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NUKs formål:
NUK skal være et møtested hvor en katolsk
identitet kan bygges hos de unge; vi skal
synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er
grunnlaget vi bygger vårt fellesskap på, og
dette gir oss kraft til å føre vår tro ut i neste-

kjærlig handling mot vår neste. Fra sentralt
hold vil vi være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, og være med
på å støtte opp om det lokale engasjementet
med de ressurser vi har tilgjengelig.
NUK vil være for alle unge katolikker i Norge.
Vår visjon er å være en sammenslutning av
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barne- og ungdomsgrupper som vil samarbeide om felles aktivitet, til felles beste, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. NUK vil være
en demokratisk, frivillig organisasjon som er
åpen for alle, og som er tilknyttet Den Katolske Kirke. Vi håper å kunne være en plattform
det er mulig å bygge på for å bringe barna og
de unge nærmere Kristus.

Lokallagsoversikt
Rapport fra NUKs utvalg
Landsmøte 2004 og Landsstyrets rapport
AUV og NUK sekretariatet
Økonomi
Verdensungdomsdagene 2005

Leder

Av: Pham cong Thuan (leder i NUK)

D
De har nå åpnet årsrapporten feil vei…

et er ikke sjeldent at
spørsmål om hvorfor unge mennesker
bruker så mye av sin tid
i Kirken, stilles. De som
har vært aktive i Kirkens barne- og
ungdomsarbeide har nok ikke bare
fått høre disse spørsmålene av
andre, de fleste har nok stilt seg
selv spørsmålet ”Hvorfor gjør jeg
dette?”
Grunnen til at dette spørsmålet
stilles, er i mange tilfeller fordi
det å være aktiv i Kirken innebærer hardt arbeide og slit. I mange
tilfeller har vi ikke vært flinke nok
til å støtte opp om dem som gjør
frivillig arbeide og dermed har
vi sett aktiv ungdom forsvinne.
Her må vi bli flinkere til å ta vare
på hverandre, og om vi ikke alltid
klarer å gjøre det med konkrete
handlinger så kan vi alltid be. Be
om at vi ikke gjør urett mot andre
i tanker og ord eller gjerninger og
forsømmelse. Be om at vi får styrke
til å følge nestekjærlighetens vei.

I barne- og ungdomsarbeidet er
det en pendel som svinger fram og
tilbake. Ofte er vi veldig flinke til å
se det fortreffelige i vår egen situasjon og det dårlige i våre forgjengeres. Og i vår streben etter å unngå
å havne i samme felle som våre forgjengere, forsøker vi å forbedre oss;
dermed er vi med på å gi mer fart
på pendelen. Og i vårt forsøk på å

forbedre oss finner vi ut at vårt arbeide bærer frukter! Vi mennesker
tolker det så dit hen at det er fra
våre egne hender at disse fruktene
er kommet, for så å skryte av vår
tids fortreffelighet overfor tidligere
tider. Men Kirken har alltid fått
frukter i overflod fra Herren. Og det
er Han som gir, som oftest ikke på
grunn av våre gjerninger, men på
tross av dem. Vi må vokte oss mot
åndelig hovmod og erkjenne at
Guds veier er uransakelige.
For Kirkens felleskap strekker seg
ikke kun over menighetsgrenser. Fellesskapet involverer hele
Kirken, uavhengig av tid og sted.
Når Kirken i Norge vokser ser vi at
det oppstår ulike grupperinger i
bispedømmene og menighetene.
Da er det viktig å huske på at de
forskjellige gruppers fremste kall
er å arbeide til det beste for hele
Kirken, og ikke kun for de enkeltpersoner som er medlemmer i den
enkelte gruppe. I Norges Unge
Katolikker innebærer dette at vi
som organisasjon, i våre lokallag og
som enkeltpersoner, stadig mer må
delta i menighetslivet.
Den Katolske Kirke i Norge, og
også Norges Unge Katolikker, går
en lysende fremtid i møte, det vet
vi fordi Gud er med oss. Så lenge
vi gjør vårt ytterste, så gjør Gud
resten. Men når vi snakker om å
gjøre ”vårt beste” så må vi huske

at det gjelder like mye i Tro som i
Handling. Å ministrere, være lektor,
samle inn penger til Adventsaksjonen eller å være leder på arrangementer, holder ikke dersom vi ikke
gjør det i Kjærlighet. Vi må tillate
oss å bli sett rart på av andre for
Troens skyld, vi må be for dem
som plager oss og be til Gud med
visshet om at Han allerede har hørt
våre bønner.
Men fremdeles lurer spørsmålet
”Hvorfor gjør jeg dette?” i bakgrunnen. Her har biskop Schwenzer ved
flere anledninger gitt oss et svar:
”For å føre alle unge til Kristus, slik
at Han kan føre dem til Faderen.”
Svaret er fantastisk enkelt, og gir
en forståelse av hva det er vi skal
gjøre på en enkel måte og at vi
kan ha tillit til at Jesus følger oss
på veien, hele veien. Ofte er det de
små tingene som gjør nytten; en
kort bønn, en oppmuntring eller et
glass vann til en som tørster.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke biskop Schwenzer
for alle hans bidrag til barne- og
ungdomsarbeidet og samtidig
ønske biskop-elekt alt godt for sitt
fremtidige arbeide som biskop.

Årsrapport for NUK 2004/2005 er forberedt av NUKs Arbeidsutvalg, distriktsrepresentanter og utvalgsledere.
Redaksjonelt arbeid: NUKs sekretariat.
Foto: Harald Huse, Arthur Håkonsen, NUKs billedgalleri.
Way-out layout: Peter Bjerke
Trykk: PDC Tangen AS



Lokallagene våre – fortsatt satsning på
ungdomsarbeidet!
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)
I perioden 2004/2005 har antall

lokallag i NUK holdt seg rimelig
stabilt. I perioden 2003/2004 så vi
en vekst, med ti nye lokallag som
sluttet seg til NUK. Det er svært
gledelig at samtlige av disse lokallagene fortsatt eksisterer og fungerer
i dag! Det er også svært gledelig
at NUKs øvrige lokallag ser ut til å
fungere godt.
NUK har for tiden over 40 aktive lokallag. Blant disse finnes en
rekke barnegrupper og barnekor,
som driver med aktiviteter rettet
spesielt mot barn. Det finnes også
ministrantlag, som driver spesifikt med ministrering. Andre NUK
lokallag driver med aktiviteter
for studenter og unge voksne.
Men fortsatt er flertallet av NUK
lokallag ungdomslag, som driver
med katolsk ungdomsarbeid i de
katolske menighetene rundt om i
Norge.
NUK ser det i dag som viktig at vi
fortsetter satsningen på ”nye” lokallagsvarianter – barnegrupper, barnekor, ministrantgrupper og unge
voksne/student grupper. Samtidig
ser vi behovet for stadig fokus på de
”vanlige” lokallagene våre, for
og med ungdom i menighetene.



Trenden i perioden 2004/2005 er
fortsatt at flere menigheter har
ungdomsgrupper som jevnlig
møtes. Ofte er prestene i menighetene involvert i dette arbeidet.
Deres innsats er uvurderlig for
unge katolikker over hele landet! I
noen menigheter er det også andre
voksne eller eldre ungdommer (i
20 årene), som bidrar sterkt til ungdomsarbeidet blant yngre ungdom.
Det er svært mye som tyder på at
samarbeid mellom prest, voksne/
eldre ungdom og ungdommer på
16-18 år, som aktivt tar ansvar for
ungdomsarbeidet, gir gode frukter i
ungdomsarbeidet.
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Likevel kan
det mange steder være tungt
å drive katolsk ungdomsarbeid.
Tradisjonelle møter i ungdomslaget
fenger ikke alle like mye.
Derfor vokser det stadig
nye idéer frem. Det
siste året har det vært
fokus på sportsarrangementer i flere
lokallag, noe som
har hjulpet disse
med rekruttering
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Ungdomslaget i Arendal har siden høsten 2004 blomstret
opp igjen!

av deltakere til aktiviteter. NUK ser
med glede på alle nye initiativ som
blir tatt i lokallagsarbeidet. Håpet
er at vi kan videreformidle alle gode
idéer fra et sted til et annet, slik
at vi på denne måten kan hjelpe
hverandre til sammen å skape et
stadig bedre og mer levende katolsk
ungdomsarbeid!
Det er også stadig en utfordring
å bidra til at de årlige konfirmantkullene i våre menigheter forblir
aktive ungdommer i Kirken. Her kan
ungdoms engasjement i tilknytning til konfirmantkatekesen være
av avgjørende betydning. Vi som
unge mennesker, er kanskje bedre
stilt enn noen andre, til å kunne
bære vitnesbyrd om Evangeliet, for
dem som er yngre enn oss. Dette
er en utfordring for kateketene
og for prestene, men også for oss
som driver med ungdomsarbeid. Ta
utfordringen!

Katolsk Studentungdomslag i Trondheim (K-Sult)
ble på Landsmøtet 2004 utpekt til årets lokallag 2004.
Hvordan går det med dem nå, tro?

Katolsk
kake-SULT
Våren her i Trondheim har vært
preget av mange forskjellige
aktiviteter! Vi satte igang i mars
med en ungdomshelg, hvor temaet
var Ringenes Herre, og 25 mer eller
mindre LoTR-interesserte katolikker var samlet i menighetslokalet i
St. Olav kirke. Der hørte vi foredrag
om symboler i Ringenes Herre-bøkene som kunne relateres til selve
Bibelen (Tolkien var jo katolikk!), og
vi så alle de tre filmene i extended
version! Men selv om ikke alle
klarte å holde seg våkne under

alle filmene, (det ble vel litt sent...)
og noen snorket litt innimellom,
hadde vi en veldig, veldig fin helg!
Ungdomslaget vårt møtes i vårt
nyoppussede ungdomslokale
etter kveldsmessen hver torsdag,
og på disse møtene har vi hatt
kulturkveld og spillkvelder, og vi

har hatt mer seriøse
ting, som foredrag
om aktiv eutanasi,
abort og menneskeverdet. Flere av oss
var også på Pater
Reidars foredrag om
de kontroversielle
påstandene i boka
”Da Vinci-koden”.
Med våre mange
konvertitter i
K-SULT hadde vi
en kveld hvor de
fortalte om hvordan de fant ut at katolisismen var
det rette for dem, og vi snakket litt
om forskjellene mellom protestantismen og katolisismen. Videre har
Pater Thanh, ungdomslagets lokale
ungdomsprest hatt bursdag denne
våren, og vi har feiret med karaoke,
leker og grilling. Det var tydeligvis
populært, for vi var tilsammen over
30 oppmøtte! I tillegg til dette har
vi hatt besøk av TKS, Trondheim
Kristelige Studentlag, vi har hatt
Pater prater og filmkveld. Noen av
oss har også deltatt som ledere på
en konfirmanthelg som ble arrangert i april, og vi har hatt et nært
samarbeid med kateketene.
De resterende torsdagene har
vi tenkt å bruke på
grilling (som er vår
spesialitet) og så har
vi tenkt oss på telttur!
Vi skal nemlig besøke
nonnene på Tautra, og

delta i noe av deres
arbeid og tidebønner. Det blir en
helt spesiell helg, og vi gleder oss
veldig!
Til slutt vil jeg nevne vår fantastiske nettside! Den har vært flittig
brukt av de trønderske katolikker,
spesielt krotekassen og bildegalleriet med bilder fra Ringenes Herrehelgen vår, P. Thanhs bursdag,
konfirmanthelg og adventsaksjonskonserten. Besøk den på

www.k-sult.nuk.no!
- Marit Steinum (leder)



NUK ressursstøtte til lokalt
Av: Lars Blom og Marta Bivand Erdal
NUK har siden seminaret om barneog ungdomsarbeid i 2003 (atter
en gang!) forsøkt å sette fokus
på støtte til det lokale barneog ungdomsarbeidet. Vi har et
bredt fokus, og ønsker å støtte og
bidra til alt som kryper og går av
barne- og ungdomsaktiviteter i det
ganske land, det være seg katekese,
barnegrupper eller ungdomslag.
NUK sentralt har en arbeidsgruppe
som spesielt jobber med støtte
til NUKs lokallag samt alt katolsk
barne- og ungdomsarbeid rundt
om i Norge. Du kan lese mer om
dem i den delen av årsrapporten
som handler om NUK organisasjon.
På disse sidene finner du snutter
om diverse reiser og besøk som
er blitt gjort av unge katolikker, i
NUK-regi eller ikke til andre unge
katolikker i hele landet.
Besøk hos ungdomslaget i
Porsgrunn
I Porsgrunn var Lars Blom innom en
fredag da lokallaget her hadde årsmøte. Det var en hyggelig kveld, og
lokallaget var oppegående og ivrig.
Halvårsplanen de satte sammen
var variert og fin, og p Frode Eikenes ledet møtet. Dessverre måtte
jeg (Lars) dra litt tidligere fordi jeg
måtte levere tilbake en bil han
hadde lånt i Notodden, men jeg
håper å få besøkt dere mer etter
sommeren!
Ungdomsarbeid på Hamar
NUK har det siste året vært så
heldig å få flere henvendelser fra
menigheten i Hamar. Dette er noe
vi setter stor pris på! Fra et første
møte i forbindelse med distriktstreff for Øst i september 2004,
fortsatte kontakten med besøk



Thor Anders Sv
ensson og p.Y

(ungdomspres

ten) er kanskje
to av dem som
har reist aller
på besøk til ka
mest rundt i
tolske ungdom
Norge,
mer i mange
av våre menig
heter.

på katekesen i forbindelse med
Adventsaksjonen 2004, hvor det
også ble feiret en super barne- og
ungdomsmesse. Denne gangen var
det organisasjonskonsulent Marta
Bivand Erdal, sammen med Konrad
Tywoniuk (AUV og Ledetreningsutvalget) som stod for besøket.
Fabian Heffermehl var så heldig at
han fikk være med Hamar konfirmantene da de skulle på hyttetur
en helg i vår. De var ca 10 stk som
dro på hyttetur. Om ikke dette var
nok, kom også Hamar på besøk til
Oslo! Katekesen dro på tur, med en
gjeng på ca 20 ungdommer. Her
ble de litt bedre kjent med NUK,
hva vi driver med og hvem vi er. En
stor takk for besøket, og en stor
takk til Kristine Stiansen fra SOUL
og Pham cong Thuan (leder i NUK)
som hjalp til å ta seg av ungdommene som kom på besøk til Oslo.

Barnehelg på st.
Sunniva skole i Oslo
Thea Andersen Tande er som
landets eneste (etter det vi kjenner
til) ansatt som barne- og ungdomsarbeider i St Olav menighet i Oslo.
Dette er veldig spennende, og Thea
har hendene fulle av arbeidsoppgaver. Som resultat av blant annet
hennes innsats er nå ungdomslaget i St Olav i bedre sving enn på
flere år. Men det skjer også saker
og ting for barn! Det er nemlig
startet opp en barnegruppe for
dem mellom 5-8 år, som møtes fast
hver mandag. I november var det
duket for det første store helgarrangementet – barnehelg på st.
Sunniva skole i Oslo.  Det var ca 30
barn og 6 ledere med på helgen. Temaet for helgen var å bli kjent med
andre barn i menigheten. Helgen
var kjempevellykket!

t barne- og ungdomsarbeid!
Ungdomshelg i Levanger
Thor Anders Svensson ble på et
Pastoralrådsmøte spurt om han
kunne hjelpe til med å arrangere
en ungdomshelg i Levanger. Thor
Anders fikk med seg Alexander
Golding og arrangerte en planleggingshelg og en aktivitetshelg,
hvor lokallaget i Levanger også
hadde sitt årsmøte for 2005.
Alice von Alten er med og støtter
aktivt opp om ungdomsarbeidet i
Levanger. På ungdomshelgen var
det med 15 deltakere og 3 ledere.
Ungdomshelgen var vellykket, og
det er et håp om at man vil kunne
gjenta slike helger i Levanger.
Stavanger: INTRO KURS
Siste helgen i januar var det duket
for ungdomshelg med ungdomslaget i St Svithun menighet i Stavanger. NUK sentralt var blitt invitert
til å delta for å bidra med ledertreningskurs. På helgen fikk deltakerne med seg det første ledertreningskurset – INTRO – gjennomført
av Konrad Tywoniuk og Marta
Bivand Erdal. Dette kurset tar
opp grunnleggende spørsmål og
temaer om vår tro, og kan i grunnen oppsummeres med Credo. På
helgen var det også andre bidragsytere fra NUK – det var kokkene
Pham cong Thuan og Paul Maric.
Dette viser godt bredden i hva man
kan be NUK om å hjelpe seg med
til en lokal ungdomshelg – med
litt forvarsel, kan nok fikse hjelp til
alt fra temaopplegg til matlaging
J Det var totalt ca 20 mennesker
med på helgen i Stavanger, som ble
en minnerik opplevelse for alle.
Sportshelgen i Moss
På Landsmøtet i 2004 kom idéen
om en sportshelg opp. Siden da

har det blitt gjennomført en
sportshelg i Kristiansand og en
sportshelg i Moss. Begge helgene
har vært svært vellykkede og har
hatt enorm oppslutning. Det er
lokallagslederne i den enkelte menighet som har stått for det meste
Konrad
– et ikke
av arrangementet, med litt
Tywoniu
helt uva
k med g
nlig syn
itar
enten K
hjelp fra ressurspersoner i loonrad er
her eller
der…
kallagene i distriktet. NUKs
leder Pham cong Thuan
var innom på sportshelgen i Moss. Det var ca 80
deltakere med på denne
helgen. Deltakerne kom
fra Kristiansand, Porsgrunn, Tønsberg, Oslo
og Moss. På helgen var
det forskjellige idrettsturneringer. I Moss var
Her elle
rd
det ungdomslaget som
alt slags er - der eller her
vær - m
ed fingre Konrad spiller
uten bes
og tær…
arrangerte helgen, med støtte fra
vær… i
oj…
distriktet og menigheten i Moss.
Dette viser igjen at det er mange
ressurssterke og initiativrike personer rundt om i Norge!



The District
Distrikt Sør

Distrikt Nord

Høsten 2004 og våren 2005 har det vært
mange aktiviteter i Distrikt Sør! Vi har
klart å få til to styremøter, ett i Larvik og
ett i Arendal. Arendal er et blomstrende
eksempel på et lokallag. Arendal har
vært vertskap for flere aktiviteter, jeg kan
da nevne: forberedelseshelgen til Köln,
morohelgen, Påskeleir for de konfirmerte,
og den lokale ministranthelgen er ikke til
å glemme.

Kristine Almås og undertegnede ble valgt
til henholdsvis distriktsrepresentant og
vararepresentant i LS på landsmøtet 04.

Av: Phuong Minh Huynh
(distrikt Sør)
Vara: Lee Trinh

Av: Clarisse Mpinganzana
(vara distrikt Nord)
Distrikt Nord: Kristine Almås

Ved siden av alt dette har vi også hatt
en fin helg i Porsgrunn for dem som
skal til Köln. Det går én buss til Köln fra
menigheten i Kristiansand og én fra Sør
generelt. Ungdomslaget i Porsgrunn går
bra, ungdommene møter opp og deltar
flittig på aktiviteter.
Vi har i år fått mer kontakt med Tønsberg,
noe jeg er veldig glad for. Ungdommene
begynner å møtes oftere, og vi håper at vi
får til noe sammen til høsten. Barnegruppen der har fungert i mange år allerede.
Vi håper også å få til en liten sanghelg.
Helgen stod på planen i vår, men vi har
ikke fått det til.
I Larvik er katekesen et viktig møtested
for barna, og der møter ikke få barn!
Blant andre aktiviteter ble det arrangert
sportshelg i Kristiansand med et utrolig
fremmøte av andre ungdomslag fra hele
landet. Som ifjor og forfjor blir det også
arrangert sommerbarneleir på Stella
Maris, som denne gangen ble full. Vi har
fått hele ni barn fra Larvik og flere fra
Kragerø, Arendal og Kristiansand! Dette
er svært gledelig for vårt distrikt. Ikke
noe annet er mer positivt enn at barna
blir kjent med hverandre på slike leirer
– det skaper bånd og kommende
ungdommer i kirka!
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KULT (Ungdomslaget i Tromsø) har fått
et helt nytt styre, med Barbara Matovu i
styringen. De er en gjeng på 7 ungdommer som har møter annen hver uke. En
gang i mnd er det sakramenttilbedelse. 2
stk deltok på AA- helgen i stavanger.  Det
ble også gjort en god innsats under den
påfølgende innsamlingsaksjonen med
både prosjektpresentasjon, kirkekaffe og
loddsalg. Det jobbes nå med å få til en
habil Unge Voksne gruppe i menigheten.
De har rukket å ha et par møter, i tillegg
til å ha felles tilbedelse med ungdomslaget.
Barnegruppen i Tromsø, under suveren ledelse av Sr. Natanaela, møttes annenhver
lørdag. Aktivitetene under lørdagskatekesen er mange og variert; de synger,
danser, ser på film, tegner, leker sammen
og mye mer.

deltakere. I nord er det magiske tallet 5
– uansett type arrangement eller møte!
For da er det jo strengt tatt 2 mer enn
nødvendig. Er man 5 er det fantastisk, alt
over det blir fenomenalt! J  

Fra spøk til alvor; mye kunne garantert
blitt gjort bedre, og det gjenstår fortsatt
mye før alt ”går på skinner” - om noe sånt
finnes i menneskelig sammenheng! Vi
må be om fornyet styrke og inspirasjon
til de mange legfolk og geistlige i stiftets
menigheter, som virkelig gjør en iherdig
innsats for katolsk barn- og ungdomsarbeid, og som fortjener mye ros for det!
All ros til Kristine, for  kjempeinnsats som
DR i år J
For Kristine Almås,
Clarisse M.

I Bodø ble det over nyttår arrangert en
konfirmanthelg med Pål Bratbak. I tillegg
var det en god del små bodøværinger på
årets juniorministranthelg.J Sjenerøsiteten til menigheten i Mosjøen under
adventaksjonsinnsamlingen må også
applauderes. Kollekten fra adventstiden
gikk i sin helhet til prosjektet.
I år også blir det barneleir, om så i litt
mer amputert form enn i fjor. Det jobbes
nå med å finne en ”leirform” som sikrer
kontinuitet og gjør det praktisk mulig
for flest mulig barn fra alle landsdelens
kanter å ha et årlig regionalt leirtilbud
- til en overkommelig pris.
Med sommerens VUD tur i sikte, er det
gjort en stor innsats for å få med flest
mulig av landsdelens unge. Dette har resultert i et fenomenalt antall nordnorske

Forberedels

er til Verden

sungdomsd

agene 2005
i
distrikt Sør.

ts

Distrikt Øst

Av: Pernille Volent
(distrikt Øst)
Vara: Margareta Tumidajewicz

På landsmøtet i fjor ble det gjenvalgt det
sammen styret som i fjor. Den første helgen i september (før landsmøtet) hadde
vi distriktstreff på Lillehammer, som var
en suksess. Vi var rundt 20 stykker, og
tilbrakte helgen i menighetssalen i Lillehammer menighet. Vi fikk mye positiv
tilbakemelding fra den lille menigheten
for at vi var der.
Distriktet hadde også nylig et felles møte
i Akersveien i Oslo den 22. juni, og til
alles store overraskelse dukket det opp
lokallagsfolk fra alle menigheter unntatt
Drammen, til sammen 10stk. Det ble tatt
opp at vi skulle få et nytt styre til høsten,
og om status på lokallagene rundt om i
distriktet.
Etter distriktstreffet glødet et lite
lokallag i Lillehammer opp med et par
ungdommer som møtes etter messen
hver søndag. De hadde en utrolig aktiv
adventsaksjon hvor de blant annet solgte
vafler i gågata, og holdt fordrag om AA i
klassen.
I Lillestrøm vietnamesiske barnegruppe
er det over 100 aktive barn fra 6 år til
konfirmasjonsalder. De møtes til katekese
to ganger i måneden, og utenom det har
de sommer- og vinterleirer.
Lillestrøm ungdomslag har akkurat fått
nytt styre. De er mellom 7- 10 aktive som
møtes en gang i måneden. De lager mat
sammen, spiller spill og drar på kinoturer.
De har god hjelp av to prester som er
veldig positive til deres aktiviteter.

Distrikt Østfold
Distrikt Øst:
La
Hamar dese din barmhjertighet… Be
mber 2004
søk i
.

Hamar har akkurat lagt opp nytt program
til høsten 2004. De mangler en del aktive
folk, men håper på å rekruttere flere
konfirmanter til høsten. Dessuten får de
god hjelp av konfirmantlederen Torfinn
Kriglebotn.
I St. Laurentius menighet i Drammen har
dessverre to av lokallagene dødd litt ut,
og det er ministrantlaget og ungdomslaget. Mens barnegruppa er i full aktivitet.
De har vært på ”turné” rundt i noen menigheter i Norge. De driver hovedsakelig
med dans og musikk, og møtes jevnlig.
Til høsten ser vi fram til et nytt styre og
et like vellykket distriktstreff som i fjor
om ikke enda mer.

Av: Alexander Golding
(distrikt Østfold)
Vara: Andrej Wacko

2004 har vært et år med økt aktivitet i
flere av distriktets lokallag, noe som selvfølgelig er positivt. Aktiviteten i distriktets
lokallag er selvfølgelig varierende, men
det er gledelig å se at aktiviteten i flere
av lokallagene øker og at flere barn og
unge deltar på disse aktivitetene. Barn
og unges deltagelse i søndagsmessen er
også relativt stor i de fleste menighetene,
noe som viser at man ikke er redd for å ta
aktiv del i menighetslivet. Distriktets fem
lokallag er fordelt mellom Østfolds fire
menigheter, der det er ungdomslag i alle
distriktets menigheter samt et ministrantlag i Fredrikstad.
Ved Landsmøtet i 2004 ble det arrangert
årsmøte i Distrikt Østfold, etter årsmøtet
bestod styret av Alexander Golding fra
Fredrikstad som leder, og de øvrige medlemmene var Tao Nguyen fra Moss, Anna
Vøllo fra Fredrikstad og Andrzej Wacko fra
Askim.

Selv om mye fungerer i distriktet, står
en foran en rekke utfordringer, og den
største er kanskje å skape organisert og
kontinuerlig barne- og ungdomsaktivitet
i alle distriktets lokallag. Dernest er det
viktig å skape en bedre kontakt mellom de
søk forskjellige lokallagene, en kontakt som
ar… Be
it
g
r
kan føre til nært samarbeid da distriktets
k spille
ywoniu
nrad T
geografiske størrelse er relativt liten. Kort
Øst: Ko er 2004 .
t
ik
tr
Dis
mb
oppsummert er Distrikt Østfold et distrikt
r dese
a
m
a
iH
med mye positiv aktivitet med et stort
potensial for videre utvikling!

I Asker og Bærum har de også nylig fått
et nytt styre. Her er det en del ungdommer som driver med aktiviteter. De har
blant annet arrangert hyttetur som var
vellykket. De har vært aktive i adventsaksjonen. Så har de også hatt besøk av YFC.



The District
Distrikt Midt-Norge

Distrikt vest

Av: Thor Anders A. Svensson
(distrikt Midt)
Vara: Marit Steinum

I distrikt Midt-Norge er det naturlig nok
Trondheim som er størst og har de fleste
aktivitetene for ungdommer. Men nærheten til ungdomslaget i Levanger gjør det
mulig å dra til hverandres arrangementer
og få et større miljø på den måten. Dette
året har kontakten med ungdommer
lenger ut i distriktene også bedret seg,
og det har vært deltakere på helgene fra
Namsos i nord til Sundalsøra i sør. Helger
som har vært arrangert for ungdommer
fra konfirmasjonsalder og oppover, har
vært; oppstartshelg for konfirmanter i
Trondheim, ungdomshelg i Levanger med
årsmøte for St.Brettiva ungdomslag, ”Lord
of the Rings”-helg i Trondheim og telttur til
Tautra. I tilegg ble det i Trondheim lagt ned
et stort arbeid i adventsaksjonen med bl.a.
menighetsfest og adventsaksjonskonsert.
K-SULT arrangerer også ungdomsmøter i
den nyoppussede ”Hula” hver torsdag.

Et nytt tilskudd til den stadig voksende
aktiviteten i Trondheim er Studentlaget Albert Magnus. Målgruppen er unge voksne
og studenter, med spesielt fokus på den
store mengden utvekslingsstudenter som
er innom byen. Laget som har hatt årsmøte
og konstituert seg som en gjenoppliving
av Trondheim Unge Voksne har i første
omgang basert seg på å ha ett arrangement i måneden, det kan være foredrag,
diskusjonskveld, utflukt eller lignende.
Forberedelser til Verdensungdomsdagen i
Köln har også vært et av hovedmomentene
for årets aktivitet på det regionale planet.
Alle menighetene med unntak av Ålesund
har fått besøk av Theodor og/eller Thor Anders i løpet av året, med visning av film og
bilder om Köln. På turene har vi også snakket med ungdommer, prester og ordensfolk
om ungdomsarbeid og fremtidige muligheter. Fra det har vi fått innspill som vi tar
med videre, og som vi håper kan være med
på å gi en økt aktivitet spesielt i Molde og
Ålesund hvor aktivitetsnivået for tiden er

10

Av: Pablo Barrera
(vara distrikt Vest)
Distrikt Vest: Tran Minh Trung

noe under pari. Som forberedelser til reisen
ble det i begynnelsen av mai arrangert forberedelseshelg i Levanger. Dagsenteret der,
som ble drevet at St. Bonifatius institutt og
beklageligvis måtte legge ned i vinter, viser
seg nå som et yppelig leirsted.

For de minste er det blitt arrangert regional
barneleir både sommeren 2004 og 2005.
Henholdsvis på Triangelheimen, Meråker
og St. Eystein dagsenter, Levanger.
Undertegnede ble gjenvalgt av de fremmøtte fra distriktet på landsmøte 2004
som DR for NUK i Midt-Norge. Han ble også
valgt til ny toårs periode i pastoralrådet i
Trondheim Stift. Quyen-Di Ngoc Phan ble
utnevnt av Biskop Müller på fritt grunnlag
til å sitte i pastoralrådet for Trondheim Stift
i inneværende periode. Ungdommene er
dermed sterkt representert i pastoralrådet.

Haugesund
Det siste året har ungdomslaget i Haugesund, St. Josefs Unge Katolikker (SJUK),
hatt ingen aktivitet. Bakgrunnen for
dette er generasjonsskifte og utflytting.
Soknepresten p. Irek har selv arrangert
noen samlinger for ungdommer, som
har vært åpne for ungdommer fra hele
landet.

Stavanger
I løpet av året som har gått har ungdomslaget fortsatt den gode utviklingen
fra forrige år. Ungdomslaget har hatt
møter to ganger i måneden med god
oppslutning, i tillegg til at det har hatt
ledertrening for dets medlemmer, hvor
det fikk hjelp fra NUK sentralt. Ungdomslaget har også engasjert seg aktivt i
adventsaksjonen 04 og var det lokallaget
i NUK som samlet inn mest penger. Ungdomslaget har også valgt demokratisk
styre. P. Rediar Voith har hatt hovedansvaret for å drive lokallaget, hjulpet av
prestestudent Pål Bratbak og voksne fra
menigheten.
Menigheten har også hatt ungdomskafé som drives av foreldre. Den er
for barn fra 6. – 9. klasse.
Ministrantarbeidet har også begynt å
begynt å blomstre, og menigheten hadde
ministrantlag som deltok på begge ministranthelgene i 2005. Lagene oppnådde
1. plass i Askim og 2. plass i Drammen.
Ministrantlaget er i oppstartsfasen og
har hatt noen møter.
Bergen
Ungdomslaget (BUK) har hatt møter
en til to ganger i måneden. På møtene
har det vært varierende oppmøte. BUK
engasjerte seg også i AA 04, og fikk inn
en god del penger. I september var Thea
Tande og Konrad Tywoniuk fra Oslo i
Bergen for å holde et ”katolsk lederkurs”
for menighetens unge. I høst arrangerte
ungdommer i menigheten (fra forskjelli-

ts

Distrikt Oslo
Av: Kristine Dingstad
(distrikt Oslo)
Vara: Heidi Øyma

ge grupper) sammen med konfirmantkateketene og dom Elias en ungdomshelg
for konfirmantene og ungdommer fra
en internatskole utenfor Bergen (United
World College).

I vår arrangerte ungdommer fra
menigheten en barnehelg for menighetens barn, som var veldig vellykket.
Ministrantlaget har hatt noen møter, og
sendte ministranter til årets junior ministranthelg i Drammen. Høsten 2004 ble
det opprettet studentlag. Studentlaget
hadde møter annenhver uke en periode i
høst, men på våren ble studentlaget lagt
på is. Barnekoret har hatt mye aktivitet,
og har møttes jevnlig gjennom hele året,
og deltatt aktivt i menighetens barnemesser. Korets leder, Sunniva Kristiansen,
har også vært med i planleggingen av
barnekorhelgen som skal arrangeres av
NUK i Oslo i september 2005.

Distrikts
treff i O
gruppe
n viser slo høsten 200
Kroatisk
4
folkeda : den Kroatisk
e danse
ns.
-

Styret i DRO for perioden 2004-2005
ble valgt på årsmøtet i august 2004 og
har bestått av Kristine Dingstad (leder),
Nguyen Duc Thien (nestleder), Stig Arne
Nilsen (regnskapsfører), Heidi Øyma,
Anne Lynn Gelacio og Hariharan Thehevaraian (medlemmer). Styret er en flott og
entusiastisk gjeng, med representanter
fra flere nasjonale grupper.
Våre 15 lokallag er nå alle oppe og går
med jevnlig og god aktivitet. Lokallagene
våre er de følgende: Couples For Christ
Barne- og Ungdomslag (Youth For Christ),
Tamilske Unge Katolikker, Vietnamesisk
Kateketisk Ungdomslag, Vietnamesisk
Kallsgruppe, Vietnamesisk Ungdomskor,
St. Olav Katolske Barnegruppe (som
har fått ny giv grunnet menighetens
nyansatte barne- og ungdomsarbeider,
Thea Tande!), St. Hallvard Katolske Barnegruppe, Oslo Unge Voksne, St. Damiano
(ungdomslaget i St. Hallvard), SOUL
(ungdomslaget i St. Olav), Ungdom for
en Forenet Verden (Focolares barne- og
ungdomsgruppe), Katolsk Studentlag (ble
lokallag mai 2004), Kroatisk Ungdomslag, St. Olav Ministrantlag og Filippinsk
Katolsk Ungdomslag.
Økonomien vår er god – vi er så heldige
å ha strålende støttevilkår fra Oslo Kommune. Men vi er mange medlemmer
– ikke så langt under halvparten av NUKs

medlemmer er i distriktet vårt. Og her er
mye aktivitet.
I november 2004 arrangerte vi et
heidundrandes distriktstreff igjen, som
en kick-off til Adventsaksjonen. Vi var så
heldige å ha med oss både biskopen og
ungdomspresten. Distriktstreffene våre
er stor stas, med mange mennesker, dans
og musikk og konkurranser. Det aller
beste med disse treffene er at vi ser gode
resultater av dem i form av en større
fellesskapsfølelse og utvikling av kontakt
og vennskap på tvers av lokallags- og
nasjonal tilhørighet. Dessverre fikk vi
ikke arrangert nytt treff våren 2005, men
satser med ny giv til høsten.

Med andre ord – aktiviteten i de eksisterende lokallagene og på distriktsnivå
fungerer godt for tiden, men i en stor by
som Oslo står vi også foran mange utfordringer – særlig med tanke på rekruttere
flere aktive medlemmer (mange står
dessverre kun på papiret) og nærmere
kontakt med våre to menigheter. Men
vi er tross alt inne en god trend, og vi
håper at et nytt styre for neste periode
kan bygge på alt det gode arbeidet som
gjøres og er gjort – men samtidig også ta
tak i nye utfordringer.
Godt jobbet, Distrikt Oslo-folk J

gdoms-

lag fra un

inns
med sang
st: Messe
Distrikt Ve Paul i Bergen.
i St
gruppen

Distriktstreff i Oslo høsten

2004 . YFC bandet spiller.
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Tid for rettferdighet!
Av: Kjersti Meyer Petersen, Karitativt Utvalg (KUT)
”Det er Jesus som vekker ønsket
hos dere om å gjøre noe stort ut av
deres liv, viljen til å følge et ideal,
vegringen mot å la middelmådigheten invadere dere, motet til med
ydmykhet og utholdenhet å gå inn
for å bli bedre mennesker, for å forbedre samfunnet og gjøre det mer
menneskelig og mer broderlig.”

Johannes Paul II

Adventsaksjon 2004 oppfordret til

engasjement for rettferdig fordeling. Hva vil dette si? Det er ingen
tvil om at verden ikke er rettferdig.
Reglene er ikke like for alle. Vi vet
om overflod og luksus for noen. Vi
vet om fattigdom og nød for veldig
mange. Hver natt går omkring
800 millioner mennesker sultne
til sengs. Hovedproblemet er ikke
mangelen på mat eller bolig, men
heller fordelingen av slike og andre
viktige goder for å kunne leve et
menneskeverdig liv.

Solidaritetsaksjon
Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon. Advents
aksjonen er et samarbeid mellom
Caritas Norge, Den katolske kirkes
bistandsorganisasjon, og NUK. Aksjonen er ikke veldedighet fra rike,
men solidaritet mellom Kirkens
barn.
Retten til et godt liv
Økt forståelse og bevissthet om
globale forhold er en viktig del av
dette arbeidet. Gjennom Advents
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aksjonen 2004 arbeidet unge
katolikker med temaet rettferdig
fordeling knyttet til et bestemt
Caritas-prosjekt. Adventsaksjonen
er også en nasjonale innsamlingsaksjonen, der pengene i fjor gikk
til Caritas’ prosjekt i Zambia. I tre
bispedømmer nordøst i landet arbeider Caritas Norge og partnerorganisasjonen CCJDP med å bekjempe fattigdom gjennom folkelig
deltakelse, med spesiell vekt på å
styrke kvinners deltakelsesmuligheter og kamp mot hiv/aids.  

ten å være en kurs- og inspirasjonshelg, er dette er et viktig møtested
mellom gamle og nye venner. I
2004 gikk dette helgearrangementet av stabelen 29. – 31. oktober i
St. Svithun menighet. Over 70 ungdommer fra hele landet var samlet
i Stavanger. Dette var et rekordstort og gledelig antall. Gjennom
et intenst fellesskap arbeidet vi
med temaet rettferdig fordeling
og Caritas’ prosjekter i Zambia. Del
takerne på helgen viste stor styrke,
kreativitet og utholdenhet.

Levende tro er virksom
i kjærlighet.
Adventsaksjonen er forankret i vår
tro. Bibelen oppfordrer til et barmhjertig og nestekjærlig sinnelag.
Kristus ga menneskene et nytt bud,
og i Ham er vi bundet sammen i
tro, håp og kjærlighet til et levende
fellesskap. Det er vårt ansvar og
kristne kall å engasjere oss for en
fordeling etter et rettferdig og
helhetlig perspektiv. Vi er kalt til å
forsvare både hvert enkelt menneskets ukrenkelige verdighet og det
felles beste. Vi er kalt til konkrete
handlinger.

Gjennom aksjonsperioden i advent
var det et stort engasjement over
hele landet. Samtidig som lokallag,
menigheter, skoler og ordensfellesskap trofast arbeider med og støtter Adventsaksjonen, kommer også
nye grupper til. Sammen bidro alle
til en ny rekord på kr. 254 086 for
Adventsaksjonen i 2004!

Tid for rettferdighet
Bidro vi til å skape en mer rettferdig verden i fjor? Det er langt
igjen, men vi kan alle bidra til noe
bra. Det er dette som betyr noe!
Solidaritetsaksjonen springer ut av
vårt lokale og nasjonale fellesskap.
Hvert år arrangeres en Advents
aksjonshelg for ungdommer. Foru-

”Fortsett å arbeide for fred,
og for å ville fred, rettferdighet og
solidaritet!”
”Det haster med å forandre retning og å søke Kristus. Dette er
veien som fører til rettferdighet,
solidaritet og ønske om å bygge et
samfunn og en fremtid som er mennesket verdig.”
Johannes Paul II

NUK aktiviteter – statistikk
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)

Arrangement
Musikkhelg
Landsmøte
Høstsamling
Adventsaksjonshelg
Ledersamling høst
Vårsamling
WYD forberedelseshelg
Ledersamling vår
Påskeleir Mariaholm
Påskeleir Fredtun
Påskeleir Porsgrunn/Arendal
Barneleir Oslo/Øst
Barneleir Sør
Barneleir Midt
Barneleir Nord
Vestlandsleir
Juniorleir
Ungdomsleir
Ministrantleir
Pilegrimsvandring
Verdensungdomsdagene 2005
Sum deltakere sommerleir
Sum ledere sommerleir
Sum aktiviteter totalt
Sum deltakere totalt
Sum ledere totalt
Sum antall personer totalt

2003/2004

Deltakere

22
55
24
50
30
28
46
14
15
40
11
13
19
36
33
51
17
24
244
77
18
528
148
676

Ledere
5

11
7
9
10
12
10
7
13
7
6
7
9
10
13
7
5

2004/2005

Deltakere

79
29
68
16
15
28
64
18
32
22
15
11
34
39
48
107
201 (308*)
48 (69*)
16
625
135
760

Ledere
10
6
8
8
10
17
7
10
6
4
5
8
6
9
21

* inkludert Verdensungdomsdagene 2005
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Påskeleir 2005
Mariaholm

Av: Helene Fongen

P

åskeleiren i år fant som
vanlig sted i påskeuken, 20.
– 27. mars. Leiren hadde 64
deltagere og 17 ledere (inkl.
kokker, sjefer, prest og
prestestudent). Dette er godt over
normalen, da deltagerne fra den
avlyste påskeleiren på Vestlandet
ble flyttet til denne.

Temaet for leiren var naturligvis
påsken og dens mysterier, og
dette ble formidlet til deltagerne
gjennom en rekke temaøkter, der
lederne fortalte om de sentrale
emnene i påsken, og temabearbeiding, der deltagerne i grupper
deltok på forskjellige aktiviteter
som satte temaet inn i en sammenheng, for eksempel ved diskusjon og kunstlaging. Dessuten var
mange av de andre aktivitetene
mer eller mindre direkte knyttet
opp mot påsken; vi gjennomførte
bl.a. et jødisk Pasha-måltid på
skjærtorsdag for å illustrere forskjellene og likhetene ved gammel
og ny påskefeiring. Liturgien som
ble fulgt var den vanlige påskeliturgien, med palmesøndagsmesse,
skjærtorsdagsmesse, langfredagsgudstjeneste, påskevigilie
og påskesøndagsmesse. Disse ble
alle gjennomført i sin fulle lengde.
Deltagerne var aktive i planleggingen og gjennomføringen av de
fleste messene, gjennom lesninger,
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forbønner, pynting og ministrering. Det var felles morgenbønn
og aftenbønn i kapellet hver dag. I
tillegg ba vi Angelus kl. 12 hver dag,
dette for å gjøre deltagerne kjent
med deler av katolsk bønnekultur.
I tillegg til det trosrelaterte, var
leiren full av andre aktiviteter,
hvis hensikt i hovedsak var å gi
deltagerne noen underholdende

avbrekk i en ellers alvorlig uke. Vi
hadde store fellesaktiviteter som
rebusløp, påskerenn, spillcafé,
Pater prater, kantiner, filmkveld,
”skytshelgen” – hemmelig venn,
generell kveldsunderholdning og
to store fester, hvorav den ene

var en ”Chicken Party”-temafest.
Dessuten kunne deltagerne velge
mellom flere forskjellige aktivitetsgrupper de kunne delta i:
• Leiravis; deltagerne skrev,
illustrerte og fotograferte leirrelaterte ting, som spente fra
intervjuer og reportasjer til vitser
og hjemmelagde tegneserier.
• Dans; deltagere med rytmisk
sans kunne lage og lære danser
her.
• Kor; deltagerne her lærte flere
salmer flerstemt, som ble brukt
i messene. Gjennom dette lærte
de diverse sang- og korteknikker.
• Kreativ gruppe; her fikk kunstneriske personer utfolde seg
og lage kunst/pynt av vanlige
håndarbeidsartikler.
• PMS: Aktivitetsgruppe som kombinerte utelek med nødvendige
praktiske gjøremål.
Gjennomføringen av leiren gikk
overraskende bra, til tross for
sprengt kapasitet. De aller fleste
aktivitetene virket etter plan og
hensikt, og lederteamet var veldig
samstemt. Resultatet var en kjempeflott og minneverdig leir!

NUKs
Høstsamling
og
Vårsamling
– ledertrening og leirlederkurs
Ledertreningsopplegget i Norges
Unge Katolikker (NUK) er beregnet
på dem som er konfirmert, som
er engasjert og tar troen på alvor.
Samtidig er det også viktig for
deltakerne å få møte andre unge
katolikker og de har lyst til å gjøre
en innsats i Kirken. Med dette utgangspunktet tilbyr NUK ledertrening og senere leirlederkurs.
Ledertreningsopplegget i NUK
går over 2 år, med 4 kurshelger
på Mariaholm (Høstsamling og
Vårsamling). De fire kursene
deltakerne skal gjennom er: 1.
Intro, 2. Bibelen, 3. Kirken og 4.
Ledelse og Samarbeid. I tillegg
vil man ha noen praksisoppgaver
i din egen menighet, og du vil
delta i Adventsaksjonen sammen
med lokallaget i menigheten din.
Etter at ledertreningsopplegget er
fullført, får deltakerne diplom fra
NUK som bevis på fullført ledertrening. NUK tilbyr også leirlederkurs
og 18+ helger (ledersamlinger) for
eldre ungdom.
Leirlederkurset forbereder deg på
å være leder på NUKs leirer. Det er
mange egenskaper du må ha for å
møte utfordringer på leir. Deltakerne på leirlederkurset sitter igjen
med både praktiske og teoretiske
kunnskaper. Temaer som kommunikasjon, planlegging, konfliktløsning og samarbeid er sentrale. Men
også temaer som førstehjelp og
deltakeraktivisering taes opp. På

leirlederkurset får man også mulighet til å fordype seg i den katolske
lederrollen på leir, og hvordan man
kan forberede gode og meningsfylte temaopplegg, bønnestunder og
liturgi, for så vel barn som ungdom
som skal på leir.
NUKs ledertrening generelt har
som mål å hjelpe ungdom å vokse
i troen, finne sin plass i menigheten og i Kirken, skape et katolsk
fellesskap lokalt og på tvers av
menigheter. NUK ønsker at vårt
ledertreningsopplegg skal gi
ungdom nødvendig kompetanse
og redskaper til å bidra i menighetenes ungdomsarbeid og jobbe for
at ungdom blir ansvarlige medlemmer av Kirken.

Leirlederkurs på Mariaholm våren 2005. Leirleder
kurset forbereder engasjerte unge katolikker til
utfordringen med å være leirleder på både sommerleirer og påskeleirer.
Ungdomspresten er
med på alle
sentrale NUK
arrangementer. På NUKs
ledertrening og
leirlederkurs
er ungdomspresten alltid
sentral i forhold
til både liturgi,
sjelesorg, innhold så vel som
i det sosiale
samværet J
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Z Blade (z)
Q – Katolsk
Ungdom

Arken

Av: Kristine Stiansen

Fra høsten 2004 har Arken-redaksjonen bestått av Torvild Oftestad
(det Kateketiske Senter), Anne-Lynn
Gelacio, Elin Dingstad, Thea Tande,
Kristine Stiansen og Marta Bivand
Erdal (organisasjonskonsulent i NUK).  

Av: Martin Bjørnland (redaktør)

Vi har delt inn bladet i fire deler for
forskjellige aldrer, 4-7, 7-10 og 10-12 år.
Hver alder blir markert med en farge,
og sidene uten spesiell farge er for alle.  

Temaet for Arken nr. 1-2005 var nestekjærlighet. Bladet var variert med oppgaver for forskjellige aldrer, referat fra
barneleir, sang, bønner, historier om
helgeners liv og mye annet spennende.
For blad nr.2 var Paven temaet, der
kan man lese om den forrige og den
nåværende Paven. Det er også stoff
om en barnegruppe, det er oppgaver
av forskjellige typer, sanger, og andre
morsomme ting å lese.
Fremover skal det gis ut fire blader
i året, to hvert halvår, slik som før.
Redaksjonen fungerer veldig bra
sammen, og vi er veldig fornøyde
med det vi har fått til hittil, men vi er
fortsatt på jakt etter flere som vil være
med i redaksjonen.

Vi har ikke hatt noen fast redaktør,
men har jobbet som et team. På grunn
av innsparing av penger i NUK, ble det
høsten 2004 ikke trykket noen utgaver
av Arken. I 2005 derimot har vi fått til
to blader frem til sommeren, det første
kom ut i juni og det neste vil komme
i juli/august. Vi hadde inntil mai 2005
ingen layout-ansvarlig, så Thea, Elin og
Kristine var ansvarlige for lay-out i det
første nummeret, men så har vi vært
så heldige å få Grazyna Tywoniuk til å
gjøre layouten på bladene fra nå av.
Bladet har holdt en høy standard
de siste årene, og det var ingen lett
oppgave å ta over ansvaret for den nye
redaksjonen. Men Arken-redaksjonen
har i perioden jobbet med visjoner for
bladet videre og valgt å tenke litt nytt.
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Redaksjonen til bladet Q – Katolsk
Ungdom har det siste året bestått
av Konrad Tywoniuk, Marta Bivand
Erdal, Thea Andersen
Tande,

Kristine Gran Stiansen, pater Paul Y
samt redaktør Martin Bjørnland og
layoutmedarbeider Nicholas Christensen. Vi er et godt sammensatt team og
fungerer svært bra sammen.
Vi har vanligvis fire utgivelser per år,
men gjorde et unntak i 2004 da vi droppet julenummeret grunnet økonomiske
forhold. For hvert nummer har vi et
tema som bladets tekster tar utgangspunkt i, i tillegg til at vi dekker små og
store begivenheter innenfor organisasjonen i form av rapporter og referater.
Her kan nevnes vårt hovedfokus på
adventsaksjonen, som gjennomføres
hvert år som et samarbeidsprosjekt
mellom NUK og Caritas Norge.
Vi har i det siste året satt mer fokus
på en gjennomført layout og har fått
utelukkende positive tilbakemeldinger
på disse forbedringene. Vi har faste
spalter som ”ungdomspresten”, ”Theas
hjørne” og ”vårt lokallag” som alle
mer eller mindre tar utgangspunkt i
bladets tema. Eksempler på temaer er
”forventning og frykt” (Q – nr. 1 2005)
og ”bevegelse” (Q – nr. 2 2005).
Vi i Q-redaksjonen jobber med å gjøre
bladet attraktivt for våre lesere, og vår
målgruppe er katolsk ungdom i alderen
13-18 år. Vi ønsker å virke som et forum
for bevisstgjøring i katolsk tro, og tar
utgangspunkt i NUKs grunnpilarer
gjennom tro, felleskap og handling.
Bladet er kontinuerlig under utvikling,
og vi tar i mot forslag om forbedringer samt tilbakemeldinger med åpne
armer.

Credimus

Internettredaksjonen

Credimus er
bladet for
unge voksne
katolikker
(18+). I 2004
kom bladet
ut med 2
nummer. I
redaksjonen
satt da Marta
Bivand Erdal
(fungerende
redaktør), p. Arnfinn Haram OP, Unni
Lefebure og Nicholas Christiansen.
Sistnevnte hadde også layout for bladet. Tema for nr. 1-2004 var bønn, og nr.
2-2004 var om nyreligiøsitet. Høsten
2004 kom det ingen nummer, grunnet
NUKs økonomi. Responsen på bladet
Credimus, som ble lansert høsten
2003, har vært god.

Internettredaksjonens oppgave er
vedlikehold og utvikling av NUKs
hjemmesider www.nuk.no. Internett
blir generelt en stadig viktigere kommunikasjonskanal og også et praktisk
hjelpemiddel som erstatter andre
måter å gjøre ting på. Folk har stadig
høyere forventninger til en nettsides
funksjonalitet og oppdateringshastighet, og manglende profesjonalitet blir
lagt negativt merke til mer enn før. Vi i
nettredaksjonen har i perioden satset
på å holde tritt med denne utviklingen
og oppdatere sidene hyppig samt
forbedre tekniske løsninger. Oppdateringene gjelder både nyhetsstoff, som
vi har fått mye mer av enn tidligere, og
informasjon om organisasjonen, for
eksempel kontaktinformasjon til dem
som til en hver tid sitter i ulike verv.
Dette er mye arbeid, men nødvendig
for at sidene skal kunne være et reelt
hjelpemiddel i NUKs arbeid. Nyheter
til sidene mottas med takk, og finner
dere feil, ikke nøl med å si i fra!

Av: Kristine Dingstad (redaktør)

I redaksjonen fra nyåret 2005 sitter
Kristine Dingstad (redaktør), p. Arnfinn
Haram OP, Marta Bivand, Erlend Dahl
og Ståle Wilhelmsen.
Grunnet blant annet strev med å
stable den nye redaksjonen på beina,
ny layoutmedarbeider og layout, tidlig
sommerstengt trykkeri osv, kommer
antageligvis ikke første nr. av årets
Credimus ut før på senparten av sommeren. Men da kommer det altså med
ny layout og en litt annen stil. Ny layoutansvarlig er Peter Bjerke. Innholdsmessig går vi nå bort fra temanumre,
har noe kortere artikler, satser på mer
intervju og aktuelt stoff, kjører flere
bilder osv. Vi i redaksjonen er spente på
alle tilbakemeldinger på nye Credimus
– og vi mottar ris og ros med glede!  

Medlemmer: Heidi H. Øyma  (redaktør),
Jardar J. Maatje (teknisk ansvarlig), Celina Trczinska og sr. Katarina Pajchel OP.

Når det gjelder sidene som arbeidsredskap, har vi bl.a. forbedret påmeldingssidene til arrangementer på flere
måter. De aller fleste melder seg nå på
arrangementene via nettsidene. Vi har

også forbedret og utvidet medlemskapsseksjonen med mer informasjon
om medlemskap og bedre funksjonalitet for innmelding.
Spesielt for denne perioden har vært
at vi har laget helt egne sider for
Verdensungdomsdagene i Köln, www.
wyd.nuk.no.
Lokallag som ønsker det, kan få egne
underdomener under nuk.no, p.t. er
det kun K-Sult som har dette (www.
k-sult.nuk.no). Ordningen krever at
lokallaget har en egen webmaster som
kan stå for oppdateringene. På sikt
håper vi å kunne tilby lokallagene mer
hjelp til å lage egne hjemmesider.
Vi har i perioden hatt en del vanskeligheter med dårlig service fra vår ISP,
og har så vidt begynt å vurdere å bytte
denne. På sikt kunne vi ønske oss en
egen server for nuk.no, men dette
krever at man har en person som kan
stå for driften over tid.
Heidi H. Øyma

Hvorvidt det blir 2 eller 3 nummer i
2005, er ennå noe uvisst, siden nr. 1
kommer lovlig sent. Men uansett – gi
redaksjonen tilbakemelding på hvordan du synes bladet er og tips til både
innhold og utseende J .
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Z localz

NUKs
lokallag
per juni 2005
NORD

8. Tromsø – Vår Frue menighet (domkirken)
Katolsk Ungdomslag i Tromsø
Barbara Matovu

49. Porsgrunn – Vår Frue menighet
Katolsk Ungdomslag i Porsgrunn
Lee Trinh

Tromsø Katolske Barnegruppe
Sr. Natanaela Hess

48. Larvik – St Frans menighet
For tiden er NUK-lokallaget ikke
organisert. NUKs kontaktperson blant
menighetens ungdommer er: Yen Linh To

13. Bodø – St. Eysteins menighet
Bodø Katolske Ungdomslag
Jean Berchmans Manirakiza

51. Tønsberg – St. Olav menighet
Tønsberg katolske barnegruppe
Sr. Faustyna Walczak

17. Mosjøen - Den Hellige Ånds menighet
Den Hellige Ånds Barnelag
Kristine Maria Almås

Katolsk Ungdom i Tønsberg-traktene
Helene Haldorsen Gombos

MIDT
25. Trondheim – St. Olav menighet (domkirken)
K-sult – Katolsk Studentungdomslag
Marit Steinum
Trondheim Unge Voksne
Theodor With
22. Levanger – St. Torfinn menighet
St. Brettiva ungdomslag
Fredrik Alexander Roman Olsen

VEST

ØST
64. Asker og Bærum – Sta. Maria menighet
Asker og Bærum Unge Katolikker
Irena Shllaku
54. Drammen - St. Laurentius menighet
St. Laurentius Unge Katolikker
For tiden ikke organisert.
St. Laurentius sang- og dansegruppe
Theresa Jee
56. Hamar – St. Torfinn menighet
Lokallaget er for tiden ikke organisert. NUKs
kontaktperson i menigheten er: Torfinn Kringlebotn

St. Olav Katolske Barnegruppe
Thea Tande
St. Olav Ministrantlag
Regina Adahada
Tamilske Unge Katolikker
Hariharan Thevarajah
Ungdom for en Forenet Verden
Astrid Bleken
Vietnamesisk Kallsgruppe
Tam Dinh
Vietnamesisk Kateketisk Barnelag
Nguyen Ly Thuy Huong
Vietnamesisk Ungdomskor
Nhuan Duy Nguyen

Couples for Christ Barne- og Ungdomslag
John Reinart Geronimo
Kroatisk Ungdomslag
Dijana Spanic
San Damiano (Ungdomsgruppen i St. Hallvard)
Erlend Dahl
Katolsk Studentlag
Celina Trzcinska

36. Bergen – St. Paul menighet
St. Paul Katolske Barnegruppe
Sunniva Kristiansen

55. Hønefoss – Sta. Teresia menighet.
St. Teresia Ungdomsgruppe
Elzbieta Persvold

St. Paul Ungdomslag Stefan Bivand

57. Lillehammer – Sta. Maria menighet
Troende Ungdoms Lokallag på Lillehammer
Kristina Elizabeth Voigt

60. Askim – Sta. Maria menighet
Lokallag for Unge Katolikker i Askim
Henrik Fongen

59. Lillestrøm – St. Magnus menighet
Katolsk Ungdomslag i St. Magnus
Therese Le

63. Fredrikstad – St. Birgitta menighet
Fredrikstad og Sarpsborg Unge Katolikker
Har for tiden ikke aktivitet.
Alexander Golding

Bergen Unge Voksne
Laget har p.t. ikke aktivitet. Kontaktperson: Dom Elias Carr
St. Stefanus Ministrantlag
Tran Minh Trung
39. Haugesund – St. Josef menighet
St. Josef Unge Katolikker
Lokallaget i menigheten har for tiden ikke aktivitet
Pablo Barrera
41. Stavanger – St. Svithun menighet
Stavanger Katolske Ungdomsforening
Joakim Ramse

SØR

Lillestrøm vietnamesiske barnelag
Vinh Van Truong
Lillestrøm katolske barnekor
Sr. Benedicte Strøm CSJ

OSLO
64. Lokallagene er tilknyttet St. Olav (domkirken)
og St. Hallvard menigheter.

46. Kristiansand – St. Ansgar menighet
St. Ansgar Ungdomslag
Vu Thang Van

Filippinsk Katolsk Ungdomslag
Paula Tryti

St. Ansgar Ministrantlag
Ngoc Linh Le

SOUL, St. Olav Ungdomslag
Kristine Gran Stiansen

47. Arendal – St. Franciskus Xaverius menighet
Katolsk Ungdomslag i Arendal
Mladen Praljak

Oslo Unge Voksne
Martin Blom
St. Hallvard Katolske Barnegruppe
Marion Haave

18

ØSTFOLD

St. Birgitta Ministrantlag
Thea Lerfald
62. Halden – St. Peter menighet
Halden Unge Katolikker
Har for tiden ikke aktivitet.
Johannes Granseth
64. Moss – St. Mikael menighet
Moss Unge Katolikker
Yvonne Nguyen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.

Norge

Kirkenes – Bjørnevatn
Varangerbotn
Vadsø
Vardø
Honningsvåg
Hammerfest
Alta
Tromsø
Bardufoss
Harstad
Storfjord
Narvik
Bodø
Mo i Rana
Sandnessjøen
Mosjøen
Brønnøysund

4
5
2

1

6
7

8
9
10

19. Namsos
20. Steinkjer
21. Stiklestad
22. Levanger
23. Tautra
24. Stjørdal
25. Trondheim
26. Kristiansund
27.		 Tingvoll
28. Molde
29. Ålesund
30. Ulsteinvik
31. Volda
32. Nordfjordeid
33. Florø
34. Førde
35.		 Voss
36. Bergen
37. Odda
38. Sauda
39. Haugesund
40.		 Kopervik
41. Stavanger
42. Jørpeland
43. Egersund
44. Flekkefjord
45. Farsund
46. Kristiansand
47. Arendal
48. Larvik
49. Porsgrunn
50. Notodden
51. Tønsberg
52. Kongsberg
53. Rjukan
54. Drammen
55. Hønefoss
56. Hamar
57. Lillehammer
58. Kongsvinger
59. Lillestrøm
60. Askim
61. Sarpsborg
62. Halden
63. Fredrikstad
64. Moss
65. Oslo

3

12

11

13

14
15
16
17

19
20
23
25 24
26
29

28

22

21

27

30
31
32
33

57

34

56
35

36

55

37
38

39

40

41 42
43

58

65 59
53 54
60
52 64 61
50 51 63
62
49 48

44

47
45

46
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Z Outwhale
Karitativt
Utvalg

Leirutvalget
(LUT)

Karitativt Utvalg (KUT) arbeider
med ulike sider av NUKs sosiale
engasjement. En viktig del av utvalgets arbeid er å spre kunnskap om
Den katolske kirkes sosiallære. KUT
er ansvarlig for NUKs kontakt og
samarbeid med Caritas Norge.

Medlemmer: Harald Huse (leder),
Marius Benedict Horn, Christina
Falkenberg, Jardar Maatje
Ressurspersoner: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent), Paul
Pham Huu Y (ungdomsprest).

Kjersti Meyer Petersen

Tro, fellesskap og handling
NUKs karitative arbeid er forankret i vår tro. Det er vårt kall som
kristne å engasjere oss i samfunnsspørsmål, bli bevisst globale sammenhenger og nord/sør forhold.
Adventsaksjonen er NUKs årlige
solidaritetsaksjon og den viktigste
oppgaven for KUT. Gjennom Adventsaksjonens tema og prosjekt
deltar katolsk ungdom i Norge i en
nestekjærlig og solidarisk handling
for fellesskapet av Kirkens barn.
Tid for rettferdighet!
Adventsaksjonen 2004, tid for
rettferdighet, ble gjennomført i
NUKs lokallag mot årsskiftet. Informasjonsmateriell, hefte, plakat,
postkort og bøsseklistremerke ble
utarbeidet og trykket til skolestart.
I tillegg arbeidet utvalget med
ulike effekter for Adventsaksjonen
i løpet av høsten. Materiellet ble
distribuert til landets menigheter
og de katolske skolene. Adventsaksjonshelg ble gjennomført i Stavanger i slutten av oktober. Etter
stort engasjement over hele landet
ble resultatet for Adventsaksjonen
2004 254 086 kr. Dette er ny rekord
for aksjonen.  
Fasteaksjonen
Parallelt med dette ble det forberedt deltakelse fra NUK i Caritas
Norges Fasteaksjon våren 2005: ”På
lag med de fattige – sammen bygger vi Guds rike”. Lørdag 19. februar
lot det seg gjøre å arrangere en
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Av: Marius B. Horn

Fasteaksjons

dag i Oslo 19

. februar 2005

.

felles fasteaksjonsdag i Oslo. Det
ble samlet inn i underkant av 10
000 kr. Denne summen gikk etter
avtale til Caritas’ oppbyggingsarbeid på Sri Lanka.
Stans moderne slavehandel!
Etter valg på NUKs Landsmøte
i fjor, har utvalget fra januar
arbeidet med årets Adventsaksjonstema ”menneskets ukrenkelige verdighet” og Caritas’ prosjekt
for å bekjempe menneskehandel
i Bosnia-Hercegovina. Menneskehandel er moderne slavehandel, et
voksende problem og den tredje
største illegale økonomi i verden.
Årets materiell distribueres til skoler og menigheter i august. Barn
har også i år bidratt med tegninger
til Adventsaksjonen. Utvalget har
videre arbeidet med å tilgjengeliggjøre informasjon om Adventsaksjonen på internett og i blader.
Adventsaksjonshelgen arrangeres
i år på Mariaholm 21.-23. oktober. Sammen med Caritas Norge
oppfordrer NUK: Gjør en innsats
mot menneskehandel – Delta i
Adventsaksjonen 2005!
KUT oppfordrer til bønn for Caritas’
arbeid!

Leirutvalget (LUT) har ansvaret for
gjennomføring av NUKs leirvirksomhet og hadde i perioden
2004/2005 ansvar for 9 barne- og
ungdomsleirer. Dette innebærer
opplæring og oppfølging av leirsjefer og leirledere.
Leirutvalget har i siste periode hatt
en del utvekslinger. Tidligere leder
Elisabeth Thielemann ble avløst av
Harald Huse, mens utvalget ellers
ble styrket med Christina og Jardar.
Det ble også videre utskiftninger
på vårparten med frafall av Stella.
Generelt sett har aktiviteten i
LUT vært høy. Møtefrekvensen for
utvalget har økt betraktelig slik at
utvalget nå har jevnlige møter hver
4 uke, noe som vi mener har gitt
resultater.
I perioden har vi jobbet ut fra
arbeidsprogrammet gitt av LM.
Utvalget har i perioden skaffet
leirsjefer til årets leire, noe som
bød på unormalt store problemer.
Dette kan bl.a. kan sees i sammenheng med gjennomføringen av
WYD, som gjorde beslag på mange
ledere. For å ikke komme i samme
situasjon har utvalget allerede begynt å se på aktuelle kandidater for
utvalgets foreslåtte leirer for 2006.
Noe av det LUT har jobbet spesielt
med i perioden, er å få på plass
kontaktpersonene for leirsjefene. Vi
har laget en plan for kontaktpersonene slik at de skal kunne være ak-

es

tive ressurspersoner for leirsjefene,
både før og etter leir. Videre har vi
reviderte leirhåndbok og leirrapportskjemaet. Utvalget har også
systematisert sitt informasjonsmateriell slik at fremtidige utvalg kan
nyte godt av.

Utenom leirene, er en av utvalgets
oppgaver å drive kursvirksomhet. I
perioden ble det forsøkt arrangert
to leirlederkurs (vår og høst) samt
leirsjefssamling. Høstkurset hadde
dessverre for få påmeldte slik at
deltagerne ble overført til ledertreningskurset. Det ble allikevel holdt
en innledning denne helgen. Kurset
på våren ble derimot avholdt med
suksess. Vi hadde 11 deltagere, som
vi hadde 6 ulike kursøkter for.
Videre ble leirsjefssamlingen, mot
utvalgets vilje, beklageligvis avlyst
grunnet dårlig økonomi i NUK. Utvalget hadde dette til tross utarbeidet og forberedt samlingen godt.
Avlysningen har gjort at oppfølging og kvalitetssikring av leirene
har vært spesielt utfordrende.
Videre har utvalget jobbet med
utarbeiding av nettsider for Mariaholm. Det har også i perioden vært
økt kontakt med andre utvalg, ØU
og LTU, noe som så langt har munnet ut i en spørreundersøkelse og
gjennomgang av leirbudsjettene.

Ministrantutvalget

Av: Pablo Barrera, Moderator for Ministrantutvalget

I året som har gått, har det vært
en god del aktivitet i utvalget. Utvalget er fortsatt i oppstartsfasen,
og det siste året har vi brukt mye
tid på å finne vår plass i Kirken i
Norge. Dette er en prosess som har
vært noe vanskelig, da utvalgets
medlemmer ikke bor i samme
del av landet. Utvalget har holdt
god kontakt ved hjelp av telefon
og mail, i tillegg til at vi har hatt
noen små arbeidsmøter i Oslo. Vi
har hele tiden hatt en veldig god
dialog med ungdomspresten p.Y
og NUK. I april hadde utvalget et
veldig fruktbart møte med biskop
Gerhard Schwenzer. Biskopen var
veldig positiv til utvalget og dets
arbeid. Biskopens støtte er veldig
viktig for ministrantutvalgets
videre arbeid.
Av arrangement har vi gjennomført to ministranthelger våren
2005. En for seniorer i Askim 1.
– 3. april (40 deltakere), og en for
juniorer i Drammen 15. – 17. april
(120 deltakere). Tema for helgene
var sakramentene, med særlig vekt
på eukaristien. Stor frivillig innsats
fra vertsmenighetene og deres
sogneprester gjorde at helgene ble
meget vellykket. Til sammen har
disse helgene satt rekord i totalt
antall deltakere.
Andre ting vi har gjort det siste
året, er å opprette en egen internettside: Http://ministrant.katolsk.
no.

plass at å søke NUKs landsstyre om
å bli godkjent som landsdekkende
demokratisk sammenslutning ( jf.
NUKs vedtekter), noe som var i tråd
med Biskopens ønsker. Utvalget ble
på LS-møtet i april 2005 godkjent.
Godkjennelsen gjør at utvalget får
rett til å møte med en representant
med tale-, forslags-, og stemmerett
i LS, og dermed også LM. Utvalget
ble godkjent frem til LS høsten
2006. Da må utvalget ha laget et
mer utfyllende vedtektssett og
klarere retningslinjer for hvordan
dets medlemmer skal velges.
I året som kommer vil utvalget
jobbe med neste års ministranthelger, landstreff for ministranter
i alle aldre, revisjon av ministranthåndboken og planlegging av
ministrantvalfart. Utvalget vil
fortsette å opprette kontakt med
sogneprestene og ønsker å fortsette samarbeidet med biskopene.

Utvalget er ikke et NUK-utvalg, og
er derfor ikke underlagt NUK sitt
AUV. Ministrantutvalget er valg
direkte av ministrantene, på senior
ministranthelgen i 2004. Biskopen har sagt at NUK er Kirkens
barne- og ungdomsorganisasjon,
og vi følte derfor at det var på sin

21

Z Outwhale
Ressursgruppen
Av: Lars Blom

Ressursgruppen har bestått av 5
flotte mennesker, hvis ønske er
å reise rundt til ungdommer og
lokallag som trenger litt hjelp, eller
bare ønsker hyggelig besøk. Leder
for gruppen har vært Lars Blom,
og medlemmene har vært Maria
Mouland, Thea A Tande, Fabian
Heffermehl og Marius B. Horn.

I løpet av året har vi vært på besøk
i ulike menigheter – blant dem kan
vi nevne Porsgrunn, Hamar, st Olav
i Oslo og Stabekk. Men også mange
andre menigheter har fått besøk av
omreisende ungdommer, enten i
NUK regi eller ikke. Det er alltid en
stor glede å få være med å besøke
barne- og ungdomsarbeidet i
menighetene våre, og vi håper at
stadig flere menigheter vil ta kontakt og ”bestille” ungdomsledere
til barnehelger, konfirmanthelger,
ungdomssamlinger og annet. Alle
NUK lokallag utfordres også til å be
om hjelp om det skulle være noe
vi kan bistå med, enten ved besøk
eller på avstand. Ta kontakt med
oss! J
Ressursgruppen har i året
2004/2005 vært med på barnehelger, og hjulpet helgearrangementer å finne ledere eller andre
frivillige. I tillegg til dette har vi
bistått NUK sentralt i arbeidet med
å lage ressurshefter for barn og
ungdom, samt produksjon av en
informasjonsfolder for barn.
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Ressursgruppen har nå eksistert i
to perioder, etter at den ble ”gjenopplivet” på senhøsten i 2003. Vi
har opplevd at det er tidkrevende
å organisere arbeidet godt, men
at dette kan gi resultater på sikt.
For fremtiden håper vi at Ressursgruppen vil kunne bidra enda mer
konkret lokalt ute i menighetene
og i NUKs lokallag, både når vi får
henvendelser, men også ved at vi
selv rett og slett drar på besøk til
dere! Det har vært et givende år
for alle, selv om groteske hverdagsspøkelser som studier og jobb av
og til forhindret oss i å reise så mye
som vi ville. Alt i alt har det vært
et fint år, og vi håper at ressursgruppen også neste år kan besøke
lokallag som vil ha besøk, og at vi
kan hjelpe til å finne ledere til
arrangementer som
trenger litt hjelp i
startgropen J

Økonomisk
Utvalg
Av: Hariharan Thevarajah

Medlemmer: Hariharan Thevarajah (leder), Pham cong Thuan,
Stig-Arne Nilsen og Helga Koinegg
(organisasjonssekretær).

Kjære NUK-medlemmer,
Jeg har gleden av å si at NUKs økonomi er på bedringens vei. Men vi
er på ingen måte på trygg grunn.
Økonomisk Utvalg reviderte
budsjett for 2005 og kuttet i
alle poster siden vi var nødt til å
spare. Økonomisk Utvalgs mål for
denne perioden var å tilbake betale
gjelden som NUK har til OKB
samt eventuelt å
begynne å

es

fylle det tomme reservefondet som
ble benyttet da det var krise.

I trange tider må man være både
kreativ og sparsom. Trykkeriutgifter og reiserefusjoner er to store
utgiftsposter i NUKs regnskap.
Økonomisk Utvalg forhandlet med
et nytt trykkeri om trykking av bladene og holder trykkeriutgifter lave
som mulig. Den nye trykkeriavtalen
sparer oss for ca kr. 70 000,- per
år. Siden trykkeriutgiftene var så
store i 2004, var vi var nødt til å
kutte siste nummer av alle bladene
for å redusere underskuddet, og vi
sparte ca. kr. 50 000,- Ved å sette
tak på reiserefusjon håper NUK å
spare penger og samtidig bevisstgjøre sine medlemmer til å ta mer
hensyn til NUKs økonomi. Tak
på reiserefusjon står ikke i NUKs
vedtekter, men det vil vi beholde
på ubestemt tid pga. NUKs dårlig
økonomi.
Økonomisk Utvalg jobber iherdig
med NUKs økonomi for å holde
utgiftene lave slik at NUK alt i alt
kan gi et større og bedre tilbud til
sine medlemmer.

Ledertreningsutvalget
Av: Konrad Tywoniuk

Medlemmer i utvalget i perioden
har vært Konrad Tywoniuk (leder),
Marta Bivand Erdal, Hanneke
Örne Bruce, Pernille Volent, Peter
Bjerke, sr. Maria Junttila O.P. I løpet
av våren har også Erlend Dahl
og Alexander Golding blitt med i
utvalget.
Utvalget har som mål å legge opp
et innholdsrikt og engasjerende
ledertreningsopplegg for NUKs
medlemmer. Dette er tenkt som
et helhetlig program som skal
bidra til økt kunnskap om tro og
tradisjon, samt økt engasjement
til lederoppgaver i det katolske
barne- og ungdomsarbeidet i
Norge. Ledertreningen spenner fra
konfirmasjonsalderen til tjueårene.
Den langsiktige målsettingen er å
styrke de unges katolske identitet
og hjelpe dem på vei til å realisere
denne i livet og menigheten, samt
sikre en kontinuerlig rekruttering
av ungdommer til lederverv (som
konfirmantledere, leirledere, ledere
i lokallag og distrikter og ressurspersoner for diverse aktiviteter).
Ledertreningsøkter blir konkret
avholdt på Høst- og Vårsamling. I
denne siste perioden har utvalget
jobbet spesielt videre med å skape
et interessant tilbud for unge
over 18. Dette skjer på såkalte 18+
helger.
Høsten 2004 startet NUK opp med
et nytt og helhetlig ledertreningsopplegg som inneholder fire kurs:

INTRO, BIBEL, KIRKE og LEDELSE &
SAMARBEID spredt utover minst to
år. Dette krever ekstra ressurser av
utvalg og sekretariat med hensyn
til oppfølging av deltagerne, men
ser ut til å være en vellykket ordning.
Ledertreningsutvalget gjennomførte følgende arrangementer
denne perioden: Høstsamling (),
Vårsamling () og 18+ helg (). De to
første samlingshelgene arrangeres
i samarbeid med Leirutvalget, siden
Leirlederkurset inngår som en del
av kurstilbudet. Alle nevnte arrangementer hadde bra deltagelse,
med unntak av Vårsamling med
kun 20 deltagere. 18+ helgen/Lederseminaret våren 2005 ble overtatt av VUD komiteen, som kjørte
VUD Forberedelseshelg for ca. 35
ledere og deltagere.
LTU hadde også lokal ledertrening
i Stavanger i januar, der Konrad og
Marta holdt INTRO kurset for 25
ungdommer fra menigheten.
Utvalget jobber videre med å utvikle ledertreningsopplegget innen
rammene nevnt ovenfor. Innen
2005 skal utvalget kunne presentere en ressursperm/kursveiledning for ledere for samtlige kurs i
programmet. Utvalget jobber også
videre med rekruttering til helgene,
og med internettsidene for ledertrening. Det skal også satses på å
arrangere en lokal ledertrening per
halvår.
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Landsmøtet 2004
Av: Kristine Stiansen (leder i St Olav Ungdomslag, SOUL)
Forventningene til LM var vel ganske

like hos de fleste, dette kom, uten
tvil, til å bli en utrolig kjedelig helg.
Vi var klare for å sitte og halvsove
fra torsdag kveld til søndag ettermiddag, men vi visste alle at det
var gjennom å være med på LM at
vi fikk være med å bestemme over
organisasjonen vi var med i. Det ble
selvfølgelig ikke slik som vi trodde,
og når distrikt Oslo leder-Kristine
Dingstad kom med bæreposer med
godterier, ble stemningen faktisk
utrolig bra.  Å gå gjennom alle
vedtektene, og gjøre endringer tok
ufattelig lang tid, men til gjengjeld
fikk vi høre mange interessante
diskusjoner. Blant vedtektene vi bestemte å endre på var formålsparagrafen, ha LM hvert år (som før) og å
overføre noen av LS sine ppgaver til
AUV. I løpet av helga vedtok vi også
et arbeidsprogram og aktivitetsplan for 2005, og det ble vedtatt
at bladene bare skulle sendes til
betalende medlemmer. I løpet av de

Biskop Gerhard Schwenzer (her under utsendelsesmessen for WYD 9. august 2005) var i 2004
en av nærmere 80 personer som deltok på NUKs
Landsmøtet. Biskop Schwenzer var blant annet på
LM i forbindelse med behandlingen av forslaget
til nye vedtekter for NUK, som LM 2004 vedtok.
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fire dagene lærte vi en
hel del om hvordan organisasjonen
vår var bygget opp, og fikk nye ideer
til å drive ungdomsarbeidet i våre
egne menigheter. For å være helt
sikre på at vi ikke sovna mellom
innleggene hadde vi ”Jonny, trykke
på knapper” – leken, som fikk fram
det gode humøret i oss alle.

Fredag kveld var det tid for de
vanlige ”bli kjent” lekene, og mest
latter var det under familiestolleken. Senere hadde vi ”Pater prater”
med biskopen, hvor vi lærte mye
og fikk svar på mange vanskelige
spørsmål. Etter en lang lørdag var
det vel fortjent med litt underholdning, og YFC bandet skapte liv i
leiren. Det beste var å se Pål Bratbak
og sr. Anne-Bente Hadland slippe
seg løs til musikken, i motsetning til
resten av helga hvor vi så dem sitte
bak ordstyrerbordet og holde orden
på oss. Kveldens høydepunkt kom
da vi fikk se Wanda Czynski danse
magedans, samtidig som vi spiste
boller og drakk kakao. Og selv om
vi alle var utrolig slitne, ble det en

sen kveld med
mye musikk, dans og masse
latter.
Temaet for adventsaksjonen 2005
ble bestemt å være menneskets
ukrenkelige verdighet. Pengene som
blir samlet inn skal gå til et prosjekt
i Bosnia som skal motarbeide
menneskehandel. Søndag morgen
valgte vi nytt AUV og ny leder. Det
var sterke kandidater som stilte til
valg, og vi fikk et utrolig bra AUV
bestående av Heidi Øyma, Helene
Fongen, Hari(haran) Thevarajah og
Konrad Tywoniuk, med Lars blom og
Harald Huse som varaer. Til å lede
hele NUK ble Thuan Pham Cong
gjenvalgt, til alles glede. K-SULT
gikk velfortjent av med prisen for
beste lokallag, og til slutt gjenstod
bare et mini LS møte før vi forlot
Mariaholm for bare å glede oss til
neste års LM. For helga hadde uten
tvil gitt oss engasjement for å drive
lokallagsarbeid videre, og alt i alt
var det et erfaringsrikt og veldig fint
møte.

Landsstyret 2004/2005
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)

Landsstyret i NUK har avholdt tre
møter i perioden 2004/2005. Det
første LS møte fant sted i Oslo 8-10
oktober 2004. På dette møtet tok
LS seg tid til å komme i gang med
arbeidet, ved å bli kjent med hva
det innebærer å sitte i LS, og hvilke
roller de ulike har. Det ble også
tid til innføring i NUKs pågående
arbeid med info om Adventsaksjonen, om besøk på prestemøte
og etterarbeid seminar 2003,
om arbeid med WYD, om NUKs
økonomi, samt om NUKs ledertreningsopplegg inkludert det nye
18+ tilbudet. LS tok seg god tid til
å arbeide med arbeidsprogram for
NUK for 2004/2005. Fordi Landsmøtet 2004 var noe ekstraordinært, med behandling og vedtak
av nye vedtekter for NUK, ble det
på LM ikke tid til så grundig arbeid
med arbeidsprogrammet som
vanlig. LS jobbet derfor med konkrete planer for gjennomføring av
Arbeidsprogrammet. Til slutt så LS
igjen på det fortsatte behovet for
samarbeid og støtte til barne- og
ungdomsarbeidet i menighetene,
fra NUKs side.
LS hadde sitt andre møte 14.-16.
januar på Lunden kloster i Oslo. På
dette LS møte var det gjennomgang av arbeidsprogrammet – og
status for hva som er blitt gjort.
Verdensungdomsdagene 2005 var
en viktig sak, noe som også gjenspeiler innsatsen i forhold til VUD,
fra NUK sentralt, så vel som fra alle
leirsjefer og ledere til VUD. LS har
i perioden 2004/2005 jobbet mye
med ting som henger sammen
med de nye vedtektene som LM
2004 vedtok. LS møtet i januar tok
derfor opp spørsmålet om rutiner
og instrukser for alle utvalg og
tillitsvalgte i NUK. Økonomi har

vært et hett tema i NUK det siste
året – fordi vi har hatt veldig stram
økonomi. Også 2005 bærer preg av
dette, men økonomistyringen er
nå bedret, og NUK er på vei mot en
sunnere økonomi. Landsmøte 2004
vedtok også at NUK skal forsøke å
satse mer på barn fremover, LS tok
derfor opp saken på møtet i januar.
LS tok også opp temaet samarbeid
på tvers av nasjonale grupper.
Dette er et svært viktig tema for
oss som unge katolikker, hvor veldig mange av oss har minst en av
foreldrene med bakgrunn som ikke
er norsk. For NUK som organisasjon
er dette arbeidet også svært viktig,
først og fremst fordi vi som katolikker ønsker å bygge et felleskap på
tvers av kulturer og bakgrunner,
men også fordi vi i forhold til det
norske samfunnet kan bidra positivt i forhold til integrering, i alle
dens ulike former. Dette er en sak
som NUK vil arbeide videre med de
kommende årene. Ledererklæring
og regler for NUKs leirer og arrangementer var også et tema LS tok
opp og vedtok en Ledererklæring
for ledere på alle sentrale arrangementer og leirer, samt at vi har
innført en ordning med Egenerklæring for deltakere på ungdomsarrangementer. Studentarbeid er et
relativt nytt tema i NUK, men like
fullt et tema som NUK nå ønsker
å jobbe mye med fremover. Fokus
på våre ”eldre” medlemmer, det vil
si dem over 18-20 år, er viktig for
oss som organisasjon, samtidig
som det også kan være viktig for
den enkelte som er student, og kan
ha behov for et katolsk fellesskap
– også i sin studietid og på sitt
studiested.

Kloster. På møtet tok LS blant annet opp Påskeleirer for konfirmanter, NUKs blader og hvem disse kan
og bør sendes til (bare betalende
medlemmer) og Verdensungdomsdagene 2005. Ministrantutvalget
søkte om å bli godkjent tilsluttet
NUK som en ”Nasjonal demokratisk sammenslutning”. Søknaden,
som var støttet av biskop Gerhard
Schwenzer av Oslo, ble innvilget.
LS fikk presentert et nesten ferdig
sett med instrukser for NUKs ulike
utvalg og andre organer. Disse er
tilpasset de nye vedtektene for
organisasjonen og er mer utfyllende enn de gamle rutinene. LS
arbeidet også med forberedelser til
årets landsmøte, særlig til arbeidet
med Arbeidsprogrammet for neste
periode. Både LS og AUV ønsker å
fokusere på enkelte saker i Arbeidsprogrammet samtidig som det skal
være mulig for landsmøtedeltagerne å komme med helt nye ideer.

LS hadde sitt tredje møte 22.-24.
april, også denne gang på Lunden
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Arbeidsutvalget (AUV)
Av: Konrad Tywoniuk

I perioden 2004/2005 bestod AUV i

NUK av følgende personer: Pham Cong
Thuan (leder), Heidi Øyma (nestleder),
Helene Fongen, Hari Thevarajah, Konrad
Tywoniuk, Harald Huse (vara) og Lars
Blom (vara). I tillegg har de ansatte og
ungdomspresten møterett på AUVs
møter.
AUV konstituerte seg selv på sitt
første møte etter Landsmøtet den 29.
september 2004. På dette første møtet
var også noen av forrige periodes AUVmedlemmer til stede for å formidle
erfaringer og utrede om arbeidsoppgaver og utfordringer som det nye AUV
”arvet” fra det gamle. Vi jobbet en god
del med holdninger og forventninger,
og leste gjennom instruks og vedtekter
for AUV. Dette var en veldig bra måte å
komme inn i arbeidet på.
På det første møtet ble det også fordelt
kontaktansvar, som kun nevnes i korte
trekk her. Thuan: Mariaholmstiftelsens
styre, PRO. Heidi: personalansvarlig, DR
Sør, DR Vest, KUT, valgkomiteen, internett. Helene: DR Østfold, LTU, FSF/økumenisk ungdomsarbeid. Konrad: DR

Nord, LUT, bladene. Hari: leder i ØU, DR
Oslo, DR Midt. Harald: LUT, de katolske
skolene. Lars: DR Øst, Ressursgruppen.
Et system med ”huskelister”, som vi
gjennomgikk i begynnelsen av hvert
møte, hjalp oss med å huske på arbeidsoppgavene som ble fordelt på møtene.
Alle nye vedtak som gikk på rutiner eller
forslag til saksbehandling ble dessuten
lagt til et tradisjonsark. AUV har et eget
lukket område på forum på nuk.no,
hvor referater, huskelister o.a. legges ut.
Her kan man også foreslå og diskutere
saker i forkant av møtene.
Noe av det viktigste og mest vanskelige
AUV har jobbet med denne perioden,
var å stramme opp NUKs økonomi. Særlig på slutten av 2004 innbar dette at
vi måtte ta en del avgjørelser om kutt
i budsjettet, og dermed kutt i aktivitet.
AUV gikk inn for å øke deltakeravgiften
på sommerleirene med 50 kr per pers,
kutte vekk sitt eget budsjett, avlyse
leirsjefsamlingen og ikke gi ut det siste
nummeret av bladene i 2004. NUK
hadde 15 % færre medlemmer enn
forventet i begynnelsen av desember,
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noe som også utgjorde et inntektstap
for organisasjonen. Dessuten bestemte
AUV et tak for utgifter for alle bladene
på 120.000 kr årlig. Heldigvis har NUK,
etter iherdig jobbing av Hari, fått en ny
og bedre avtale med et nytt trykkeri,
slik at vi fortsatt kan gi ut like mange
nummer av hvert blad i farger til en
meget redusert pris. På tross av alle
disse triste kuttene og innsparingene
er NUKs økonomi på bedringens vei.
Vi er veldig à jour med regnskapet,
som nå blir presentert kvartalsvis av
ØU for AUV (dette er også nedskrevet
i instruksen). NUK har også vært så
heldige å få en ”sommerrabatt” for
leirene på Mariaholm av styret der. Med
like god oppfølgning av regnskapet,
en stor innsats av ØU samt en økende
bevissthet rundt økonomi i alle organisasjonens ledd håper vi på at vi NUKs
økonomi kan normaliseres i løpet av
neste periode.
En annen viktig ting som AUV har
jobbet med siden november 2004, har
vært instruksene for organisasjonen.
Instruksene er ”kjøreregler” for hvordan
organisasjonen fungerer i praksis, og
hvordan de forskjellige instansene i
NUK (utvalg, distrikt, redaksjoner og
lignende) forholder seg til hverandre.
I kjølvannet av en vellykket vedtektsendringsprosess har det vært et stort
behov for å oppdatere og oppfriske
instruksene for alle leddene i organisasjonen. Det må sies å ha vært et
kjempeløft! I første omgang ble alle
instansene kontaktet og bedt om tilbakemelding på sin eksisterende instruks.
Neste skritt var å samkjøre instruksene,
og tilpasse dem dagens utfordringer og
behov. Stikkordet her var god kommunikasjon og klar ansvarsfordeling. Etter
hard jobbing av AUV, og spesielt Helen
som har vært pådriver og koordinator
for arbeidet, er instruksene i dag en
oversiktelig dokument som kommer til

NUKs sekretariat
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)

å være en stor hjelp for fremtidige AUVog utvalgsmedlemmer. Instruksene for
de ansatte ble behandlet i en parallell
prosess, der Heidi var koordinator. Dette
har også resultert i klare og oversiktelige linjer for framtiden.
Verdensungdomsdagen 2005 har
kostet mye arbeid på alle nivåer i NUK
denne perioden. AUV står ansvarlig for
gjennomføringen av dette prosjektet,
og det har også kostet mye arbeid og
ressurser på å følge opp og koordinere
forberedelsene til Köln-turen. Her har
heldigvis en egen arbeidsgruppe for
VUD gjort en stor del av arbeidet. Sekretariatet, ved Helga og Marta, samt
Målfrid (en frivillig som har hjulpet
oss med praktisk organisering av selve
reisen) har også gjort en uvurderlig
innsats.
Av andre ting AUV har jobbet med kan
følgende saker nevnes kort: standardvedtekter for lokallag er sendt ut og
følges opp, arbeidet med ny sangbok er
endelig kommet i gang, ny medlemsdatabase skal installeres om ikke lenge,
deltaker- og ledererklæring for NUKs
arrangementer er utformet og skal tas
i bruk fra høsten av. NUKs vedtekter ble
våren 2005 godkjent av Norsk Katolsk
Bisperåd. AUV har også fulgt opp de
ansatte, noe som har blant annet har
resultert i utskiftning av organisasjonssekretær, en flunkende ny personalhåndbok for de ansatte i NUK, samt
grundig et dokument som beskriver
reviderte og grundig gjennomarbeidede rutiner for de ansatte på NUKs
sekretariat.
Det har vært en stor ære å jobbe med
en så engasjert og ivrig gjeng som det
dette AUV har vært! La oss håpe og be
om at deres arbeid vil bære frukter og
inspirere andre til å arbeide for kirken
i Norge.

NUKs sekretariat og de ansat-
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Sekretariatet har ansvar

driften av organisasjonen, som innbefatter
sekretærfunksjoner for AUV, LS, de andre
utvalgene, samt blant annet arbeid med
utsendelser, arrangementer og leirene våre.
Sekretariatet holder oversikt over NUKs
økonomi og prøver å sørge for å bringe inn
penger til mer aktivitet for våre medlemmer.
Sekretariatet tar seg også av den daglige
kontakten med LNU (Landsrådet for Norske
barne- og ungdomsorganisasjoner) og BFD
(Barne- og Familiedepartementet). For arrangementer og leirer er sekretariatets rolle
blant annet knyttet til påmeldinger, praktisk
støtte og utbetaling av reiserefusjon.

Foruten den daglige administrative drift, og
henvendelser fra medlemmer og andre, kan
følgende nevnes som viktige høydepunkter
i arbeidet på sekretariatet: oppfølgning
og samarbeid med NUKs utvalg og særlig
Arbeidsutvalget, landsmøtet, statsstøttesøknaden, påskeleirene, sommerleirene, adventsaksjonen, ledertrening/leirledertrening,
18+ helger, produksjon av bladene, utsendelse
av informasjon og materiell til nye medlemmer og til alle NUKs lokallag, samt kontakt
med lokallag og menigheter over hele landet.
I perioden 2004/2005 har også arbeid med
Verdensungdomsdagene 2005 vært en viktig
del av sekretariatets oppgaver.

te følges opp av NUKs
arbeidsutvalg, ved personalansvarlig. I
perioden 2004/2005 har denne oppfølgningen vært tett og god, og samarbeidet
mellom de ansatte og personalansvarlig
har munnet ut i en ny personalhåndbok
for NUKs ansatte, reviderte og oppdaterte
rutiner for både organisasjonssekretær og
organisasjonskonsulent, samt nye instrukser
for begge stillinger. Dette arbeidet har tatt
tid, men vil kunne være et godt redskap for
arbeidet i tiden fremover.

Ved utgangen av perioden 2004/2005 kan vi
takke organisasjonssekretær Helga Koinegg
for hennes helhjertede innsats i NUK i godt
og vel 3 år. NUK ønsker Helga Koinegg lykke
til og alt godt på hennes videre vei. Samtidig ønsker NUK på tampen av perioden
Christina Falkenberg velkommen som ny
organisasjonssekretær!
Også i organisasjonskonsulentstillingen blir
det utskiftninger i det perioden 2004/2005
tar slutt, når Pham Cong Thuan (avtroppende leder i NUK), blir vikar for Marta Bivand
Erdal, mens hun har fødselspermisjon, i
perioden september 2005 – mai 2006.
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2004
Money

NUK Balanse

2 003

2 004

Fordringer / mellomvær
Interimskonto
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Reiseforskudd
Mellomvær Adventsaksjonen
Mellomvær NKUR
Mellomvær diverse
Mellomvær Lourdes
Mellomvær Verdensungdomsdag
Mellomvær Taize
Sum  fordringer / mellomvær

0
0
36 212
0
-1 817
4 832
0
0
1
0
39 228

-700
39 277
-3 017
5 239
6 501
680
47 980

Eiendeler
Kontormaskiner
Lager: t-skjorter
Sum eiendeler

52 338
3 120
55 458

36 737
3 120
39 857

Kasse og bank
Kasse
Leirkasser
SpPluss 3000 16 91399
SpPLUSS 3000 16 91429
SpPLUSS 3000 16 91437
GjNOR 1644 06 99689
SpPluss 3000 17 48048
DnB 7874 06  21067
DnB 7874 06 21113
Sum kasse og bank

9 838
46 051
11 804
9 814
1 481
3 935
0
8 070
38
91 030

9 716
37 448
36 057
1 727
125
52
54 919
8 249
38
148 331

SUM EIENDELER

185 716

236 168

-68 488
0
-30 000
275 436
176 947

176 947
-54 690

-220 944
-133 200
0
0
0
-2 690
-5 830
-362 663

-213 924
-151 760
-2 690
-9 819
-378 193

-185 716

-236 168

Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital
Litterraturfond
Internasjonalt reisefond
Resultat
Sum Egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Lokallags andel kontingent
Lagsdel av statsstøtte
Skyldige feriepenger
Skyldig skattetrekk
Internasjonal utveksling
Diverse kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

isen er

Bussre
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SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 768
142 025

NUK Resultat
Kostnader

Lønnskostnader
Lønninger v/OKB
Lønn regnskapsfører
Avsetn. feriepenger
Sum lønnskostnader
Andre personalkostnader
Utvikling og trivsel
Andre personale utgifter
Sum andre personalkostnader
Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Div.kontorutgifter
Programvare / EDB utg.
Trykking/utarbeidelse mm
Abonnement
Litteratur
Annonseutgifter
Kopieringsutg. m/(drift maskin
Vedlikehold kontormaskiner
Telefon
WEB-side abonn./internett
Porto
Møteutgifter
Kurs, seminarer, møter
Internasjonalt
Div. kostnader
Sum administrasjonskostnader
Honorarkostnader
Revisjonshonorar
Sum honorar kostnader
Arrangementskostnader
Kost arrangement
Losji arrangement
Kost og losji arrangement
Transport arrangement
Forberedelse arrangement
Rekvisita/diverse-arrangement
Deltakerreiser leirer
Fellesutgifter leirer
Sum arrangementskostnader

Resultat 2003

Resultat 2004

-569 620
-2 000
-204
-571 824

-686 776

-738
-1 591
-2 329

-2 000
-220
-2 220

-10 732
-11 397
-3 310
-2 844
-283 957
0
-550
-2 936
-22 474
-4 428
-3 126
-2 650
-178 580
-3 309
-2 839
-7 667
-16 521
-557 318

-25 655
-5 517
-1 583
-7 092
-226 866

-8 060
-8 060

-12 400
-12 400

-182 968
-276 990
-3 750
-86 027
-22 021
-89 400
-225 623
-5 127
-891 906

-199 283
-284 430
-14 112
-73 990
-29 133
-46 313
-272 427
-8 835
-928 523

-11 992
-16 728
0

-21 454
-15 453

-686 776

-3 531
-10 795
-2 100
-5 379
-135 388
-6 633
-2 609
-500
-433 648

Reisekostnader
Reiseutgifter
Ungdomsprestens bil
Budbil / frakt
Reisebidrag fra Intern.
Reisefond
Sum reisekostnader

-28 720

-36 907

Andre kostnader
Støtte / Tilskudd
Gaver fra NUK
Medlemskap
Avskrivning/kontormaskiner
Sum andre kostnader

-35 258
-937
-16 575
-15 601
-68 371

-60 950
-2 426
-9 457
-15 601
-88 434

-2 128 528

-2 188 908

Sum kostnader

0

2004
Resultat 2003

Resultat 2004

127 702
30 880
58 070
31 470
248 122

168 930
29 010
29 940
34 330
262 210

Arrangementsinntekter
Påmeldingsgebyr
Deltakeravgift
Støtte Frikirkelig studeforb.
Andre inntekter arrangement
Støtte Trondheim

77 600
387 740
7 304
5 485

88 900
509 515
4 079
35 357
2 500

Søskenmoderasjon
Sum arrangementsinntekter

-12 900
465 229

640 351

Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Sum støtte fra Kirken

355 000
355 000

370 000
370 000

Statsstøtte
Statsstøtte drift
Statsstøtte internasjonalt
Kulturstøtte fra LNU
Demokratimidler fra LNU
Statsstøtte annet
Sum statsstøtte

515 109
14 266
75 000
0
33 136
637 511

733 387

Andre inntekter
Kantineinntekt
Gaver
Salg bønnebøker
Salg T-skjorter
Salg sangbøker
Salg annet
Andre inntekter
Sum andre inntekter

20 037
0
0
1 930
693
434
23 094

11 736
43 842

1 728 956

2 156 435

Resultat 2003

Resultat 2004

-1 969
0
9 620
2 350
17 043

-1 748

Inntekter

Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte
Sum medlemskontingenter

Sum inntekter

Finansielt og ekstraordinært
Finans/ekstraordinært
Bankgebyrer
Ekstraordinære kostnader
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Gebyr - inntekt
Endringer ifm tidl. gjeld
Tap på krav
Avskrivn.ifm tidl.år
Feilbilag
Sum finans/ekstraordinært
Sum finansielt og ekstraordinært
Resultat

130 540
-25 908
-7 540
0
124 136

47 500
50 000
9 145
840 032

10 749
20 137
-520
1 740

9 690
2 365
3 570
100
0
-1 272

12 705

124 136

12 705

-275 436

-19 768
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Forberedelser til Verdens
ungdomsdagene 2005
Av: Helene Fongen

I september 2004 startet NUK sitt

arbeid for å arrangere en tur til den 20.
Verdensungdomsdagen, denne gangen
i Köln. Den nedsatte arbeidsgruppen
fikk bryne seg på gjennomføring av
blant annet rekruttering, bestilling av
transportmidler, oppretting av nettsider,
aldersgrensehensyn, åndelig og praktisk
informasjonsflyt, påmeldingsprosedyrer
og søknadsskjemaer for fritak fra første
skoledag, ettersom Verdensungdomsdagen i 2005 varer over skolestart i Norge.
Dyktige ressurspersoner både i og utenfor
arbeidsgruppen klarte dette utmerket til
tross for knappe tidsfrister, delvis forårsaket av sen start av turplanlegging, delvis
grunnet frister satt av eksterne byråer og
offentlige institusjoner. Etter påske ble
hele ansvaret for sluttfasen av planleggingen av turen gitt til koordineringsgruppen, som heretter fortsatte planleggingsog koordineringsarbeidet.
To representanter fra NUK, Pablo Barrera
og Harald Huse, reiste til Tyskland i begynnelsen av januar 2005 på et informasjonsmøte for Verdensungdomsdagene. Den
informasjonen de mottok der ble aktivt
brukt på NUKs VUD-helg i februar, der alle
lederne møttes for å planlegge og forberede seg til reisen i august.

Vi fikk besøk av en tysk prest, p. Austen,
som fortalte mer om opplegget i Tyskland.
Lederne fikk i tillegg til mye praktisk
input og åndelige utfordringer å bryne
seg på. Deltakerne har etter påmelding
fått tilsvarende utfordringer i et månedlig
nyhetsbrev per epost.
Pave Johannes Paul IIs bortgang i april
satte Verdensungdomsdagene i et nytt
og spennende perspektiv. Den nye paven,
Benedikt XVI, er ikke bare den første paven
til å delta på en Verdensungdomsdag
etter innstifterens død - han er også tysk,
og har endret programmet i Köln til å
inkludere hans deltakelse i mye større
grad enn hans forgjenger opprinnelig
hadde planlagt. I Norge har dette ført til
en større bevissthet blant pilegrimene på
hva vi faktisk reiser for å oppleve, og hvis
invitasjon vi sier “ja” til ved å reise til Köln.
Slagordet for årets Verdensungdomsdag
er “Vi er kommet for å tilbe Ham”. Dette
inviterer ikke bare til økt bevisstgjøring
av Troens sentrum, men inspirerer også til
ungdommens offentlige anerkjennelse av
den nye Kristi stedfortreder.
NUK reiser til Tyskland med tre busser, bestående av tre

leirsjefer med tilhørende lederteam; en
koordineringsgruppe og omkring 120
deltakere. Avtroppende biskop av Oslo
Gerhard Schwenzer reiser med NUK som
planlagt, i tillegg til flesteparten av OKBs
prestestudenter.
De tre bussene fra NUK er organisert
primært i distrikter. Bussjef Jardar Maatje
med sitt lederteam har gjort en kjempeinnsats for å samle deltakere fra Distrikt
Sør, og har gjennomført to forberedelseshelger for sine deltakere. I Distrikt Midt/
Nord har bussjef Thor Anders Svensson
m. fl. klart å grave frem et historisk antall
deltakere fra de ytterste avkroker i landet.
Bussen har også sitt eget nettsted, med
tittelen Iuniores Polaris. Pham Cong Thuan
på Oslobussen har også hatt to forberedelseshelger for deltakerne fra distriktet.
Koordineringsgruppen består av leirsjef
Tuan Olav Nguyen, Helga Koinegg, Harald
Huse og Katarina Romstad.
Det arrangeres to andre turer til Verdensungdomsdagene fra Norge, fra menigheten i Kristiansand ved p. Heinz-Joseph, og
fra St. Svithun menighet i Stavanger ved
p. Reidar Voith. Sistnevnte deltok også
på NUKs forberedelseshelg for ledere,
der hans tyskkunnskaper var verdifulle
i utfordringen ved å kommunisere med
utsendingene fra Tyskland. Helene Fongen
deltok for NUK på Stavangers forberedelseshelg i slutten av april, som informasjonsspreder og improvisert reserveleder.
I Tyskland skal pilegrimene bo noen
dager i lokale menigheter før alle samles
til festivitas i Köln. NUK skal hospitere i
Osnabrück, og fordeles på ca. 10 menigheter i byen. Vel fremme i Köln møtes
alle reisende fra Norge for å bo sammen
resten av Verdensungdomsdagene.
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Aldri før har så mange pilegrimer fra
Norge reist til Verdensungdomsdagene.
Aldri før har det vært så viktig å følge
opp ungdommen etter et slikt arrangement. Dette arbeidet er allerede i
gang, og får helt klart minst ett avsnitt
i årsrapporten for 2006 :).  

Katolske
studier
ved MF til
våren?
På MF tilbyr vi nå studier i katolsk teologi, både på bachelor- og masternivå.
På bachelornivå kan du ta emnet Katolsk lære i fortid og nåtid: historisk og systematisk teologi
(10 sp).
Emnet gir en grunnleggende innføring i katolsk teologisk tenkning, både fra en historisk og en
systematisk synsvinkel. Den historiske behandlingen er særlig knyttet til de tre store konsiler i tiden
etter reformasjonen og omhandler et bredt tilfang av dogmatiske og etiske emner. Den systematiske
behandling begrenser seg til frelseslære og antropologi og den nære sammenheng det er mellom disse
i katolsk tenkning. Emnet har to delemner:
• Katolsk antropologi og soteriologi (5 sp)
• Fra Tridentinerkonsilet til Det annet Vatikankonsil (5 sp)
Emnet gir poengmessig uttelling i en bachelorgrad.
For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med MF v/studieveileder på tlf. 22 59 05 00
eller send en e-post til studieveileder-bachelor@mf.no.
Du kan lese mer om våre studietilbud på vår hjemmeside www.mf.no.

www.mf.no
Tlf: 22 59 05 00
E-post: post@mf.no
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Flink Bish!
I forbindelse med at en av våre
tre biskoper her i Norge skal gå
av, vil Norges Unge Katolikker
(NUK) på det varmeste takke
biskop Gerhard Schwenzer
av OKB for innsatsen, engasjementet og samarbeidet i
forhold barne- og ungdomsarbeidet. NUK ønsker biskop
Schwenzer lykke til videre!
Samtidig vil NUK ønske vår
nye biskop-elekt, Bernt Markus
Eidsvig, hjertelig velkommen
og lykke til!
Vi ser frem til et nært og godt
samarbeid vår nye biskop-elekt,
og et fortsatt nært og godt
samarbeid med våre biskoper
Georg Müller og Gerhard Goebel, i tiden som kommer!

Biskop Gerhard Schwenzer mottar pilegrimsjalet av Tuan Olav Nguyen
(leder for NUKs pilegrimstur til Verdensungdomsdagene 2005).

