derfor er det en stor glede og ære for med å
kunne takke alle dere som engasjerer dere
for Kirkens barn og ungdom i Norge.
Tusen takk! Måtte Gud gjengjelde deres
innsats og strev.
Jeg ber at Vår Frue alltid må gå i forbønn for
dere og deres arbeid.
Gud være lovet!
Kajetan
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Sentralt

Sentralt
Æresmedlem 2013

Landsmøtet 2013

Av Thao Phuong Huynh

Av Kajetan Bocek

p. Andreas Rupprecht

NUKs Landsmøte 2013 ble avholdt
på Mariaholm 6.–9. September. Over 80
delegater representerte katolske lokallag
fra hele Norge. Landsmøtet ble åpnet av
leder Kristine Gran Martinsen som gav et
innblikk i hvordan det siste året har vært.
Landsmøtet gikk gjennom årsrapporten for
2012/2013, valg av NUKs arbeidsutvalg
og gjennomgang av regnskapet for forrige
periode og budsjett for neste. I tillegg til
disse formalitetene var det en rekke andre

saker som ble
avgjort den helgen.
En sak som førte
til stort engasjement var valget av
Adventsaksjonen,
en innsamlingsaksjon der lokallagene spiller en sentral og viktig rolle. For å
presentere de tre prosjektene delegatene
måtte ta stilling til fikk landsmøtet besøk
av Caritas. Etter en god og engasjerende
diskusjon falt valget til slutt på temaet
«Utdanning i konflikt – nye muligheter
for ungdom» i Colombia. En annen viktig
og tidskrevende sak var fastsetting av
arbeidsprogram og aktivitetsplan. Arbeidsprogrammet sier hva NUK skal jobbe med
i året som kommer. Det var gledelig å se
at så mange engasjerte seg i debattene og

våget å stille spørsmål når
det er noe som er uklart, dette tyder på at
grasrota har en reell interesse av å styre organisasjonen i riktig retning. Det voksende
engasjementet i NUK gjenspeiles også i
at vi i år hadde to kandidater som stilte til
ledervervet i NUK. Etter en tale fra hver av
kandidatene og utspørring fra landsmøtet
ble Kajetan Maria Bocek valgt til NUKs
nye leder. Som en oppsummering kan man
si at Landsmøtet 2013 gikk smertefritt
med gode og engasjerende diskusjoner, for
ikke å glemme de gode samtalene mellom
gamle og nye venner - alt lå til rette for at
representantene kunne reise hjem med
noen erfaringer, argumenter, minner og ikke
minst venner rikere.

En kald
januardag i
2006 ankom
p. Andreas
Rupprecht
fra Tyskland
til Norge. Da
hadde han
allerede vært
prest i ti år.
Sin første
tid i Norge
fungerte han
som åndelig veileder
på Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme. Ikke lenge etter det, i 2007, ble
han utnevnt som ungdomsprest for Norges
Unge Katolikker.
Han var ungdomsprest i tre år og fikk god
kontakt med barn og unge rundt om i landet,
ved å delta på ufattelig mange leirer og arrangementer. Han har gitt oss mye støtte
og åndelig veiledning. Da biskopen ikke
kunne gi oss en ny ungdomsprest etter p.
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Andreas, fortsatte han å gjøre en stor innsats for NUK i de neste tre årene også.
p. Andreas tilhører maristenes orden, som
har Maria, Guds mor, som forbilde. Dette
gjenspeiles i hans milde og ydmyke tilstedeværelse. Mange har gode minner med p.
Andreas fra leir. Han viser takknemlighet i
alt han gjør, og noe spesielt ved ham gjør at
hver og en av oss føler oss sett og satt pris
på. Og ikke minst er hans trillende latter fantastisk smittsom!
Vi er svært takknemlige for den gleden p.
Andreas som har gitt oss, og ennå gir oss.
Han kommer alltid til å være vår ungdomsprest, selv om han nå har andre oppgaver.
NUK gleder seg over å kunne utnevne vår
fantastiske p. Andreas Rupprecht til æresmedlem 2013!

Årets lokallag 2013

Av Thao Phuong Huynh
I 2013 bestod studentlaget av fem ivrige
sjeler, med Eirik Steenhoff som leder. I løpet
av året har lokallaget arrangert månedlige
foredrag, flere filmkvelder, og flere studentmesser på Menighetsfakultetet og Blindern.
Tema på de ulike foredragskveldene har
blant annet vært korstog, middelalderkunst

og det å være
en rotfestet
katolikk.
Mellom
15–25 personer møttes
ukentlig for
å nyte det
akademiske
og religiøse
fellesskapet.
I tillegg til de
faste lokallagsmøtene
har det blitt
arrangert to store debattkvelder. Det ene
var i september, da to cisterciensere ble
invitert til å holde foredrag om livet i kloster.
Det var en stor suksess, med omtrent 80
oppmøtte!
Lokallagets årlige retrett ble i 2013 arrangert i forbindelse med pilegrimsvalfarten
til Roma. Flere fra lokallaget meldte seg på,
og var en del av en større norsk gruppe som
reiste sammen.
NUK gratulerer Katolsk studentlag med
å være årets lokallag 2013, og gleder oss
over deres engasjement og inspirasjon til
alle andre lokallagsaktiviteter rundt om i
Norge. Lykke til videre!
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AV og Landsstyret Av Maria Isabel Sanchez

L

andsstyret (LS) er NUKs høyeste organ
mellom de årlige Landsmøtene.  

LS skal møtes minst to ganer i perioden
og denne perioden ble det holdt møter
tre ganger; i oktober, januar og mai. Landsstyret består av arbeidsutvalget, distriktslederne, redaktørene for NUKs blader,
(Q, Credimus og Arken), lederne for Arbeidsutvalgets underutvalg (Leirutvalget,
Ledertreningsutvalget, Barneutvalget, 18+
utvalget, Karitativt utvalg og Økonomisk utvalg) og NUKs pastoralrådsrepresentanter.   
Landsstyret oppgave er å sørge for
at de vedtak og oppgaver som Landsmøtet
har satt opp blir gjennomført. LS består
av medlemmer som enten direkte er
demokratisk valgt

på Landsmøtet, slik som Arbeidsutvalget
som omfatter NUKs leder og nestleder, og
distriktsrepresentantene, eller er utnevnt
av Arbeidsutvalget.  
Dette bidrar til å sikre at de oppgavene som
NUK bestemmer seg for å gjennomføre på
Landsmøtet, blir fulgt opp av et demokratisk valgt, landsdekkende styre i tiden mellom Landsmøtene. Landsstyremøtene er
også viktig for oppdatering og utveksling av
informasjon delegatene imellom, både i og
utenfor møtetiden. Særlig viktig er utvekslingen av informasjon mellom NUKs sentrale ledd (Arbeidsutvalget, utvalgslederne
og redaktørene) og distriktsrepresentantene.  
Arbeidsutvalget (AUV) for perioden 2013/2014 ble valgt
av NUKs Landsmøte 2013.
De som ble valgt var Kajetan Bocek som leder, Maria Isabel Sanchez, David
Ottersen, Snit Ghebriel, Daniel Steinbø Garces, Alexander
Borg (vara) og Maria Andvik
(vara). På sitt første møte konstituerte auv seg selv og Maria
Isabel Sanchez ble valgt som
nestleder. De øvrige ansvarsområdene ble også fordelt på
dette møtet, slik at alle utvalg
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distrikter og redaksjonen fikk en kontaktperson i AUV. AUV har holdt regelmessige
møter gjennom året, med to til tre uker
mellom hvert møte for å holde den daglige
driften til NUK i gang.  
Landsstyret og Arbeidsutvalget har i løpet
av denne perioden konsentrert arbeidet
sitt rundt mandatet det fikk av Landsmøtet
2013 gjennom arbeidsprogrammet.  

Utvekslingsavtalen
Staben og KUT har i en lengre periode jobbet mye med en utvekslingsavtale mellom
oss (NUK) og Caritas Honduras. Fire delegater (to fra Norge og to fra Honduras) har
nå kommet til Oslo for å begynne prosjektet. Delegatene skal være i Norge i 3 måneder før de drar til Honduras hvor de også blir
i 3 måneder. Hele prosjektet vil vare i ca. et
år. Målet med prosjektet er å øke ungdoms
sosiale og politiske deltagelse, hovedsakelig
i lokalsamfunnet men også nasjonalt. Dette
er første gang NUK har arrangert et slikt
prosjekt, og vi har i planleggingen lært mye
nytt og håper å kunne få til noe lignende en
annen gang.  
Adventsaksjonen
Etter å ha sett tendenser til litt lavere aktivitetsnivå på adventsaksjonen tok LS opp
dette temaet på et av sine landsstyremøter.

Etter mye diskusjon kom vi frem til noen tiltak som vi håper kan hjelpe lokallagene med
innsamlingen av penger. Noe av det vi kom
fram til var å begynne med reklameringen
for adventsaksjonen og AA-helgen tidlig, gi
mer informasjon om AA-helg, finne ut av
en måte til å få menighetene til å støtte opp
om lokallaget og AA, bruke mer visuelle
effekter og kunne komme med informasjon
på resultatet av prosjektet i ettertid. I år har
NUK også gitt støtte til filmprosjektet «fra
sverd til plogskjær» som er en film rettet
mot dette årets adventsaksjonsprosjekt;
Colombia.  
Større fokus på barn
Landsmøtet ønsket at det i perioden
2013/2014 skulle være mer fokus på barna
i kirken og i organisasjonen. Barneutvalget
har derfor jobbet med å starte et barneteam
som skal kunne hjelpe menigheter med å arrangere aktiviteter for barn og være med på
disse arrangementene som støtte. Barneteamet har fungert godt i startfasen og det
ønskes å jobbe videre med dette teamet, slik
at det kan bli en fast ressurs for menighetene rundt om i landet. På LS-mai ble det
også snakket om å få til en barnefestival/
familiefestival i løpet av noen år.   
Organisasjonsstrukturgruppen  
Organisasjonsstrukturgruppen bestående av Lars Blom, Jardar Maatje og Josef

Ottersen leverte sitt ferdige bidrag til
Landsmøtet 2013 og gav prosjektet
fra seg til en ny gruppe som i løpet av
året har sett på hvordan man skal få
implementert den nye strukturen inn i
organisasjonen. Den nye gruppen består av Benedict Bocek, Eirin Larsen og
Sean Lobo. De har vært på alle de tre
LS-møtene for å meddele landsstyret
om status på arbeidet og har kommet
fram til hvordan de ønsker at NUK
skal jobbe fremover for å implementere den nye strukturen.  
Verdensungdomsdagen (VUD)
Under verdensungdomsdagen i
Brasil annonserte Paven at neste
VUD vil bli i Krakow i 2016. NUK vil
selvfølgelig sende en gruppe dit og
har jobbet med å finne en VUD-sjef
som har startet planleggingen av
arrangementet.  
FriFond
FriFond er penger som NUK sentralt kan distribuere til lokallag i
NUK som ønsker å gjennomføre et
prosjekt. Det fordeles nå FriFondmidler to ganger i året, en etter
jul og en etter sommeren, siden
så mange som søker om støtte skal ha
det til prosjekter som foregår før juni. Et
av AUVs største privilegier er å kunne for-

dele disse pengene til lokallag
som har søkt og pengene ble fordelt med
stor iver på et av våre møter i vinter.
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Sentralt
Sekretariatet

Sentralt
Fra ungdomspresten:

Av Kristina Elizabeth Bjørnland

Kjære ungdommer!

Det siste året har bydd på store forandringer for NUKs sekretariat. Vi har i alt fått tre
nye ansatte i staben og gjort om på kontorlandskapet i Akersveien 16. Prosjektstillingen som lokallagsmedarbeider ble avsluttet
i fjor sommer, og da opprettet NUK en ny
fast stilling som organisasjonskonsulent.
I tillegg sluttet vår organisasjonssekretær
gjennom åtte år og vi fikk endelig tildelt en
ungdomsprest av biskop Eidsvig.

N

å har jeg vært ungdomsprest i et helt
år. Det sies at tiden flyr når man har
det gøy, og det er jeg enig i. Det har vært et
lærerikt år og mange nye ansikter har jeg
blitt kjent med.

Nå består sekretariatet av organisasjonskonsulent og kontorleder Kristina Elizabeth Bjørnland (80%), organisasjonskonsulent (70%) og organisasjonssekretær
(30%) Kim Anh Le, organisasjonssekretær
Svein-Thomas I. Tvedt (70%) og ungdomsprest p. Duc Khiem Nguyen (50%).
Sekretariat ansettes av Arbeidsutvalget for
å hjelpe til med den daglige driften av NUK.
Vi bistår de frivillige slik at de kan gjøre en
best mulig innsats for organisasjonen og
våre medlemmer. Våre viktigste oppgaver
er sekretæroppgaver for og oppfølging av
AUV, LS og NUKs sentrale arrangementer,
oppfølging av distrikter, lokallag, utvalg,
bladene og internett, utarbeidelse av trykksaker, mottak av daglig post, jevnlig bemanning av NUKs økonomi, samt informere om
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NUKs arrangementer. Det siste året har vi
også jobbet mye med utvekslingsprosjektet
NUK har startet med Caritas Honduras.

Mange sier at ungdommer nå til dags er
lite aktive, men det er aldeles ikke sant.
Når man deltar aktiv i NUK, treffer man på
mange sprudlende ungdommer med masse
ideer og visjoner. Det har vært mye reise og
besøk på meg dette året og jeg har fått truffet adskillige flotte mennesker. Mange har
sagt de ønsker å bidra med noe, men de vet
ikke helt hvordan og hvor hen de skal starte.
Jeg tror ikke at det er mangel på ildsjeler i
Kirken - det er bare ikke nok ressurser og tid
til å gi disse entusiastene mulighet til å vise
seg fram. Jeg er takknemlig for alle de som
så langt gjør en utrolig bra innsats, spesielt
til de eldre NUKerne som ikke helt vil gi
slipp på NUK. Dette er NUK takknemlige for
og vi er glade for at de er gode støttespillere
som fortsatt er med på å bygge opp NUK
med sine erfaringer og energi.
Jeg ser fram til dette året med nye utfordringer. Kirken trenger stadig fornyelse og

det er ingen unntak for NUK. Og det er ingen
andre enn ungdommene som er drivkraft
for denne fornyelsen. Jeg er glad for å være
en del av prosessen og håper at alle vil
fortsette å bruke de gavene som Gud har
skjenket oss, på hverandre og Kirken.
p. Khiem

Lokalt

10
2011

2012

2013

2825

2653

2847

Æresmedlemmer

24

25

26

Støttemedlemmer

71

71

100

125

103

90

Betalt 0-25 år Nord

57

42

78

Betalt 0-25 år Midt

48

88

111

Betalt 0-25 år Vest

519

400

524

Betalt 0-25 år Øst

516

401

417

Betalt 0-25 år Østfold

249

483

220

Totalt antall
betalende
medlemmer

Betalt 26-34 år

Totalt antall
lokallag i NUK:

77

Antall tellende lokallag:
(De som oppfyller states krav)

46

Katekese- og barnelag:

23

Ungdomslag*:

*midre spesifikke barne- og
ungdomslag er tatt med her

41

Unge voksne-/studentlag:

6

Korlag:

7

Betalt 0-25 år Sør

216

155

252

Betalt 0-25 år Oslo

1000

885

1029

Betalt 0-25 år Totalt

2605

2454

2631

Lokallag
Askim Katekeselag
Lokallag for Unge Katolikker i Askim
Sta. Birgitta Unge Katolikker
St. Birgitta Katekeselag
Moss Katekeselag
Moss Unge Katolikker
St Maria Barnelag i Askim
Halden Katekeselag
Halden Unge Katolikker
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Navn
PISAREK, PIOTR
PHAN, TOMMY TUYEN MINH
BJERKEDAL, ELISABETH
MAATJE, VIGDIS
LERSTEN, KAREN
NGUYEN, STEPHAN
HARDING, ANNA
KUNKEL, P. ROMAN
TRAN, THAO THI THAN

Distrikt Østfold
Av Thommy Phan

Vi i distrikt Østfold har ett motto; kvalitet
over kvantitet! Vi treffes kanskje ikke hele
tiden, men når vi kommer sammen blir
det veldig bra. Teamet består av Thommy
Phan (distriktsrepresentant), Thao Thi Tran
(Halden), Tuan Nguyen (Moss), Trieu Vy
Nguyen (Askim) og Elisabeth (Fredriktstad).
Sammen setter vi i stand supre distriktstreff. I 2013 hadde vi et distriktstreff i Moss
8.-10. november. Målet vårt er å spre budskapet til Jesus Kristus og skape mye moro
for de som allerede tror! I juni var det også
ministranthelg i Moss. I tillegg til bønn og
ministrering ble det mye tid til lek og moro,
Amazing Race og bading.

Adresse
Furusethveien 2
Grønlundvn. 6
Skoglund
Edholmen 69D
Solbakken 4
Wankelsvei 49
Kykkelsrudvn 31
Kristian V’s pl 1
Refnevn 40 B

Lokallagene MUK, LUCAS, STBU og HUK
har ikke alltid så mye aktivitet lokalt, med
samholdet i distriktet er godt. Vi fortsetter
med morsomme helger for distriktet, barn
og ministranter også neste år!

Postnr/sted
1811 ASKIM
1809 ASKIM
1875 OTTEID
1680 SKJÆRHALLEN
1640 RÅDE
1539 MOSS
1815 ASKIM
1776 HALDEN
1771 HALDEN

Lokalt
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Lokallag
Småtroll i Trondheim
KUL-Tro
Albert Magnus Studentlag
St Olav Ministrantlag Trondheim
Ålesund Katekeselag
Ålesund Lag for Unge Katolikker

Lokalt
Navn
SELMER-OLSEN, ANNA B.E.
NGUYEN, TIM
NDONGO. THIERRY
VU, CECILIE
STAMNESTRØ, P. OLE MARTIN
KANISTUS, MARIA SIAYNA

Distrikt Midt
Av Vivian Nguyen

I

løpet av året som har gått har det skjedd
mye gøy i Distrikt Midt.

Siden sist har ungdomslaget i Trondheim,
KUL-Tro (Katolsk Ungdomslag i Trondheim),
fått et nytt styre, med Tim Nguyen i spissen. Han har fått til flere ungdomsmøter, og
han arrangerte sammen med styret en adventsaksjonsdag i november. Dessverre har
det ikke vært så mye aktivitet i ungdomslaget etter nyåret, men ungdommene har
vært aktive i NUK, og har deltatt på flere av
NUKs arrangementer det siste året.
Ungdomslaget i Ålesund, KUL-ÅL (Katolsk
Ungdomslag i Ålesund) blomstrer, og ungdommene møtes jevnlig! Det var planlagt
en mini-leir i januar, men som dessverre
ble avlyst. Men for å gjøre opp for det, dro
flere av ungdommene på et av NUKs arrangementer i stedet! De avsluttet året med

Adresse
Dickaunsvingen 8
Nedre Møllenberg gt. 37 A
Maristuveien 12
Skogmusveien 24
Kviltunvegen 6b
Lånavegen

å arrangere
en strålende
barne/familiedag i juni!
Konfirmasjonsleir/Distriktstreff i vår, var
årets store
“happening”
det siste året.
Her møttes til
sammen over
60 stk, deltakere, ledere
og prester, i
Levanger i
troen for en
uforglemmelig
helg! Leiren ble en suksess og var en utrolig
fin måte å avslutte konfirmanttiden på.
Vi håper på mye aktivitet i Distrikt Midt
neste år!

Postnr/sted
7021 TRONDHEIM
7014 TRONDHEIM
7030 TRONDHEIM
7082 KATTEM
6009 ÅLESUND
6240 SJØHOLT

Lokallag
Bodø katolske ungdomslag
Katolsk Ungdomslag i Tromsø
Kristus Konge Barne & Ungdomslag
St. Sunniva katekeselag
ULV
HULK
Tromsø Katolske Barnegruppe
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Navn
GUNDERSEN, ISABEL
EVENSTAD, ØYVIND JOHANN VA
MANISHIMWE, JEAN BERTRAND
MICHELSEN, RUTH
DEBORAH NSAMBA
ACEVEDO, KIMBERLEY
HODYR, SR. KATARINA

Distrikt Nord
Av Øyvind Johannes V. Evenstad

D

istrikt Nord er det mest langstrakte av
alle distriktene, med lokallag fra Bodø
i sør til Hammerfest i nord. Distriktsrepresentant er Øyvind Evenstad, med Isabel
Gundersen som viserepresentant. Her i
nord har det gått enda et fint år, men det
har vært varierende grad av aktivitet i de
ulike lokallagene. Lange avstander mellom engasjerte ungdommer i distriktet er
en utfordring, og vil forbli det også i tiden
framover. Imidlertid er det grunn til å trekke
fram lokallaget i Narvik som et strålende
eksempel på hvordan ungdomsarbeidet i
NUK kan utføres med stor suksess. Under
ledelse av Rahwa Aregay har lokallaget
opprettholdt et regelmessig og imponerende
aktivitetsnivå, og det er tydelig at ungdommene er fulle av engasjement for det de gjør.
Helgen 4. til 6. april kom det 8 besøkende
fra Narvik til Tromsø, og de to lokallagene

Adresse
Grindveien 3
Knausen 177
Håreksgate 82
Fauskevåg
Myrkroken 5913
Forsølv 5 A
Balsfjordgt 35

fikk anledning til å tilbringe noen hyggelige
og lærerike dager sammen med hverandre
og vår herlige ungdomsprest pater Khiem.
Dessuten blomstrer det med aktivitet
så langt øst som i Vadsø, hvor katolske
ungdommer uten offisielt lokallag eller skikkelig kirkebygg likevel har klart å komme
sammen ved flere anledninger for å dele
med hverandre. Derfor er det passende at
distriktsleiren i Nord-Norge skal arrangeres
på et leirsted like utenfor Vadsø. Leiren er
ment for både barn og unge med et såpass
vidt aldersspenn som 8 til 18 år, og blir
avholdt fra 1. til 6. august. Leirsjef er Helene
Fongen, og lederteamet gleder seg masse til
å gjøre et forsøk på leir i nord, noe som har
vist seg å være vanskelig de siste årene.

Postnr/sted
8050 TVERLANDET
9018 TROMSØ
8514 NARVIK
9419 SØRVIK
9800 VADSØ
9600 HAMMERFEST
9007 TROMSØ
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Lokalt
Lokallag
St. Hallvard barnegruppe
Katolsk Studentlag i Oslo
Tamilske Unge Katolikker
St Olav Ungdomslag
Oslo Unge Voksne
Viet. Katolsk Barnelag
Viet. Kat. Kallsgruppe Hanh Tin
Viet. Kat. Korgruppe, Trinh Vuong
St. Olav Domkirkes kor
St. Hallvard Ungdomslag
St. Olav Katolske Barnegruppe
Fransk Lokallag i Oslo
Ja-Huset Oslo
Kroatisk Ungdomslag
UFFV
CFC
St. Johannes katekeselag
St. Jo Ungdomslag
Sursum Corda
St. Olav ministrantlag
Polsk 18+ gruppe Oslo

Lokalt
Navn
WIMMER, ANGELIKA
STEENHOFF, EIRIK AMBROSIUS
PHILIP, ABINAYA
OSMUNDSEN, ARIELLE
BJØRNLAND, MARIA
DINH, HOP DOAN
TRUONG, TUAN
NGUYEN, EVEN DUI HUON
DINGSTAD, KRISTINE
Ingen leder
HUYNH, THAO PHUONG
LIGOPI, ZEPHYRIN
HUYNH, THAO PHUONG
KRPAN, MARIJA
KOINEGG, HELGA INGRID
CRUZ, ANDRE PAOLO
NGUYEN, P. PHU
BAUTISTA, Irene
DEMIANIUK, IRENEUSZ
ADAHADA, REGINA
TETER, RENATA

Distrikt Oslo
Av Mimi Hoang Nguyen

V

i i distrikt Oslo er en stor aktiv gjeng
som lager liv i menighetene i Oslo.

Vi møter som oftest ca. 1 gang i uka i forskjellige lokallagene og har aktiviteter som
synging, dansing, og spising.
I tillegg til alle aktivitetene i lokallagene så
har vi også en felles treff i hele Oslo, hvor
alle lokallagene blir invitert til å komme, bli
kjent med andre ungdommer i andre lokal-

Adresse
Enerhauggata 4
Underhaugsveien 13
Olaf Bulls vei 24 E
Aspehaugvn 10b
Louises gate 21
Lunden 28 M
Kristian Bogneruds vei 20
Tollbugata 13
Westye Egebergs gate 4 A

Postnr/sted
0651 OSLO
0354 OSLO
0765 OSLO
0376 OSLO
0169 OSLO
0598 OSLO
0956 OSLO
0152 OSLO
0177 OSLO

Moldegt. 27, H05
Akersveien 16 B
Moldegt. 27, H05
Brobekkveien 53 B
Sørkedalsveien 141
Jerikoveien 91 B
Bredtvedtveien 12
Martha Tynes vei 11
Ragnhild Schibbyes vei 27
Bjørnheimveien 2F
Fossumhavene 54 / 42

0468 OSLO
0177 OSLO
0468 OSLO
0598 OSLO
0378 OSLO
1052 OSLO
0950 OSLO
0969 OSLO
0968 OSLO
1086 OSLO
1359 EIKSMARKA

lag som deler samme tro, som har samme
interesse blant sang og dans. Dette gjør oss
til en stor artig gjeng som lager liv og røre i
menighetene!
Selv om noen menigheter er mindre enn andre, er stemningen like stor, ungdommene
like gira og sultne på mer gøy.
Vi har hatt distriktreff hvor mange dukket opp i skumle kostymer, veldig kreative
mindre skumle kostymer, men alt i alt så ble
dette et vellykket treff med flinke artister og
dansere.

Lokallag
St. Ansgar ungdomslag
Tønsberg Katolske Barnegruppe
Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene
Katolske Ungdommer Region Sandefjord
St. Ansgar Ministrantlag
Porsgrunn Katolske Ungdomslag
St. Frans Katolske Ungdomslag

15
Navn
VU, JENNIE
BOGOCZOVÁ, SR. M. KAROLINA
TRAN, LOAN ANH THI
NGUYEN, TINA HOANG
NGUYEN, KHIEM ANDRÉ
NGUYEN, SØLVI THANH TRUC
MAI, MARIA PHOUNG

Adresse
Kirsten Flagstadsvei 79
Botnegt 24
Liabakken 25
Bøbakken 1 A
Lillejordet 4
Gunnar Knudsensgate 7 B
Nordlistien 11

Distrikt Sør
Av Stig Øvrebø

D

istriktet vårt består av Tønsberg,
Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Arendal og Kristiansand. Det har ikke skjedd
store forandringer i distriktet i år. Vi har
samme distriktsrepresentant og mange av
de samme lokallagslederne og prestene.
Catarina Vu fikk den ledige rollen som vara
i distriktet på Landsmøtet 2013, hvor hun
sammen med undertegnede har delt på oppgavene og samarbeidet om arbeidsoppgavene i distriktet. Vi har hatt en av våre beste
år som distrikt, med flere aktive lokallag,
distriktstreff og kjempebra deltagelse på
sentrale arrangementer i NUK.
Det ble satt noen spesifikke mål like etter
sist landsmøte, hvor det ble bestemt at vi
skulle ha fokus på å ha flere aktive lokallag
i Sør-Norge. Vi er derfor veldig glad for at
Tønsberg og Arendal har hatt enda større
aktivitet det siste året, og Kristiansand har

vært et strålende eksempel på hvordan et
ungdomslag skal fungere.
Et annet mål var å arrangere distriktstreff.
Dette ble gjennomført for første gang på
noen år, og denne gangen i Porsgrunn. Vi
var en gruppe på rundt 50 stk fra flere av
lokallagene som sammen hadde det veldig
gøy en helg i mars. Treffet ble også kombinert med ball, noe som arrangeres hvert
år i Sør. Helgen skapte mye engasjement,
og planlegging av et nytt distriktstreff til
høsten i Arendal er allerede ferdiggjort.
Vi gleder oss til et enda bedre år i 20142015!

Postnr/sted
4621 KRISTIANSAND S
3112 TØNSBERG
3113 TØNSBERG
3242 SANDEFJORD
4621 KRISTIANSAND S
3912 PORSGRUNN
3271 LARVIK

16

Lokalt
Lokallag
Fides
St. Paul Barnegruppe
St Tarcisius Ministrantlag
St. Stefanus ministrantlag
St. Josef Unge Katolikker
Bergen Barnekor
Bergen knøttekor
Bergen ungdomskor
Stavanger Katolske Ungdomsforening
Bergen Unge Katolikkker

Lokalt
Navn
PERSVOLD, ANJA ZAWADZKA
BIVAND, STEFAN
HOANG, TUAN THUC
NGUYEN, VIET THU HAI
DINH, KEVIN
DAHLEN, AMUND
DAHLEN, AMUND
DAHLEN, AMUND
Ingen leder
Ingen leder

Distrikt Vest
Av Cornelia Ramse

Distrikt Vest består av lokallag fra de
tre vakre byene, Bergen, Haugesund og
Stavanger. SJUK i Hagesund er det nyeste
lokallaget. De er en god gjeng som liker å
gå på bowling og arrangerer overnattinger
i helgene. Nå er de også i gang med planer
om et distriktstreff! I Bergen finnes det
flere lokallag. De har et ministrantlaget St.
Stefanus, korene i St. Paul, ungdomslaget
BUK, studentlaget Fides og barnelaget i St.
Paul. BUK står overfor et generasjonsskifte
og har ikke vært så aktive siden sist Landsmøte. Fides er det mest aktive lokallaget
i Distrikt Vest og her skjer det mye spennende! De møtes to ganger i uken, og har
bl.a. laget rosenkranser sammen, hatt vaffelkveld, diskusjoner om åndelige tema og

Adresse
Sta. Sunniva Studenthjem Nygårdsgaten 124
Nygårdsgaten 3
Øvre Fyllingsvei 68
Dag Hammarskjoldsvei 157
Norheimstølen 46
St. Paul katolske kirke Nygårdsgt. 3
St. Paul katolske kirke Nygårdsgt. 3
St. Paul katolske kirke Nygårdsgt. 3

de lager middag sammen. Om været er fint
går de gjerne ut for å grille eller en piknik.
Lederen for Fides, Anja, sier at det siste året
har vært preget av et sterkt fellesskap, både
åndelig og sosialt. Og det må vel være målet
med et lokallag!
SKUF i Stavanger pleide å være et stort
og aktivt lokallag, men så reiste mange
av de aktive for å studere i andre byer
og aktiviteten dabbet av. Det har vært et
par ungdomskvelder og aktiviteter med
konfirmanter. De har startet opp et nytt lag
for unge voksne, og nå flytter mange av de
gamle kjente SKUFerne tilbake til Stavanger. Flere har meldt sin interesse for å jobbe
med barne- og ungdomsarbeidet i kirken, så
snart blir det fart på sakene igjen!

Postnr/sted
5008 BERGEN
5015 BERGEN
5161 LAKSEVÅG
5161 LAKSEVÅG
5542 KARMSUND
5015 BERGEN
5015 BERGEN
5015 BERGEN

Lokallag
St. Laurentius barnegruppe
Dueflokken
St Laurentius Ministrantlag
St Torfinn Katolske Barnelag
Lillehammer Katekeselag
KLUMP
Lillestrøm unge katolikker
Vietnamesisk barnegruppe i St. Magnus
St. Magnus katolske barnekor
St Gudmund barnelag
Ungdom i St. Gudmund
Gjøvik katekeselag
GLUP
Lillestrøm Katekeselag
HAUK
KLAB
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Navn
JEE, THERESA
BALAGAT, GERHARD RAPHAEL
ANANDAN, SWATHIKA LIZZE
SALVESEN, P. RAGNAR
LINDBERG, ZENAIDA GONZALES
LEDUM, MATHIAS
NGUYEN, DENNIS
DO, THI LE HOANG
OCAMPO, MODESTO CAYANAN
RUPPRECHT, P. ANDREAS
VU, MAYLY
MUTUYIMA, LIBERATHA
BUTOYI, MARIE CHANTAL
PETHURUPPILLAI, P. IRU
LE, THI
Ingen leder

Distrikt Øst
Av Sandra-Kim Eldevik
Distrikt Øst har hatt et eksepsjonelt godt år
for lokallagene, det har dessverre ikke blitt
arrangert noen distriktstreff, men mange
gode arrangementer for lokallagene og alle
våre aktive ungdommer. Det har spesielt
vært 2 lokallag som har utmerket seg det
siste året og det er Dueflokken i Drammen
og Ungdom i St. Gudmund på Jessheim.
Begge lokallagene har jevnlig hatt aktiviteter som overnattinger, bowling, spillekvelder, filmkvelder – de har brukt store deler av
fritiden sin på å utøve troen og bringe troen
videre til andre med katolikker. Distriktet
har også hatt god kontakt med ungdomspresten og invitert pater til kvelder og

Adresse
Karjolvn 8
Rosenkrantzgate 21
Hotvetvn vest 32
Torggata 113
Vestsidevegen 96
Mågålivegen 25
Kløverveien 25
Elgtråkket 5 E
Ragnh. Jølsens vei 42 B
Kroken 15
Lysåssvingen 1
Skrenten 17
Leif Castbergsveg 22 B
St. Magnus Kirke Romeriksgate 1
Børkesvevegen 11

sammenkomster.
Lokallagene deltok på adventsaksjonen og samlet
inn penger i de
respektive lokallagene. Distrikt
har vært veldig
opptatt å videreformidle NUK og
NUKs aktiviteter ut
til menighetene, noe
som har resultert i
mange påmeldte til
sommerleirene. 2014
har vært et bra år for
lokallagene og vi gleder oss til å se hvordan
det fortsetter.

Postnr/sted
3023 DRAMMEN
3018 DRAMMEN
3023 DRAMMEN
2317 HAMAR
2636 ØYER
2635 TRETTEN
1475 FINSTADJORDET
2014 BLYSTADLIA
2006 LØVENSTAD
2010 STRØMMEN
2052 JESSHEIM
2819 GJØVIK
2821 GJØVIK
2003 LILLESTRØM
2380 BRUMUNDDAL
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Karitativt arbeid
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Av Snit Ghebriel

E

tter landsmøtet i 2012 har det karitative arbeidet i NUK blomstret. Det siste
året har vi gjennomført Adventsaksjonen
2013 og kampanje 2014 samt fått til en
utvekslingsavtale. I løpet av høsten får vi
også en film som retter seg mot årets tema;
utdanning i konflikt.

Adventsaksjonen 2013
Adventsaksjonen ble gjennomført i kjent stil
med Adventsaksjonshelg og temakvelder i
lokallagene og pengeinnsamling med bøsser, kirkekaffe og underholdningsinnslag
til inntekt for et prosjekt Caritas Norge
arbeider med i DR Kongo. Prosjektet «Gi
oss i dag vårt daglige brød» hadde rot i
utsagnet «Gi en mann en fisk og

han blir mett i dag; lær
ham å fiske og han har
mat for livet.» Pengene
som ble samlet inn gikk
til jordbruksopplæring
til folk som har mistet
hjemmene sine i det østlige Kongo. Prosjektets
mål er å hjelpe de aller
fattigste til å reise seg ut
av fattigdommen, og da
tilgang til mat er absolutt
nødvendig.

Kampanjen 2014
Temaet for årets kampanje
og Adventsaksjon er «Utdanning i konflikt». FNs menneskerettigheter sier at
alle har rett på grunnleggende utdanning, noe vi kan forstå som grunnleggende ferdigheter innen for lesing,
skriving og matematikk. Likevel er det i
dag om lag 60 millioner barn som ikke
har tilgang til skolegang og over 120
millioner ungdommer og unge voksne
mellom 15 og 25 år som verken kan
skrive eller lese.

Hvorfor er utdanning viktig?
Mens man på den norske skolebenken lurer
på når det er friminutt, lurer barn og unge
på andre siden av verden på når de skal få
komme tilbake på skolebenken. Selv om det
er åpenbart at det lønner seg med en utdanning i det norske samfunnet, er behovet
for utdanning i land som Colombia svært
nødvendig av litt andre grunner. Utdanning
er nødvendig for at man skal ha et demokrati, for hvis ikke folk vet hvilke behov som
må tilfredsstilles for en bedre utvikling eller
ikke evner noe så viktig som å kunne lese
stemmeseddelen sin, vil et folkestyre være
nærmest umulig. For fred både internt og
eksternt er det viktig at styresmaktene er
kompetente til å møte de problemene som
oppstår. For å ha et velfungerende helsevesen er man også avhengig at utdannede
helsepersonell. I tillegg er hjelpeorganisasjoner avhengig av at personer som lever i en
konflikt er i stand til å tenke nytt. Innovativ,
nyskapende tenkning utruster de som lever
med et problem til å løse det!

måtte dra fra hjemmene sine og er flyktninger i eget land. 75% av disse er kvinner og
barn. Unge menn blir tidligere og tidligere
rekruttert til å delta i krig. I en slik situasjon
er det naturligvis ikke slik at man prioriterer skolegang og utdanning for barna
sine. De barna som er blitt tatt ut av skolen
blir senere hengende etter i skolearbeidet.
Årets adventsaksjon går til Caritas prosjekt
i Colombia som fokuserer på å tilby tilpasset
utdanning og opplæring til unge mellom 17
og 25 år som har falt ut av skolesystemet.

#tommel4utdanning

Tommel opp
for utdanning!
Delta i NUKs årlige kampanje
Kampanjen i år setter fokus på utdanning i Colombia. Sosiallæren sier at vi
skal arbeide for at alle har tilgang til utdanning. I dag er det fortsatt over 60
millioner barn i verden som ikke går på skole. Over 120 millioner ungdom
mellom 15 og 24 år kan ikke lese eller skrive. Dette må vi endre!

Er du enig i at alle har rett til en god utdanning? Delta i
kampanjen ved å laste opp selfies av deg selv med tommelen
opp! Bruk hashtaggen #tommel4utdanning.
Den beste selfien blir premiert, så vær kreativ!

Hashtagen #tommel4utdanning ble brukt
for å vise støtte til kampanjens budskap,
nettopp viktigheten i utdanning. Det ble arrangert en instagram-konkurranse hvor det
mest kreative bildet ville bli premiert.

Nye satsninger
Det siste året har NUK også arbeidet
for å få i gang en utvekslingsavtale med
Honduras. Etter mye arbeid med søknader
og intervjuer er avtalen endelig på plass!
Representantene fra Honduras ankom Oslo
23. august. Sammen med de to representantene fra NUK, Mathias Ledum og

Karitativt utvalg (KUT)
KUT jobber med gjennomføringen av
Adventsaksjonen og NUKs kampanje for
å informere om Nord/Sør-problematikk.
Utvalget bestod i 2013/2014 av:

Blogg: www.kampanje.nuk.no

Instagram: #tommel4utdanning

En av verdens glemte konflikter
I Colombia har det pågått en intern konflikt i
mer enn 50 år. Dette har ført til mellom 4,7
og 5,7 millioner internt fordrevne flyktninger. Dette betyr at mange colombianere har

Årets kampanje fikk navnet «Tommel opp
for utdanning». Med foredrag på alle tre
påskeleirer fikk kampanjen en kjempestart!
Utover april og vel inn i mai ble kampanjen
holdt gående av ivrige instagrambrukere.

Quyen-Di Phan (leder frem til 2.4.2014),
Arielle Osmundsen (leder fra 2.4.2014),
Stefan Bivand, Torbjørn Larsen, Snit
Ghebriel, Vivian Nguyen, Ingebjørg
Forsmann Bærø og Sandra Kim Nguyen
Eldevik.

Aktiviteter
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Ledertreningsutvalget
Av Katrine Zboch
Ledertreningsutvalget er det utvalget i
NUK som har ansvar for lederutdanning
av nye ledere til leire, arrangementer og
lokallag i hele organisasjonen. Med økende
aktivitetsnivå er NUK avhengig av mange
nye, flinke mennesker. Det er derfor viktig
at ledertreningen skjer på ulike plan; i tillegg
til formative kurs (trosfordypning) jobber
LTU for at unge katolikker skal få praktisk
erfaring og engasjement til å være ledere.
Dette kommer konkret frem i de to ledertreningshelgene som arrangeres i løpet av
året; høstsamling og vårsamling. Over to
år kan man fullføre ledertreningen ved å ta
kursene Introkurs, Bibelkurs, Kirkekurs og
Ledelses- og Samarbeidskurs.
BaoHieu Kevin
Nguyen, skal de få være med på
NUK-arrangementene utøver høsten og få
se hvordan vi driver organisasjonen vår.
Sammen med representantene fra NUK
skal de senere dra tilbake til Honduras. Vi
håper å få utvekslet erfaringer og kunnskap
slik at vi får en enda bedre organisasjon og
slik at representantene fra Honduras kan
etablere en organisasjon for barn og unge i
Kirken i Honduras.

Siden Landsmøtet i 2012 har NUK stadig
sett etter nye måter å drive karitativt arbeid
på i organisasjonen. Da Josef Ottersen i
våres søkte om støtte til filmprosjektet «Fra
Sverd til Plogskjær», som han skulle filme i
Colombia, ønsket man å benytte anledningen til å utarbeide materiale til Adventsaksjonen. Filmen vil bli brukt som en ressurs
på AA-helgen samt være tilgjengelig for
lokallag som ønsker å vise filmen i forbindelse med gjennomføring av Adventsaksjonen
i egne menigheter.

Høstsamling
Dette året hadde vi deltagerrekord på begge
arrangementene, med 53 deltagere på høstsamling og 40 deltagere på vårsamling. På
høstsamlingen ble alle kursene i tillegg til to
introkurs-grupper arrangert, på grunn av
mye pågang fra helt ferske deltagere. Dette
gleder vi oss stort over, og håper at tendensen fortsetter. Vi hadde en felles temaøkt
om Katolsk selvforsvar, der Olav Verpe fra
St Olav menighet i Oslo lærte både deltagere

og ledere hvordan best svare på vanskelige
spørsmål.
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ledertreningen og ønsker å rette seg mot
arbeid med barn.

Vårsamling

Ledertreningsopplegget

På vårsamlingen ble hele 11 deltagere
uteksaminert etter å ha deltatt på alle LTUs
fire kurs. På vårsamling ble det arrangert et
nytt kurs i samarbeid med OKB; trosformidling for barn. Dette kurset høstet mye ros
hos våre deltagere, og er et ypperlig tilbud for
ungdom som er ferdig med

Kurs 1: INTRO
En introduksjon til ledertreningen i NUK.
En ny erfaring av troen, gjennom samtale,
spørsmål og svar. En opplevelse av fellesskapet gjennom arbeid mot et felles mål. Et
kurs som utfordrer deg. Et kurs hvor du vil
oppleve godt fellesskap,
nye venner og morsomme ting.
Kurs 2: BIBELEN
En introduksjon til
Bibelen. Få overblikket. Forstå hvorfor
og hvordan den ble
skrevet. Et kurs hvor
du får være med «å
skrape i overflaten»,
hvor du får lære om
forskjellen på intelligens og visdom og
hvor du finner ut mer
om Guds åpenbaring
og frelsesplan.

Ledertreningsutvalget LTU
Ledertreningsutvalget er NUKs innsatsstyrke for å bedre ungdoms forutsetning til å bli gode ledere i lokallagene og
ellers i organisasjonen. Hovedvekten
av arbeidet legges ned i å planlegge og
gjennomføre to årlige ledertreningshelger for ungdom mellom 15 og 18 år. På
Høst- og Vårsamling samles engasjert
ungdom rundt et kursopplegg på totalt
48 timer for å øke bevisstheten rundt vår
tro og det å være katolske rollemodeller.
Over to år kan en gjennomføre Introkurs, Bibelkurs, Kirkekurs og Ledelse- &
samarbeidskurs, og erverve dyrebare
refleksjoner og praktiske verktøy for
å lede ungdom. I tillegg jobbes det for
praktisk oppfølging av nøkkelper- soner i
menighetene og arrangering av lokallagsseminar.
Utvalget: Katrine Zboch (leder), Eirin
Larsen (nestleder), Martin Bjørnland og
Stephen Trotter.
Kurs 3: KIRKEN
Trenger vi Kirken for å være kristne? Hva er
Kirken og hva gjør Kirken? Hvem er Kirken?
Har Kirken noe å si for meg i mitt liv? Er
det rom i Kirken for at jeg kan tenke selv?
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Aktiviteter
Et kurs som søker å skjerpe bevisstheten
omkring Kirkens vesen og liv slik at både
spørsmålene og svarene blir mer relevante,
og slik at kirketilhørigheten og kjærligheten
til Kirken blir viktig og levende i mitt liv.
Kurs 4: LEDELSE OG SAMARBEID
Hva vil det si å være en katolsk leder? Dette
kurset vil gi deg kompetanse og redskaper
til å være leder i menighetens ungdomsarbeid, NUKs leirer eller andre katolske arrangementer. Kurset gir deg nyttige erfaringer
om samarbeid mellom mennesker. Du vil
lære mer om å være leder på leir, drive et
lokallag i NUK eller lære å arrangere katolske aktiviteter! Kurset går også ut på en del
praktiske oppgaver som «leder» i løpet av
helgen.

Statistikk over
NUKs aktiviteter
2013
Barneleir Oslo/Øst
Vestlandsleir
Barneleir Sør
Juniorleir
Ungdomsleir
Familieleir
Lederhelg
Landsmøte
LS Høst
Høstsamling
Adventsaksjonshelg
LS Vinter
Leirsjefsamling
Vårsamling
Hyttetur 18+
Påske+
Lokallagsseminar
Konfirmantleir
Dugnad
LS Vår
Barneleir Midt

Deltagere
37
28
14
32
54
37
76
19
53
20
21
8
29
6
66
31
95
22
20
12

Barneutvalget
Barneutvalget har ansvar for å støtte
arbeid med og for barn i menighetene,
utvikle og spre ressurser for arbeid med
barn, især Ordets Liturgi for Barn, samt
veilede ledere på NUKs barneleire. I
2014 startet de NUK barneteam.
Utvalget bestod i 2013/2014 av:
Thao Phuong Huynh (leder), Marta
Bivand, Trine Therese Volent og Sunniva
Vang Kristiansen.

Aktiviteter
Distriktsleir Nord
Øyvind J.V. Evenstad
I dag er det nesten ti år siden sist NUK arrangerte leir i Nord-Norge. Flere forsøk har
blitt gjort siden da, men store avstander og
andre vanskeliggjørende forhold har gang
på gang forhindret realiseringen av en vellykket leir. I år har imidlertid en gruppe utrolig dyktige mennesker, med Guds hjelp, fått
til noe som enkelte hadde sine tvil om noen
gang kunne gjennomføres. Ved målrettet
planlegging og rekruttering har lederteamet
og alle andre bidragsytere gjennomført en
barne- og ungdomsleir som forhåpentligvis
vil stimulere til et mer aktivt engasjement
hos unge katolikker i landets nordligste fylker. La oss be om at flere leire må arrangeres i årene framover.
1. august møtte de 13 påmeldte deltakerne
opp på Vestre Jakobselv Camping, 17 km
fra Vadsø sentrum i Øst-Finnmark. De fleste
deltakerne hadde ingen tidligere erfaringer
fra NUK-arrangementer, så de var spente
på hva som var i vente for dem. Lederne
var også spente, av flere ulike grunner. For
det første var dette, som nevnt ovenfor, den
første leiren i Nord-Norge på mange år. For
det andre hadde leirstedet aldri tidligere
vært tatt i bruk av NUK, og for det tredje var
så mye som flertallet av de 9 lederne første-
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eller andregangsledere, deriblant den undertegnede skribent. I tillegg var aldersspennet
hos deltakerne stort, fra 8 til 18 år. Det var
usikkerhet rundt hvorvidt vi kunne få engasjert alle deltakerne i like stor grad. Etter
hvert ville det vise seg at alle bekymringer
vi måtte ha var fullstendig grunnløse.
Selve leirstedet var av høyeste kvalitet, med
et personale som viste stor samarbeidsvilje
og hjelpsomhet. Siden stedet også fungerte
som vanlig campingplass, hendte det at ledere og deltakere kom i nærheten av andre
gjester. Dette kunne ha blitt et problem,
men det var nesten ingenting på leiren som
gikk lettere enn denne sameksistensen. Fordi leirstedet også hadde egen kjøkkenstab
og rengjøringspersonale, var matlaging,
rydding og vasking noe lederteamet nesten
ikke behøvde å tenke på. Dette bidro til å
gjøre oppholdet svært fornøyelig, og Vestre
Jakobselv Camping kan derfor anbefales
som leirsted for NUK-leire av tilsvarende
størrelse i framtiden.
Det sies at august er den fineste tiden å
oppleve Øst-Finnmark på, og det kan nok
stemme. Til tross for enkelte regnskyll nå og
da, har været for det meste vært strålende
fint. Dermed åpnet det seg muligheter for
aktiviteter hvor deltakerne fikk utfolde
seg i både tro, fellesskap og handling. For
eksempel fotball, fisking, bading og grilling,

natursti
og utemesse
i Guds
frie
natur,
«som
merOL»
med
høytidelig fakkel
tenning, og så videre. Men det var ikke bare
utendørs det gikk for seg, for innendørs
hadde vi både morgenbønn, aftenbønn og
messe hver eneste dag, samt sangøvelser, filmkveld og talentkonkurranse i løpet
av uken. I tillegg fikk hver av deltakerne
tildelt en hemmelig venn som de kunne gi
hyggelige og morsomme beskjeder, og den
mystiske skapningen «Snusen» gikk gjen-
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Aktiviteter
nom sovefløyene på jakt etter sjokolade og
ryddige rom. Dette endte opp med å skape
vidstrekkende spekulasjoner om hvilken av
lederne som var ansvarlig.
Tema for leiren var «helgener», som kom til
uttrykk gjennom daglige temaøkter, temafest med kåring av beste helgenkostyme, og
spennende prekener ved vår ungdommelige
og engasjerende leirprest, p. Mieczysław
Wiebskowski. Alt dette ble utført med stor
dyktighet og med tanke på å fange interessen til de unge deltakerne. Ved bruk av hverdagslige eksempler, konkrete bilder og små
skuespill som deltakerne selv produserte,
ble Kirkens lære formidlet på en måte som
var forståelig for alle aldersgruppene på
leiren. Deltakerne var tydelig interesserte i
trosinnholdet minst like mye som i de andre
aktivitetene, og viste imponerende forståelse for selv relativt vanskelige ideer og
begreper. Her må også lederne berømmes
for stor kunnskap og formidlingsevne, samt
troskap til autentisk katolsk lære.
Tusen takk til et fantastisk lederteam bestående av dyktige førstegangsledere så vel
som erfarne veteraner, og vår enestående
leirsjef Helene Fongen.

Aktiviteter
Juniorleir 2014
Av Leroy Lobo
En spent gjeng på ca. 30 deltakere og 10
ledere møtte opp i Akersveien for felles
avreise. Det var flere spente deltakere og et
par førstegangsledere med en liten klump
i halsen. Blant annet fantes deltakere som
skulle delta på leir for første gang og ikke
minst ivrige aspirant- og førstegangsledere.
Man kan trygt si at klumpen forsvant raskt.
Alle klikket godt sammen fra første stund.
Årets leirtema var «Mot». Det ble
gjennomført temaøkter hver dag; Blant
annet handlet øktene om: mot til å ta
imot kall og mot til å leve som katolske
ungdommer i samfunnet. Dette var et
godt tema, som var enkelt å koble med
blant annet atferden vår gjennom uken og
hvordan man kunne ta med seg troen hjem.
Uken besto av mange morsomme fester
og aktiviteter. Den startet med en piratfest

for å bli godt kjent med hverandre. Alle
hadde på seg kostymer, smykker og ikke
minst sminke! Utover uken lekte vi også
rød og blå og gjennomførte vi aktiviteter
som volleyballturnering, vannkrig, bading
og fusballturnering. Deltakerne koste seg
også med inneaktiviteter som heimkunnskap, arts & craft og ikke minst noe som er
«obligatorisk»på leir; nemlig leiravis. Leiravisen ble et stort høydepunkt og et samlingssted hver dag da fersk sladder, nye vitser og
andre innholdsrike leirnyheter ble utgitt.
Vi hadde også med oss en leirprest
som ledet oss gjennom det åndelige hele
uken. P. Jagath fra St. Birgitta menighet i
Fredrikstad stilte opp for alle sammen og
hadde gode prekener og fine «pater prater»stunder med oss.
Etter en lang uke med morsomme aktiviteter og godt samhold var det (u)heldigvis
klart for siste kvelden med festmiddag
med påfølgende fest. Alle hadde tatt på
seg finstasen og var like spente på hvem

de hadde fått som bordkavaler. Noen av
guttene var så heldige at de fikk to jenter de
kunne sjarmere i senk gjennom kvelden. Vi
fikk servert en god treretters middag med
dessert og storkoste oss hele kvelden og
utover natta!
Vips var vi tilbake til der vi startet. I
Akersveien. Dog er det noe som har endret
seg. Det fantes ikke lenger nervøse deltakere og ledere, men en sammensveiset
vennegjeng med kjærlige bånd som har
bygd seg sterkt opp i løpet av uken. Nok en
fantastisk sommerleir!

NUK’s Leirutvalg
Påskeleir 2014
Av Marius Benedict Horn
Påsken i år som tidligere år var settingen
for årets store begivenhet – nemlig NUK´s
påskeleire. Vi gjennomførte i år som tidligere tre leire, to for konfirmanter på Skogstad
og Gulsrud leirsted, og en for de allerede
konfirmerte på Mariaholm. Totalt var det
41 ledere som var i sving og 141 deltagere
som hadde meldt seg på disse leirene. Dette
er litt lavere påmelding enn hva vi har hatt
tidligere år.
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Påskeleir er for mange unge katolikker deres første møte med NUK og NUK´s
leirvirksomhet, der man mer eller mindre
frivillig meldes på konfirmantpåskeleiren
av foreldre eller ivrige kateketer. Etter å ha
vært med på påskeleir opplever mange, meg
selv inkludert, at troen blir levende – og at
det kaotiske liturgiske liv som utgjør den
Stille Uke og det hellige Triduum (påskeliturgiene) – gir mening. Fra deltagelse på
påskeleir følger for mange ett aktivt trosliv,
både hjemme i menigheter men også at
man innrulleres i NUK´s sentrale arrangementer.
Rammene for påskeleirene er selvfølgelig påskens mysterium, og vi følger Jesus
i hans siste dager her på jorden som ledet
opp mot hans korsfestelse og påfølgende
oppstandelse. Man bruker mye tid på å
forklare og planlegge liturgien og deltagerne
bidrar aktivt med i alt det kirkelige. Nettopp
fordi man er en mindre gruppe og at mange
av ungdommene selv har ett vidt spekter av
forskjellige evner, blir den liturgiske påskefeiringen på leir så spesiell og vakker som
de fleste sogneprester ikke engang våger å
håpe på.
Men påskeleir er jo selvfølgelig mer enn
bare liturgi. Andre ting som skjer på påskeleir er typiske leiraktiviteter som katekese,
pater prater, aktivitetsgrupper og forskjellige former for kveldsunderholdning. Siden
vi hadde så sen påske i år fikk vi i tillegg til

å gjennomføre Rød og Blå. Aktivitetsgruppene er ment å fange interessen til de fleste
av gjennomsnittsdeltagerne og strekker seg
fra leiravis og musikkgruppe til dans, sport
og forming.
På påskeleir på Mariaholm fikk vi i år i
tillegg være vitner til en stor begivenhet. En
av deltagerne valgte å konvertere til Den
katolske kirke, og gjorde dette under påskenattsvigilien. Samtidig som han mottok
sin første kommunion ble han innlemmet i
en 2000 år lang tradisjon nedfelt av Jesus
Kristus selv som ett frelsesinstrument for
menneskene, og han ble tatt imot som familie av de andre på leiren.

Leirutvalget
Leirutvalget har ansvar for NUKs leirvirksomhet. De finner sjefer for leirene
og følger dem opp før og etter leir. Hver
vinter arrangerer de en samling for opplæring av årets leirsjefer. På sensommeren arrangerer de også en takkehelg på
Mariaholm for alle som har vært ledere.
Etter at leirsesongen gir LUT en rapport
om årets leirer til AUV.
Utvalget bestod i 2013/2014 av:
Marius Horn (leder), Sven Billington og
Lars Blom.
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Media
Arken 2013–2014
Av Bao Hieu Kevin Nguyen
Arken er et barneblad som er for barn opp til
12 år. Bladet gir ut fire utgaver hvert år. Det
tredje nummeret i 2013 tok for seg temaet
«Sakramentene», mens utgaven etter, som
ble utgitt i juletiden, handlet om «Glede».
Starten av 2014 ble det utgitt et nummer
med temaet «Hellighet», mens sommerens
nummer har «Gud i din fantasi» som tema.
I år har det vært noen utskiftninger i redaksjonen. Bao Hieu Kevin Nguyen er fremdeles redaktør, men Kristina Bjørnland tok sty-

Credimus 2013–2014
Av Gudrun Kringlebotn
Credimus har siden sist fått inn Gudrun
Kringlebotn som ny fast redaktør, etter
at Kristina Elizabeth Bjørnland fungerte
som interimredaktør for fjorårets to siste
numre. Redaksjonen består av en trofast,
liten kjerne, men vi har også flere eksterne
bidragsytere. Særlig effektive møter har
vært vanskelig å organisere da halve redaksjonen sitter i Bergen, mens den andre
befinner seg i Oslo. Idemyldring og annen
kommunikasjon foregår derfor fortløpende
per mail. Vi har besluttet å ta utgangspunkt
i et konkret tema for hvert nummer for å
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ringen for et av
nummerende
da redaktøren var bortreist. Grafisk ansvarlig har også vært varierende i det siste med
Olav Verpe som sluttet, i tillegg til Lana Vu.
Nå har Arken fått en fast grafisk ansvarlig,
Carlo Alberto Burato, som har gjort en god
jobb med bladet. Bladet har fått en ny logo, i
tillegg til en spennende grafisk design. Som
i fjor, sitter Torvild Oftestad, Marta Bivand,
Maria Junttila Sammut, Anna SelmerOlsen, Joanna Bivand og Kristina Bjørnland
i redaksjonen. I tillegg til skribentene, får Arken også hjelp og inspirasjoner fra barne- og
ungdomspresten, p. Khiem Duc Nguyen.

gjøre arbeidsprosessen og resultatet mer
enhetlig. Første nummer hadde det tidsriktige temaet faste, og ble i stor grad vinklet
inn på miljø og en grønn kirke. I nummeret
som kom ut like før sommeren arbeidet vi
ut fra dilemmaer som et slags tema, med
fokus på hverdagstroen og de utfordringer
og tanker som oppstår i møte med et mer
sekularisert samfunn.
Foruten artikler knyttet til temaet, består
hvert nummer av en rekke faste spalter.
«Paven har ordet» gir en oversettelse av en
av pavens aktuelle taler eller prekener.«La
de små barna komme» er rettet mot unge
foreldre og oppdragelse av deres små ka-

Bladet har fremdeles de faste spaltene
«Emanuel og Therese», «helgeserien»,
«norsk/polsk»-artikkel og «siden-sist-spalten». Bladet har også vanligvis oppgaver
for både de yngste og eldste, i tillegg til
tegnekonkurransen som dekker midtsidene.
Arken har prøvd å satse på de yngste leserne, men ønsker å nå de enda mer. En idé
kan være å ha en illustratør med i redaksjonen. I år har noen av Arkens nummere har
kommet senere enn forventet, men det går
bare en vei: Oppover!

tolikkspirer. Bladet har også en fast spalte
bestående av en polsk tekst med norsk
oversettelse, samt at vi som regel trykker
en engelsk artikkel. Vårt seneste tilskudd er
spalten «Fra arkivet», hvor vi finner frem interessante ting fra for eksempel katolsk.no
sitt artikkelarkiv. Vi ønsker også å fremme
studentlagene, og har fra årets tredje nummer satt av en fast spalte til det formålet.

Q 2013–2014
Av Susanne Tande
I året som har gått har Q-redaksjonen
gitt ut fire flotte blader. Sett bort i fra noen
forsinkelser, har arbeidet med bladene gått
veldig flott, og vi er svært fornøyd med resultatene. Hvert nummer har hatt et tema,
og i år har disse temaene vært fellesskap,
veldedighet, familie og katolikk hele uken. I
tillegg inneholder hvert nummer flere faste
spalter, som 5 på gata, nyheter, Q-tips, kate-

Nettredaksjonen
Av Kristina Elizabeth Bjørnland
På nettsidene våre www.nuk.no kan du
holde deg oppdatert på det meste som skjer
i NUK. Her legges det ut nyheter fra små og
store lokallag og fra leir, helger og andre arrangementer. Vi prøver også å holde leserne
våre oppdatert på det som skjer i den katolske verden og som er relevant for ungdom.
Vi legger ut 3-5 nyhetsartikler i uka og lenker alltid til nyhetene våre på Facebook. Vi
legger også ut artikler fra medlemsbladene
våre Arken, Q og Credimus på nuk.no etter
at bladet er utgitt.

ketisk spalte
og helgenartikkel.
Det har vært
noe utskiftninger i redaksjonen siden
sist LM. Med oss
fra tidligere har
vi journalister Caroline Bellaunde og Cecilia
Bruce, fast bidragsyter Magdalena Wator,
illustratør Irene Bautista og Lana Vu som
layoutansvarlig. Vi er så heldige å ha fått
med Hans August Mehren Wade som enda
en journalist, og Kim Anh Le og p. Khiem

I redaksjonen sitter Kristina E. Bjørnland
(redaktør) Maria Bjørnland (sjefsgrafiker),
Kajetan Bocek, Cathrine Bui og Martin
Nguyen (journalister). Sidene er utarbeidet
av Bellenett og vår kontaktperson der er
NUK-venn Theodor With.
Hvis du har ønsker eller forslag til nuk.
no er det bare å si ifra til nettredaksjonen.
Vi trenger alltid nyheter og oppdateringer
om det som skjer i NUK og vil fortsatt
oppfordre dere om å sende inn ting til
webred@nuk.no. Ønsker du å være journalist i nettredaksjonen eller kanskje jobbe
mer med det tekniske? Send oss en mail!

Nguyen er også blitt faste medlemmer av
redaksjonen. Catherine Hoai og Kristina
Bjørnland har siden sist trukket seg, tusen
takk for en fantastisk innsats gjennom lang
tid! Redaksjonen har virkelig stått på dette
året, tusen takk for flittig arbeid, uten dere
hadde det ikke blitt noen Q.
Vi gleder oss til å fortsette å lage blader til
de mellom 13 og 18 år, og hvis noen kunne
tenke seg å bidra så er det bare å si ifra!
Vi trenger flere skribenter, fotografer, og
kritikere som kan gi oss tips slik at vi kan
forbedre bladet.
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Økonomi
Økonomisk utvalg

Regnskap 2013

Økonomisk utvalg har ansvar for å følge
opp NUKs økonomi og utarbeide budsjettforslag.

Inntekter
Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte - øremerket
Medlemskontingent støtte
Sum medlemskontingenter

Utvalget bestod i 2013/2014 av: Kajetan Bocek
(leder i kraft av å være NUKs leder), Pablo Barrera, Martin Hoang Nguyen, Stig Arne Nilsen
og Svein-Thomas Isaksen Tvedt (organisasjonssekretær).

Bud. 2014

Regnskap 2013
1/1/2014

156 000,00
16 000,00
9 000,00
5 000,00
22 500,00
208 500,00

153 726
13 220
13 660
0
30 560
211 166,00

Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Tilskudd fra Tromsø Stift
Tilskudd fra Trondheim Stift
Sum støtte fra Kirken

458 000,00
30 000,00
50 000,00
538 000,00

438 775
40 000
50 000
528 775,00

Statsstøtte
Statsstøtte drift
Sum statsstøtte

1 572 743,00
1 572 743,00

1 619 031
1 619 031,00

Møteinntekter
Deltageravgift
Sum møteinntekter

32 000,00
32 000,00

27 288
27 288,00

Kursinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Sum kursinntekter

199 500,00
3 000,00
6 500,00
209 000,00

102 853
4 013
3 600
110 465,00

Leirinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Sum leirinntekter

648 000,00
3 000,00
50 000,00
701 000,00

585 440
4 013
0
589 452,50

Prosjekter
AA støtte eksternt
Frifond oranisasjonsmidler - støtte
Frifond oranisasjonsmidler - administrasjon
Kulturmidler
Sum prosjektinntekter

20 000,00
570 000,00
30 000,00
0,00
620 000,00

27 940
730 099
33 000
75 000
866 038,60

Andre inntekter
Gaver
Salg bøker og annet (genser)
Andre inntekter
Momsrefusjon
Sum andre inntekter

20 000,00
1 000,00
1 000,00
100 000,00
122 000,00

30 036
8 230
0
153 489
191 755,31

Sum inntekter

4 003 243,00 4 143 971,41

Kostnader

Bud. 2014

1/1/2014

Personale
Lønninger v/OKB og St. Olav
Utvikling og trivsel
Sum personalkostnader

-1 037 625,40 -1 052 748
-20 000,00
-5 605
-1 057 625,40 -1 058 352,78

Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
Kopieringsutg. m/(drift maskin
Telefon
WEB-side abonn./internett
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar
Forsikringer
Ungdomsprestens bil
Reiser AUV/Org. Kons/Ung. prest
Reiser LLM
Reiser ressursgruppe
Distriktsmidler
Regnskaps firma
Sum administrasjonskostnader

-25 000,00
-20 000,00
-10 000,00
-1 000,00
-5 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-110 000,00
-37 000,00
-6 000,00
-50 000,00
-3 500,00
0,00
-30 000,00
-10 000,00
-30 000,00
-14 000,00
-50 000,00
-436 500,00

-54 260
-35 066
-9 444
-150
0
200
0
0
-51 079
-11 260
0
-78 657
0
-884
-19 692
-6 565
0
-1 000
-48 000
-315 856,35

Møtekostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner
Sum møtekostnader

-18 500,00
-23 700,00
-8 000,00
-9 950,00
-57 000,00
-117 150,00

-32 182
-6 020
-19 667
-1 035
-39 345
-98 248,65

Kurskostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Reiserefusjoner
Sum kurskostnader

-61 180,00
-78 910,00
-48 000,00
-31 660,00
-15 000,00
-75 000,00
-309 750,00

-29 915
-42 450
-21 122
-2 801
-22 937
-44 332
-163 557,11

Leirkostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser - leir
Deltagerreiser
Telefonrefusjon
Forberedelse - kost og losji
Forberedelse - lederreiser
Sum leirkostnader

-141 740,00
-356 010,00
-69 000,00
-67 385,00
-54 000,00
-46 000,00
-3 000,00
-14 420,00
-31 500,00
-783 055,00

-154 564
-383 766
-65 659
-33 446
-75 957
-37 386
0
-11 820
-44 057
-806 655,60
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Bud. 2014

1/1/2014

-11 000,00
-50 000,00
-30 000,00
-70 000,00
-35 000,00
-50 000,00
-18 000,00
-17 000,00
-5 000,00
-286 000,00

-22 014
-55 563
-35 618
-64 668
-39 682
-40 344
-15 805
-20 990
-1 386
-296 070,47

-30 000,00
-25 000,00
-12 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-12 000,00
-20 000,00
-129 000,00

-21 018
-5 390
-2 686
0
-5 277
0
0
-20 000
-54 370,92

Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Frifond organisasjonsmidler UT - lokallag
Frifond organisasjonsmidler UT - prosjekter
Oppstartsstøtte
Sum andre kostnader

-20 000,00
-6 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-456 000,00
-114 000,00
0,00
-611 000,00

-193 500
0
-5 443
-6 135
-608 843
-121 256
-4 000
-939 177,00

Sum kostnader

-3 730 080,40 -3 732 288,88

Finans/ekstraordinært
Bankgebyrer
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Sum finans/ekstraordinært

-1 500,00
8 000,00
3 000,00
60 000,00
69 500,00

-1 466
8 298
2 612
30 480
39 924,56

Sum finansielt og ekstraordinært

69 500,00

39 924,56

Resultat

342 662,60

451 607,09

Blader og utgivelser
Årsrapport
Trykking Arken
Porto Arken
Trykking Q
Porto Q
Trykking Credimus
Porto Credimus
Annen utarbeidelse og trykking (giro og leirfolder)
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser
Prosjekter
AA (plakater, brosjyrer, etc.)
Nord/Sør kampanje
Barneutvalget
Grafisk profil
18+ arbeid
Leirlederkurs
Kulturprosjekt
WYD
Sum prosjektkostnader
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18+ utvalget
18+ utvalget jobber med å sette fokus
på NUKs medlemmer over 18 år. De
arrangerer hyttetur og sponser flere
18+ arrangementer.
Utvalget bestod i 2012/2013 av:
Daniel Lindberg (leder), Iselin Mouland,
Thuc Hoang, Camilla Ramse, Kajetan
Bocek, Cathrine Bui, Sigrid SelmerOlsen, Ulrika Lein, Minh Nguyen.

Retur:
NUK
Akersveien 16 A
0177 Oslo

Har du HUSKET Å BETALE medlemskontingenten?
NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange idéer og stram økonomi. Vi
trenger betalende medlemmer for å drive organisasjon og håper alle som vil være med
NUK også husker å betale årets medlemskontingent.
Bruk QR-koden for å betale medlemskontingenten til NUK.

