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Leder
Enda et innholdsrikt år har
gått, og det er på å tide å
se tilbake på arbeidet som
er blitt lagt ned for barn og
ungdom. I løpet av året kan
man både se det positive og
negative som har hendt men
oftest er de positive ting som
dukker opp gang på gang.
Av og til kan det være
fristende å spørre ”hvorfor
gjør jeg dette?” og dette
spørsmålet kan til tider være
vanskelig å svare på. Men
når vi ser oss tilbake vil man
få ett svar på dette spørsmålet. Ungdomsarbeidet bidrar
til en livlig kirke, et fellesskap, og misjon. Det viktigste
er ikke å tvinge barn og
ungdom til å tro, men å gi
dem muligheten til å tro.
Man kan på noen måter
sammenligne hverdagen som
en timeplan stappet full av
aktiviteter og prioriteringer.
Skole og studier om morgen,
deretter sport og idrett, og
om kvelden er vi klare for å
sitte foran datamaskinen eller
TV, sengen kaller og vi er
klare for neste dag.
Har vi glemt å sette av tid
for Herren? Av og til kan det
være vanskelig for barn og
ungdom å prioritere, og der-

for må vi hjelpe hverandre
oss ungdom i mellom, foreldre, prester, og ordensfolk.
Selv om Den katolske kirke
i Norge stadig vokser, går
ikke ting av seg selv. Derfor
blir jeg så utrolig glad når
jeg ser ungdomsarbeidet i
Norge, hva som er blitt lagt
ned av arbeid i forkant, og
hva som venter oss fremover. Det er ikke lett å drive
ungdomsarbeid i Norge
men det er ren motivasjon
å se barn og ungdom i
aksjon, adventsaksjoner,
ministrering, ungdomstreff
og samlinger, barn og
ungdomskor, med mer. Å se
at barn møter barn, ungdom
møter ungdom, og ledere
som ofrer sin tid og sine
krefter for ett felles mål, og
det er Herren.
For å oppnå disse positive
tingene står vi også foran
en del utfordringer, og det
er ikke bare NUK som har
disse utfordringer, men
også alle andre frivillige
organisasjoner, og det er
mangel på de frivillige. Uten
frivillige ville vi nok ikke vært
der vi er i dag. Er det noen
som har problemer med å
fylle fritiden sin, er det bare
å kontakte oss, det finnes så
mange gode initiativer og

Foto: Ståle Wilhelmsen

forslag som venter på å bli
realisert, og der har vi alle
et felles ansvar.
Jeg vil med dette takke alle
som har gitt seg selv for
barne-og ungdomsarbeid,
sekretariatet, alle utvalgene,
redaksjoner og blader og
komiteer, og ellers all støtten
fra menigheter og ikke minst
biskopene. Takk for samarbeidet.
Tao Nguyen
NUKs leder
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Redaktørens hjørne
Barne- og ungdomskontakten
– et nøkkelverv i NUK og i menigheten
Ungdommer vil og bør ha frihet
til å gjøre sine ting på sin måte.
De som regel har minst like mye
energi og entusiasme som de
litt eldre. De har også sine egne
ideer om hvordan ting skal gjøres,
og de liker å være sammen med
jevnaldrende. Barn syns også
det er gøy å være med på ting
sammen med andre barn utenfor
det som skjer i skolen og hjemmet.
Det er derfor frivillighetens og den
sivile sektors mange forskjellige
avdelinger og avgreninger har
egne avdelinger for barn og
ungdom – også Den katolske kirke
i Norge, hvor barna og ungdommene kan finne sin egen plass i
Norges Unge Katolikker.
Samtidig er det slik at barn og
ungdom gjerne har behov for
litt hjelp og støtte fra en voksen
person i menigheten. Ungdommen
har i utgangspunktet ansvaret for
sin aktivitet selv – fra arrangering
av styremøter og Adventsaksjon til
føring av regnskap med orden i
bilagene. Da kan det være veldig
fint å ha en fast kontaktperson å
snakke med når en står fast på et
punkt. Og både barn såvel som
ungdom har store fordeler av å
ha en fast kontaktperson som taler
deres sak i menigheten.
For menighetenes ungdomslag er
dessuten kontinuitet en konstant
utfordring. De eldre ungdommene,
som gjerne sitter i styret og driver
ungdomslaget fremover, har en
tendens til å flytte fra menigheten
når de er ferdig med videregående. Da er det slett ingen selvfølge
at det står nye styremedlemmer
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klare til å ta over. Hvis det skjer,
er det mange nye ting å sette seg
inn i, og det kan være en stor
utfordring å ta på seg oppgaven
å drive et ungdomslag, i tillegg til
å gjøre lekser, møte opp på volleyballtrening, og gjøre alle de andre
ting som aktive tenåringer liker å
få med seg. Da er det en særdeles
stor fordel å ha en fast voksen
kontaktperson som kan sørge for
kontinuitet og voksenassistanse i
ungdomslaget. En slik kontaktperson kan være helt avgjørende for
ungdomslagets overlevelse – og
dermed også for menighetens
fremtid: Hvis ikke stadig nye
ungdommer finner sin plass i
menigheten og føler seg hjemme
der, vil menigheten etter hvert dø
ut. Det må vi prøve å unngå!
NUK har en egen vervordning
som dekker disse behovene og
oppgavene: barne- og ungdomskontakten – forkortet BUK. NUK
ønsker at alle menigheter i landet
velger en slik kontakt. Dette er
også et ønske fra Oslo Katolske Bispedømmes (OKB) side. For OKBs
del er dette vervet beskrevet og
definert i bispedømmets Håndbok
for menigheter. Det er altså snakk
om et vervordning som er samkjørt
mellom NUK og OKB. Håndboken legger opp til at barne- og
ungdomskontakten automatisk blir
medlem av NUK og at menigheten
betaler kontingenten. Barne- og
ungdomskontakten har møte-,
forslags- og talerett på NUKs
Landsmøte.
Ifølge Håndbok for menigheter
har barne- og ungdomskontakten

følgende oppgaver, som nok kan
være brukbare også utenfor OKB:
– Kontakt mellom ledere for de
forskjellige gruppene, sognepresten og menighetsrådet.
– Kontakt med kateketer/katekese
koordinator eller katekese utvalg,
der slik finnes.
– Kontakt med NUK sentralt, for
eksempel henvendelser angående
besøk fra NUK, spredning av
informasjon om leire, blader, kurs
og annet.
– Andre oppgaver, som defineres
ut fra lokale forhold.
Fra NUKs synspunkt er nok den
aller viktigste oppgaven å bistå
barne- og ungdomslagene i menigheten..
Barne- og ungdomskontakt er altså
et spennende og veldig viktig verv.
Per dags dato har NUK sentralt
registrert at det finnes barne- og
ungdomskontakter i følgende
menigheter: Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Larvik, Drammen,
Oslo St Olav, Oslo St Hallvard, Lillehammer, Hamar og Fredrikstad.
Det finnes altså mange menigheter
som fortsatt ikke har en slik ordning.
Har du lyst til å prøve deg som
barne- og ungdomskontakt, eller
har du allerede en tjeneste i menigheten som kunne formaliseres
innenfor disse rammene, så nøl
ikke med å ta kontakt med menigheten eller med NUK på nuk@nuk.
no. Din tjeneste trengs!

Ståle Wilhelmsen
Organisasjonskonsulent

Glimt fra året 2007-2008
Julespill i St. Josephs kirke, Oslo.
Foto: Kristina Solum.

Fra Påskeleir 16+.
Foto: NUK.

Juniorleir 2008.
Foto: Isabel Sanchez.

Leirsjefsamling 2008.
Foto: Isabel Sanchez.
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Årets Lokallag på Landsmøtet 2007:

Tamilske Unge Katolikker (Oslo)
Av Leno Dharsika Stanislous
Leder, Tamilske Unge Katolikker

TUK (Tamilske Unge katolikker) er et aktivt ungdomslag
bestående av ungdommer
fra 14 - 30 år fra Oslo og
Akershus. Ungdomslaget
består av et styre og aktive
medlemmer som arbeider
for et ungt tamilsk katolsk
fellesskap. Vi er underordnet
Norges Unge Katolikker
(NUK).
Vi ble til for å danne et samlingssted for unge tamilske
katolikker. Et sted hvor ungdommene fritt kan utfolde
seg og diskutere aktuelle
temaer og dele meninger
om blant annet hvordan vår
tro og kultur passer inn i
den norske kulturen. Ved å
være et samlingssted skaper
TUK et samhold blant norsktamilske ungdommer, men
vi er også et ungdomslag
som har som mål å bevare
våre kulturelle verdier og
videreføre vår tamilske
kristne tradisjon. Vi jobber
for å fremme vekst i troen og
skape engasjement spesielt
hos de unge i det tamilske
samfunnet og i kirken.
Vi har sammenkomster hver
2. fredag i måneden hovedsakelig i St. Hallvard kirkes
menighetssal, hvor vi møtes
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for å planlegge aktiviteter
vi skal gjennomføre og ha
det sosialt. Bortsett fra dette
arrangerer vi blant annet
ungdomskvelder med ulike
innslag, kino/bowlingkvelder, sommeraktiviteter/
grillturer, juletrefest og
katekesekonkurranse for
barna i den tamilske menigheten og pilegrimsturer til
utlandet. Vi stiller også opp
til ulike arrangementer som
den tamilske menigheten og
NUK holder.

NUKs aktiviteter – statistikk
Av Ståle Wilhelmsen

Arrangement
Landsmøte

2007-2008

2006-2007

Deltagere

Deltagere

64

61

-

46

Barnekorhelg
Høstsamling

23

38

Adventaksjonshelg

31

31

4

7

31

19

-

24

Konfirmantpåskeleir

82

48

Påskeleir 16+

44

47

Barneleir Oslo/Øst

Leirsjefsamling
Vårsamling
Lokallaglederseminar

62

47

Barneleir Sør

-

11

Barneleir Midt

-

-

Barneleir Nord

-

14

Vestlandsleir

27

35

Juniorleir

41

34

Ungdomsleir

32

54

-

126

Familieleir
60 års-festivalen 2007

Fra Landsmøtet 2007.
Foto: Christina B. Falkenberg.

51

Sum deltagere
sommerleir

246

Sum sentrale aktiviteter
totalt

693

Tallene er hentet fra NUKs database.

7

Våre æresmedlemmer
Av nestleder Christian Kuran

Vi har i NUK medlemmer,
støttemedlemmer og ikke
minst æresmedlemmer. Et
æresmedlem er en eller flere
personer som alene eller i
felleskap har gjort en uvanlig stor innsats over lang tid.
Men æresmedlemskap
er ikke noe som kommer
automatisk i NUK. Først
må landstyret vårt bli enige
om en person som de så
foreslår som æresmedlem på
Landsmøtet. Så enkelt er det
egentlig heller ikke. Fordi
på landsmøtet skal det ikke
stemmes over hvorvidt den
innstilte personen skal få det
eksklusive medlemnskapet.

Pedro Barera. Det var et
hyggelig møte og utveksling
av gamle og nye erfaringen
innenfor og utenfor NUK.
Pave Johannes Paul II
Ble kåret til æresmedlem i
2001. Han har kanskje ikke
hatt mye å gjøre direkte
med NUK, men hva han har
betydd for katolske ungdommer i verden kan knapt
uttrykkes i ord da han blant
annet startet verdensungdomsdagen.

På landsmøtet holdes det i
stedet en brennende appell
for at den innstilte personen
skal få æresmedlemskap.
Deretter velges personen ved
akklamasjon. Det betyr at
det nødvendigvis må være
stor enighet i NUK om hvem
som blir æresmedlem. Vi har
i dag tolv æresmedlemmer,
dette er noen av dem:
Biskop Gran
Vår kjære biskop Gran som
blant annet overså byggingen av Mariaholm ble
på Landsmøtet i 2002 kåret
til æresmedlem av Norges
Unge Katolikker. Han var
ikke til stede selv og fikk
senere overrakt et kunsterisk
diplom av daværende leder
8

De engelske og irske
Dominikanerinnene i
Bodø
Æresmedlemsskapet er vår
anerkjennelse til dem kommer som takk for mer enn
50 års innsats for barn og
ungdom i landsdelen. Det er
ikke lengre noen dominikanerinner fra Stonekongrea-

sjonen i Bodø, men deres
betydning skal ikke undervurderes.
Pater Rory Mulligan S. M.
Høsten 1979 ble han
utnevnt til ungdomsprest
for NUK (da UNKF), et
ansvar han hadde i hele 10
år. Hans store innsats for
ungdomsarbeidet gjennom
mange år kvalifiserte ham til
å bli en av organisasjonens
æresmedlemmer.
På Landsmøtet i 1997 valgte
vi flere æresmedlemmer:
Veslemøy Guldager,
medlem av det første styret
og organisasjonens første
kvinnelige leder;
p. Heinz-Josef Catrein
SS.CC., tidligere stiftsungdomsprest i Midt-Norge
og en mangeårig støtte og
inspirasjon for Distrikt-Midt
så vel som for hele organisasjonen;
og Petter Bruce, mannen
som har flere verv på baken
i organisasjonen enn noen
andre.
Dette er med andre ord en
oppfordring ikke bare til å
finne ut hvem som bør æres
med medlemskap på livstid
og gi beskjed til Landstyret,
men også å ta våre eminente æresmedlemmer til
inspirasjon og bli æresmedlem du også!

Rapport fra distriktene
Distrikt Nord

Perioden 2007/2008 har ikke
vært en den beste perioden for
NUKs distrikt med det laveste
antallet katolikker og lengste reiseavstandene. Det ble dessverre ikke
noen barneleir i distriktet da det
ikke var mulig å finne noen som
ville stille som leirsjef før i aller
siste liten. Da viste det seg at det
ikke var mange nok påmeldte til å
lage en ordentlig barneleir.
AUV og Leirutvalget bør ta dette
som en oppfordring om at det
må arbeides mye mer helhetlig
og bedre opp mot Distrikt Nord i
periodene som kommer. Vi trenger
spesielt personer lokalt i menighetene som er villige til å gi av tid
og ressurser til å gjøre distriktsarbeidet sterkt og levende som
det har vært i tidligere perioder. I
distriktet er det generelt vanskelig
å få organisert felles arbeid på
grunn av de store distansene og
et distriktsledd som ofte står tomt
og overlater lokale grupper til seg
selv og sitt eget arbeid.
Men fortvil ikke, for potensialet er
stort i Distrikt Nord. For unge og
aktive NUKere skorter det ikke på
i Nordland, Troms og Finmark.

Det aktive ungdomslag i Narvik
som ble startet i fjor går så det suser, og ungdomslaget i Bodø holdt
i oktober adventsaksjonshelg for
ungdommene og barna i menigheten. Pedro Barrera og Christian
Kuran deltok fra Ressursgruppen
og tok turen fra hovedstaden opp
til menigheten i Nord. Det er også
aktive barnegrupper i Mosjøen og
i Tromsø.
Det er også gledelig å se at
mange unge fra Nord deltar på
sentrale leire og arrangementer
blant annet World Youth Day
i Sydney. Vi håper at dette og
andre arrangementer inspirerer
og bidrar til det lokale arbeidet i
Distrikt Nord.

Christian Kuran

Distrikt Midt
Det har vært stor aktivitet for
Albertus Magnus, studentlaget i
Trondheim den siste tiden. Studentlaget har aktiviteter tre ganger i
måneden, hvor en gjeng studenter
først samles til messen før møtet. I
vår har de blant annet hatt møter
hvor de har hatt tilbedelser og
laget mat fra de ulike studentenes
nasjoner, som norsk, polsk, afrikansk, vietnamesisk og italiensk
mat. Studentlaget i Trondheim har
et sterkt oppmøte, og det er en fin
samling av ulike nasjoner. En stor
del av studentlaget synger også i
kirkekoret sammen med andre fra

menigheten, et kor som St. Olav
menighet kan være stolte over.
Ungdomslaget K-Sult i Trondheim
har hatt en liten ”stille-periode”,
men til tross for dette ble det arrangert adventsaksjon i samarbeid
med studentlaget hvor vi hadde
det moro sammen. Etter fire uker
med blant annet synging, baking,
stand og kirkekaffe kunne vi si at
vi hadde nådd målet vårt – om å
sette i gang en adventsaksjon hvor
vi skulle gjøre vårt aller beste og
i felleskap har det artig sammen
samtidig som vi samlet inn penger
til årets aksjon.
Både studenter og ungdommer er
hjelpsomme når det kommer til å
arrangere konfirmasjonshelger for
årets konfirmanter i Trondheim, og
for Trondheim Stift. For Trondheim
Stifts årlige konfirmasjonshelg på
Levanger meldte en gjeng studenter og ungdommer seg frivillige
til å hjelpe til, for å leke og lære
sammen med årets konfirmanter.
Til sommeren er det også noen
ungdommer fra Trondheim som
skal reise til Sydney for å delte
på Verdensungdomsdagene. For
de som ikke har deltatt på
Verdensungdomsdagene tidligere
vil nok dette bli stående som et
høydepunkt i deres liv – å få møte
så mange andre troende på ett
og samme sted, og det å føle
en tilhørighet og fellesskap som
bare troen kan gi. Og de som har
deltatt før, deltar igjen nettopp for
å få gjenoppleve dette.
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Distrikt Vest
VUD (Verdensungdomsdagen) ble
i år arrangert i Sydney, Australia.
Mange fra St. Paul ungdomslag
og i Bergen og omegn meldte seg
på, og alle forberedelser ble gjennomført med god teamånd.

Distrikt Vest er et aktivt distrikt
med mye spennende på gang i
menigheter og lokallag. Mange
unge engasjerer seg og gjør en
strålende jobb bade når det kommer til rekruttering og til pleie av
et godt og rikt katolsk ungdomsmiljø. Bergen utmerker seg som
den byen i Vest der det skjer mest,
i Haugesund er det for tiden ingen
lokallagsaktivitet mens i Stavanger
holdes det liv ungdomslaget. I
skrivende stund har det ikke vært
mulig å få kontakt med noen fra
Stavanger, så denne artikkelen vil
kun handle om Bergen.
I St. Paul Ungdomslag i Bergen
er det hovedsakelig fire ungdommer som utgjør “kjernegruppen”.
Disse har mye morro sammen,
samt bidrar på større sentrale
arrangementer, som for eksempel
Adventsaksjonen.
Adventsaksjonen i 2007 var som
vanlig en begivenhet i Bergen, der
stort sett alle var med, store og
små, og bidro til at Bergen igjen
samlet inn en god del tusenlapper ved hjelp av bøssebæring,
vaffelsalg og liknende. Det var
god oppslutning på AA, og det
ble I tillegg arrangert en AA-helg
for konfirmantene i forkant av
pengeinnsamlingen.
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I mai ble det arrangert VUD-helg
der alle reisende fra Bergensområdet deltok. Her var “bonding”
og “morro” viktige stikkord, og det
ble blant annet laget vennskapsbånd. Under og i etterdønningene av Verdensungdomsdagene
satser lokallagene i Bergen på en
oppsving i aktivitet og motivasjon,
i og med at VUD er en fantastisk
og veldig sterk opplevelse for dem
som deltar.
Høsten 2007 og våren 2008 ble
det arrangert barnehelg i Bergen.
Denne samlingen har vist seg å
bli populær, så populær at matte
gi mange påmeldte avslag – kapasiteten “sprengtes” rett og slett.
Men arrangementene var godt
gjennomført og kommer nok til å
forbli en suksess.
Barnekoret i Bergen, ledet av Pernille Volent, er en suksess, og har
meget god oppslutning. Koret har
vokst veldig det siste året, de øver
masse og holder ofte konserter.
Koret hadde også sommeravslutning.
Oppfølgingsgruppen er et
tiltak iverksatt av Eirin Larsen og
Romina Salazar, og er en gruppe
for barn som har mottatt 1.kommunion (mellom 8 og 12 år). De
møtes én gang i måneden, og har
katekese og sosialt fellesskap.

Etter skolen er en gruppe for
ungdommer fra 13 til 16 år, der
Terje Landro og Romina Salazar
er ildsjelene bak. Her treffes ungdom, de gjør kanskje litt lekser og
får hjelp til dette, og ellers er dette
en gruppe som støtter opp om det
katolske ungdomsmiljøet I Bergen.
Ministrantlaget i Bergen er også
aktive, de ministrerer ofte og
mange er med. De deltok ikke på
årets NM, men er aktiviteten er
høy og det fungerer godt.
Fides, studentlaget i Bergen, møtes
ukentlig og gjør en del forskjellig.
De er hovedsakelig en kjeregruppe av norske studenter, og hadde
dette semesteret en sommeravslutning med grilling og hygge. Fides
er flinke til å engasjere gode
foredragsholdere, deriblant Olav
Müller. De har hatt “guiding”,
eller byvandring, i Bergen, rundt
om I kirker o.l. Dom Lukas LorfWollesen er mye med, og driver et
bibelkurs for studenter som dekker
annenhvert Fides-møte.
Takk til Eirin Larsen, barne-og ungdomsarbeider i St. Paul menighet,
som ga meg et godt sammendrag
av aktivitetene i Bergen til denne
artikkelen.

Tekst og foto: Maria Bjørnland,
kontaktperson for Distrikt Vest i
AUV

Distrikt Sør

Høsten 2007 tok Cecilia Nguyen
og ett nytt styre initiativ til å få St.
Ansgar Ungdomslag (SAUL) opp
på beina igjen. Under Adventsaksjonen fikk ikke Kristiansanderne
lov til å gå med bøsser, så ungdomsgruppen og ministrantlaget
gikk heller sammen om å lage
en julekonsert i byen, og solgte
vafler og lys. Den entusiastiske
gjengen klarte å samle inn ca 25
000 kroner, så nå er en ny tradisjon. Gjennom året har de hatt
møter annenhver fredag, hvor det
kommer 10 – 15 stk hver gang.
De har prøvd å være i ungdomslokalet (under kirka) halvparten
av gangene og ute på utflukter og
andre steder resten. Bl. a. har de
vært noen turer på Stella Maris,
og har også tatt en tur i skogen
og hugget ved som kan brukes
der til neste år. Gjennom året har
ungdommene også gjennomført
sakramentstilbedelse, rosenkrans-,
og korsveiandakt. Det at Phuong
Minh Huynh har vært ungdomskontakt i menigheten og pater
Pavel ungdomsprest har nok vært
viktige ressurskilder.
Det ble en sterk start på et nytt år
da Katolsk Ungdomslag i Arendal
(KULA) hadde grillfest i september,
17 mer eller mindre desperate
arendalitter kom for å stille sulten
i felleskap. Videre gjennom året
har de prøvd å holde på tradisjonen om å ha ungdomslagskveld
en fredag i måneden, men det

Distrikt Østfold
mest populærere er når det arrangeres noe ekstra. I oktober ble
det trommet sammen til ministranthelg, som ble særdeles vellykket.
16 trøtte ministranter var det som
sleit seg gjennom høymessen på
søndag med mer eller mindre
lukkede øyne (det går hardt for
seg på ministranthelg i Arendal).
Da det mørket etter hvert senket
seg over Sørlandet var det på
tide å tenke på Adventsaksjonen.
Gjennom kirkekaffer, vaffelsalg i
byen og hyppig bøssebruk klarte
de igjen å samle inn til ny rekord,
pålydende nesten 37 000 kroner.
I februar var det endelig tid for
den lenge ettertraktede skihelgen
på Vrådal. Alt som kunne krype
og gå katolsk ungdom ble satt
på en buss fra Arendal (35 stk)
og med deltakere fra resten av
distriktet (og et par fra øst) var det
til sammen 55 spreke ungdoms
som koste seg i alpinanlegg og
strålende forhold denne helgen.
I Tønsberg har de fortsatt med
ungdomskveld et par ganger i
måneden, hvor det pleier komme i
underkant av 10 stk. Da desember
kom, trommet de sammen til Adventsaksjonshelg hvor ungdommene hadde juleverksted, forberedte
ting de kunne selge og arrangerte
en konsert for menigheten. Da
de også solgte vafler, hadde
utlodninger og gikk med bøsser
fikk de til sammen inn nærmere
20 000. Parallelt har de jobbet
for å få inn penger til Verdensungdomsdagen og solgt vafler hver
søndag. De holder også på å lage
egne gensere de skal ha under
Sydneyturen.

Tekst og foto: Josef Ottersen

2007 og 2008 har det vært
et vanskelig år med tanke på
frivillige som både har tid og
overskudd til å sitte i distriktsstyret,
vi hadde vårt årsmøte under LM
2007 der vi kom frem til mulige
kandidater men ingen av disse
hadde mulighet til å stille. Selv
om dette ikke var ønsket situasjon
stoppet det ikke aktivitetene i
distriktet. Distrikt Østfold består av
7 lokallag, fordelt på Østfolds fire
menigheter med barnegrupper,
ungdomsgrupper, og katekesegrupper. 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. For å
fortelle i korte trekk hva som har
skjedd i distriktet, har Fredrikstad
unge. hatt volleyball og bordtennis turneringer, påskeleir, grillfest,
adventshelg, og mye mer, man
må jo også nevne at de vant NM
i ministrering for jr. Askim går ting
jevnt å trutt med barnegruppen,
katekesen gruppen og ungdomsgruppen mens i Moss har de fått
ministrantene i sving med overnattingshelger og moro, og ikke minst
et barnekor som øver jevnlig i
uken. 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.
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Distrikt Øst
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 forskjellige lokallagene,
en kontakt som kan føre til nært
samarbeid da distriktets geografiske størrelse er relativt liten. Kort
oppsummert er Distrikt Østfold et
distrikt med mye positiv aktivitet
med et stort potensial for videre
utvikling!

Tao Nguyen

Årsmøtet til distrikt øst ble avholdt
forrige landsmøtet. Der Kristina
Voigt ble gjenvalgt som leder og
Paul Maric som kasserer.
På distriktsplan har det ikke vært
mye aktivitet. Mens det har skjedd
en del positive forandringer blant
menighetene. I løpet av året har
menigheten i Lillestrøm blomstret
opp med masse aktiviteter blant
ungdommer. De har både barnekor, katekeselag, vietnamesiske
barnegruppe og ungdomsgruppe
som i den siste tiden har utmerket
seg med mye aktivitet. Ungdommene hjelper også stadig til med
arrangementer i menigheten med
p. Iruthayanathan
i spissen. I Drammen går ting
også i riktig retning med jevnlige
aktiviteter, mye kos og moro,
pizza og bowling og dette er
bra, de har i vertfall fellesskapet
i fokus og det er viktig for en
livelig kirke mens barnegruppen
imponerer stadig med sang og
musikk i menigheten. I Hamar har
de i år fått en ny leder med mye
energi, ungdommene har sine treff
og bidrar gjerne i menighetens
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arbeid men katekesehelger og
konfirmanter, men dette er bare
begynnelsen, og en god start. Lillehammer har også hatt sine gode
øyebikk i år, bla. ble det for første
gang ferming i Maria kirken. Samtidig som menigheten vokser vant
de også NM i ministrering for sr.
ellers er ungdommene aktive både
i menigheten og NUK sentralt.
I Asker og Bærum er det tradisjon
med konfirmanthelg på Mariaholm der de eldre ungdommene
ble brukt som leder, noe aktivitet
er det også internt i lokallaget
med god hjelp av deres barne og
ungdomskontakt
Ellers har det vært mye aktive
ungdommer som har deltatt på
sentrale arrangementer. En stor
del barn og unge som har deltatt
på sommerleirer, og en god del
på våre helg arrangementer.

Kontaktperson i AUV
Tao nguyen

Distrikt Oslo
spillte The Other Sound. På arrangementet var også to utsendinger
fra Uganda som var på besøk i
forbindelse med Adventsaksjonen.
De fortalte litt fra sitt arbeid med
ungdom i Uganda. Videre ble vandrebibelen for årets lokallag overrakt til Tamilske Unge Katolikker.

Julespill. Barne- og juniorkoret
i St. Olav 2008.
Foto: Kristina Solum

På vårsemesteret var aktiviteten
lav. Det ble forsøkt arrangert 3
ungdomsmesser uten hell. En
bandhelg som skulle vært arrangert på vårsemesteret ble også.

Distrikt Oslo har i perioden fått
nytt styre, godt sammensatt med
folk fra begge menighetene (St.
Olav og St. Hallvard) og de
største nasjonale gruppene. Det
nye styret var Jasper de Claro,
Leno Dharsika Stanislous, Stephen
Richard Trotter, Stig Arne Nilsen,
Thy Xuan Hong Nguyen og Jardar
Maatje som leder.
Distrikt Oslo har i perioden bestått
av 16 lokallag. Aktiviteten i disse
lokallagene har vært varierende,
noen med møter både ukedager og helger, mens andre har
lavere aktivitet. Andre igjen har
hatt egne helger, leire og turer.
Særlig har YFC og vietnamesisk
kallsgruppe vært aktive, med
jevnlige møter, arrangementer og
turer til utlandet. Videre har det
vært stor aktivitet i barnekorene
og barnegruppen i St.Olav.
I tillegg til lokale aktiviteter har
det vært arrangert tre fellesarrangementer; Ungdomsmesse,
Adventsaksjonen og Juleball.

Ungdommessen ble arrangert
med stort hell hvor 70 ungdommer
deltok i st.Josef kapell med lett servering i ungdomslokalet etterpå.
Som i fjor ble det satset på å ha
en felles dag for Adventsaksjonen
i Oslo, lørdag 1.desember. Tidlig
i året ble det satt ned en komité
med Kristine G. Stiansen som
leder. Det ble arrangert overnatting fra fredag til lørdag hvor
forberedelser ble gjort. Lørdag
morgen stillte omlag 50 ungdommer med bøsser på 3 ulike stands
på Majorstua, Youngstorget og
Grünerløkka. Etter vaffelsalg og
bøssebæring møttes alle sammen
til en felles konsert på Youngstorget hvor blant annet The Other
Sound og YFC hadde innslag fra
scenen. Et svært vellykket arrangement som ytterligere kan utvides.
Til sammen fikk vi inn ca 30.000
den dagen.

7.juni er det også planlagt å
arrangere felles katekesehelg for
kateksene i Oslo, st.Hallvard,
st.Olav, vietnamesisk, tamilsk og
polsk.
Utover denne aktiviteten har det
vært ansatt en ungdomsarbeider i
St. Olav Menighet (Kristine Marie
Almås). Denne stillingen har vært
videreført fra tidligere år og har
sette ut til å være en løsning som
gir gode resultater for barne- og
ungdomsarbeidet i distriktet.
Selv om mye bra skjer i distriktet
er det stort potensial for forbedringer. Med tanke på hvor mange
katolikker som bor i Oslo har man
mye å strekke seg etter og den
vanlige ungdomslagsmodellen er
ikke alltid like vellykket. Ellers er
det også en utfordring å skape en
identitet og tilknytning til et lokallag i en by som Oslo, med to store
menigheter.

Jardar Maatje

Det andre store arrangementet
var Juleball 16.desember. Etter
ungdomsmesse ble det servert mat
og drikke. Som underholdning
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Adventsaksjonen 2007:

Barn og unge i krig
Hvert år arrangerer NUK i
samarbeid med Caritas Norge en
innsamlingsaksjon i samarbeid
med Caritas Norge. Den arrangeres i adventstiden og kalles derfor
Adventsaksjonen. Det er NUKs
Landsmøte som avgjør hva som
skal være Adventsaksjonens tema,
ut fra tre forslag gitt av Caritas
Norge. Det er NUKs Karitative
Utvalg (KUT) som er ansvarlige for
gjennomføringen av Adventsaksjonen.
Tema for Adventsaksjonen 2007
var ”barn og unge i krig”. Mer
presist gikk denne innsamlingsaksjonen til rehabilitering av unge
ofre for den voldsomme borgerkrigen som har herjet de nordlige
områdene av Uganda i 20 år,
gjennom støtte til Caritas Norges
prosjekter for dette formålet.
Folket i Nord-Uganda har i over
20 år vært ofre for en blodig og
brutal konflikt mellom opprørshæren LRA (Lord’s Resistance Army)
og den ugandiske regjeringens
styrker. Denne borgerkrigen, den
såkalte andre ugandiske borgerkrig, startet i 1987. Lord’s Resistance Army, ledet av Joseph Kony,
har helt siden da forsøkt å ta over
makten i Uganda, for å lage et
styre basert på hans oppfatninger
om De ti bud og lokale tradisjoner
fra Konys Acholi-stamme.
LRA har benyttet seg av brutale
midler i sin krigføring og dette har
ført til store lidelser for lokalbefolkningen i Nord-Uganda. Eksempler
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på slike brutale former for krigføring er bruk av barn som soldater
og sexslaver. Dette har ført til at
mange barn og ungdommer har
fått varige skader og traumer, og
de trenger hjelp i form av terapi
og rehabilitering for å begynne
å gå på veien mot et normalt liv.
Borgerkrigen har dessuten ført
til at mange ugandere har blitt
fordrevet fra sine hjem og ser
seg nødt til å bo i flyktningeleire.
Mange barn og unge lever i
utrygghet og står i fare for å bli
bortført av LRA under nattlige raid.
De må derfor gå lange avstander
hver kveld og morgen for å sove i
trygge omgivelser med vakthold –
dette fenomenet kalles ”nattpendlere”.
Adventsaksjonen 2007 samlet inn
penger til flere av Caritas Norges
prosjekter for rehabilitering av
unge krigsofre i Nord-Uganda.
Barnesoldater som har klart å
rømme fra LRA får husly, medisinsk
behandling og traumebehandling,
samt mulighet til utdannelse og
yrkesopplæring i Caritas’ sentre.
Caritas sporer også opp barnas
slektninger for å sikre deres
reintegrering i lokalsamfunnet.
Nattpendlere får tilbud om trygge
overnattingssentre. Caritas organiserer også selvhjelpsgrupper
i menigheter og flyktningeleirer
med fokus på jordbruksopplæring,
HIV/AIDS-arbeid og demokratiopplæring.
Adventsaksjonshelgen 2007 ble
meget vellykket og hadde et høyt

Adventsaksjon i Bergen.
Foto: Eirin Larsen

antall deltagere. Her fikk delegater fra mange forskjellige lokallag
i NUK komme til Mariaholm og
lære om historien bak situasjonen
i Nord-Uganda, Caritas’ prosjekter som Adventsaksjonen skulle
støtte, og om praktiske tips knyttet
til selve innsamlingssituasjonen.
Lokale innsamlinger for Advents
aksjonen ble arrangert av NUK
lokallag en rekke steder. Blant lokallag som utmerket seg med en
solid innsats var ungdomslagene
i Bergen, Arendal og Fredrikstad. Den endelige innsamlede
summen for Adventsaksjonen
2007 var kr 386 593,69 – et
meget godt resultat som NUK
kan være stolte av.

Ståle Wilhelmsen

Oksnøen, 16. - 23. mars 2008

Påskeleir for konfirmanter
av Gudrun Kringlebotn

Søndag 16. mars møtte
nesten 100 spente, unge
katolikker opp ved NUKkontoret i Mariagården.
Allerede der var stemningen
god, og det lovet om en hyggelig uke. Årets påskeleir
for konfirmanter ble holdt på
Oksnøen i Østfold, et hyggelig leirsted med en fantastisk
beliggenhet. Der tilbrakte
om lag 80 konfirmanter og
25 ledere påskeuka sammen
i tro, fellesskap og ettertanke.

som vi gikk i møte. Temaøkter, diskusjoner og bønn
gjennom sang og stillhet.
Vi opplevde både våkenatt,
korsveien og et tradisjonelt
jødisk påskemåltid. Dette var
fine kontraster til hverdagens
mas, det å kunne rette hele
sitt fokus mot Gud sammen
med andre troende. Påskenatten feiret vi med et stort
festmåltid, etterfulgt av fest
og dans som varte resten av
natta. Stemningen var helt
herlig.

Selv om det i løpet av uka
snødde og var kaldt, var det
alltid noe å finne på. Sang-,
forming- og avisgruppe var
bare noen av de forskjellige
aktivitetene vi kunne være
med på. På grunn av et
veldig høyt antall deltakere
ble det ganske trangt, så vi
tilbrakte det meste av tida
ute. Da med volleyball,
fotball, gitarspill og annen
moro, som konkurranser
og indianer/cowboy-fest.
Det var også noen som var
tøffe nok for morgenbad, til
tross for at det la seg is på
vannet.

Selv om en god del av
deltakerne hadde vært på
en eller flere av NUKs leirer
før, var dette den første
leiren for mange. En helt ny
og spennende opplevelse.
Heldigvis ga denne leiren
mersmak, og allerede før
bussen nådde Oslo igjen
var gjenforeninger under
planlegging. Det tyder på
en meget vellykket leir med
fantastiske mennesker. Vi
dro hjem med minner for
livet og mange nye venner.
Dette er en leir som sent vil
glemmes.

Konfirmantleir på Oksnøen i Råde.
Foto: Tao Nguyen.

Men vi brukte også mye tid
på refleksjon i henhold til
den stille uke og fermingen
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Påskeleir Mariaholm
Av: Pedro Barrera

Høsten 2007 ble jeg spurt
av arbeidsutvalget i NUK
om jeg ville være leirsjef på
påskeleiren for konfirmerte
ungdommer på Mariaholm.
Dette er en jobb jeg har
gjort en gang før, og ettersom det i mine øyne var
kjempegøy og vellykket,
takket jeg ja.
Jeg startet tidlig med å
spørre ledere til å bli med
på teamet mitt, og fikk
positiv respons fra så og
si alle jeg spurte. Planleggingshelgen ble avholdt
i februar, ca. Seks uker
før leiren startet. De fleste
lederne deltok, noe som
bidro til å bygge den gode
gruppefølelsen man trenger i
et lederteam.
Omlag seksti deltagere og
ledere var samlet i påsken.
Leirprogrammet inneholdt
mange av de tradisjonelle
leiraktivitetene som Rød
og Blå, P-OL, korsvei og
underholdning. I tillegg
hadde vi noen nye ting som
for eksempel sjørøverfest
med skattejakt . Påsken, som
er en sorgens og gledens
høytid i Kirken, fikk i år et
tilsnitt av brutal realitet da vi
mottok beskjeden om biskop
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Påskeleir for konfirmerte på Mariaholm.
Foto: Privat.

Grans bortgang. Biskopen
ble hedret i plenum for
sitt engasjement innenfor
ungdomsarbeid i Kirken, og
ikke minst for byggingen av
Mariaholm.
Inntrykket man sitter igjen
med etter en leir er ikke nødvendigvis det samme hos en
leder som hos en deltager.

Jeg vil derfor oppfordre alle
til å lese om årets leir i Q,
hvor Peter Gombos har gitt
en meget flott beskrivelse
av påskeleiren. En rørende
beskrivelse som sammenfaller med mitt inntrykk av
leiren.

Juniorleir 2008
Tekst og foto: Isabel Sanchez

28. juni dukket 41 deltagere
og 12 ledere opp på Mariaholm for å delta på juniorleir
2008.
Vi fikk en flott uke sammen
med nye og gamle venner,
masse sol og aktiviteter.
Hver dag hadde vi en
temaøkt om leirens tema:
Kirkens syv sakramenter.
Etter temaøktene hadde vi
aktivitetsgruppene; friluft,
forming, leiravis, drama og
lær mer om tema.

Andre ting vi gjorde var volleyball- og fotballturnering,
rød og blå og paveleken.
Messe hadde vi også hver
dag, og leirpresten hadde
aldri opplevd en roligere
gruppe!
Men vi hadde også mye
fritid i løpet av uken, som vi
fylte mye bading, soling på
gresset og kortspill.

samlet inn knuter til navnskiltet sitt), hemmelig venn
og snusen. Knutene ble satt
stor pris på av en del av
deltagerne, og det var en
som vant den gjeve prisen
om å ta alle 25 knuter.
Alt i alt, en utrolig flott leir
med masse kule folk!

Andre ting uka ble brukt på
var juniorknuter (hvor man
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NUKs blad og internettsider
Arken
Arken er NUK’s utgivelse for
barn i alderen 4-12 år. Da Arken
nr 3 kom ut høsten 2007 besto
redaksjonen av Kristine Gran Stiansen (redaktør), Christine Maria
Ottersen, Elin Dingstad, Marta
Bivand Erdal, Torvild Oftestad og
Kristoffer Lindtveit. Her var temaet
bønn, og dette ble grepet an på
flere ulike måter; med konkurranser, ”fyll inn-oppgaver” og bønner
skrevet av barn selv. I tillegg var
en rapport fra barneleir på Stella
Maris tatt med.
I julenummeret satt den samme
Arken-redaksjonen, og her var
fokuset rettet mot Jesu fødsel i
Betlehem. I tillegg ble det skrevet
om 1. Kommunionen, det var
også her oppgaver, men denne
gangen knyttet til jula. Kake- og
julepyntoppskrifter, bønner,
artikkel om barnekorene i Bergen
og fortellingen om de hellige tre
konger var også med.
I arkens første nummer i 2008
var ”Den Hellige Ånd” tema for
bladet. Dette ble behandlet gjennom en fyldig artikkel, bønner og
oppgaver. Etter at dette nummeret
var utgitt reiste Kristine Gran Stiansen utenlands på backpacking,
og Torvild Oftestad tok på seg
redaktørjobben for Arken nummer
to. Her skriver han litt helt spesifikt
om dette nummeret:
Redaksjonsmøte for Arken 2-2008
ble avholdt 12.mars kl.15.00 i
Mariagården. Kristine Stiansen informerte om at hun kom til å reise
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bort en tid, så redaktøransvaret
for dette nummeret måtte overtas
av en annen.
Redaktør ble Torvild Oftestad
og de øvrige redaksjonsmedarbeidere Elin Dingstad, Marta
Erdal, Christine Maria Ottersen,
Camilla Cselenyi og med Kristoffer
Lindtveit som layout-ansvarlig.
Tema for nummeret ble Skapelsen.
Deadline ble satt til 25.april.
Ikke mange fikk levert stoff til
tiden, så bladet ble ikke klart til
avtalt tid. Alt stoff ble til sist overlevert NUKs sekreteriat der det pdd.
venter på videre behandling.
Bladet kom etter alt å dømme ut i
de tusen hjem ikke så altfor lenge
etter planen, etter å ha blitt satt
sammen av Nicholas Christiansen
(layoutarbeider for Q).
Arkens redaksjon er per idag
fremdeles den samme, men det er
noe uvisst hvem som fortsetter som
redaktør fra og med nummer tre.
Maria Bjørnland, kontaktansvarlig i AUV for
NUKs utgivelser

Credimus
Credimus er NUKs blad for 19+,
og blir utgitt fire ganger årlig.
Credimus hadde i 2007 noen
små endringer, blant annet ved at
Heidi Øyma sluttet som redaktør,
og Kristine Maria Almås tok over.
Redaksjonen hadde også noen få

små endringer, og består nå av
Heidi Øyma, Marta Bivand Erdal,
P. Arnfinn Haram, Ståle Wilhelmsen
og Alida Haavik Drolsum. Erlend
Dahl og Gunhild Finseth-Ficarra er
faste spalitster og Hilde Bliksrud har
tatt et års pause fra redaksjonen
grunnet studier.
Credimus har over de siste årene
utviklet seg til å bli et svært rikt
blad, med en mengde forskjellige
artikler som forhåpentligvis gjør at
bladet når ut til mange. Med gode
gamle faste spalter som ”Paven
har ordet”, ”Kirkens sosiallære” og
”Våre ordener” fyller vi bladet med
interessant stoff. Det siste året har vi
også kommet med noen nye faste
spalter som ”vårt kall” som går inn
på forskjellige menneskers kall, ”credimus leser” og ”Credimus lytter”
hvor vi anmelder bøker og musikk
og ikke minst ”in english please”
som er vår nye engelske spalte for
NUKs internasjonale medlemmer.
Credimus ønsker å være et blad
som når ut til mange. Vår målgruppe er ganske vid – fra unge voksne
på 19 år, til støttemedlemmer en del
lenger oppi åra. Vi har derfor svært
forskjellige artikler i vårt blad, både
seriøse og teoretiske artikler og
mer tullete og praktiske artikler. Alt
for å ha et videst mulig treffpunkt,
slik at alle kan finne noe de vil lese
om i bladet. Målet er ikke at alle
skal lese alt, men at alle skal finne
minst en artikkel i hvert nummer de
vil lese.
Kristine Maria Almås - Redaktør

Internettredaksjonen

Q (Katolsk Ungdom)

Redaksjonen har i perioden bestått
av Heidi H. Øyma (redaktør),
Jardar J. Maatje (teknisk ansvarlig)
samt Stephen Trotter og sr. Katarina
Pajchel OP.

Q er NUKs blad for ungdom mellom 15 og 18 år. Høsten 2007
takket Martin Bjørnland for seg
som Q-redaktør gjennom to år, og
Kristine Gran Stiansen tok over
som fungerende redaktør. Dette
var imidlertid ingen permanent
løsning, så vi i redaksjonen og på
sekretariatet har stadig vært på
utkikk etter en fast redaktør til å
overta etter Kristine. Men ettersom
det i disse tider krever en aldri så
liten kraftanstrengelse for å finne
overtakere til verv i NUK, ble det
til at kontaktansvarlig for Q i AUV
(undertegnede) tok over.

Redaksjonen har ansvar for vedlikehold, oppdatering og utvikling
av www.nuk.no samt av NUKs
epostlister (i samarbeid med ansvarlig for @katolsk.no-epostsystemet).
Redaksjonen organiserer sitt arbeid
via epost, det har ikke vært formelle
møter i perioden. Vårt arbeid bærer
etter hvert preg av at alle har mye å
gjøre, og må prioritere mellom ulike
verv. Vi holder sidene greit oppdatert
og løser tekniske problemer som
oppstår underveis, men den biten
som går på nytenkning og utvikling
blir stemoderlig behandlet. Flere deler
av sidene har behov for ny funksjonalitet, det gjelder særlig de interaktive
delene. Vi annonserer derfor etter
flere bidragsytere til sidene.
Et konkret ønske fra Landsstyremøtet
i januar gikk på å stramme inn
kontrollen av kommentarer som blir
lagt ut på billedgalleriet og slette
sårende og useriøse kommentarer. Dette ønsket har vi innfridd.
Heldigvis er det ikke mange slike
kommentarer som kommer, men vi
har hatt problemer med spamkommetnarer på billedgalleriet. Også
etter ønske fra LS har vi gjort det enklere å melde ønske om sletting av
bilder. Fire måneder etter at denne
funksjonaliteten ble innført har vi
kun fått inn ett ønske om sletting.
Redaksjonen ønsker å få inn flere
nyheter fra lokale og regionale arrangementer og lignende. Har du noe på
hjertet, send det til webred@nuk.no.

Redaksjonen består i skrivende
stund av Kristine Gran Stiansen,
Ståle Wilhelmsen (org.konsulent), Paul Kopperud, P. Andreas
Rupprecht, Nicholas Christiansen
(layout), Thea Tande og Maria
Bjørnland (redaktør). Konrad
Tywoniuk sluttet som redaksjonsmedlem våren 2007 etter å ha
bidratt lenge.
Q var i en periode svært temabasert, men vi har idag gått litt bort
fra dette og prøver nå å ha en
– lett blande – profil (uten at det
er veldig annerledes enn før), der
temaet ikke styrer hele innholdet
i bladet.
Etter LM 2007, der Q-redaksjonen
fikk en ny post i arbeidsprogrammet, nemlig å publisere en kateketisk spalte i hvert nummer, har vi
fulgt opp dette og fått Kateketisk
Senter med på laget. KS skriver
nå en spalte til hvert nummer med
gode, lærerrike og innsiktsfulle
artikler om den katolske tro og
lære.

I tillegg har nesten samtlige av
NUKs leirer og arrangementer blitt
dekket gjennom rapporter skrevet
av deltakerne på disse arrangementene.
Ellers har faste innslag i Q vært
temaartikler, ofte med temaer
relatert til kirkelige høytider
som nettopp har vært eller snart
kommer, Q-prest, Theas hjørne,
Q-novelle og Vårt Lokallag.
Redaksjonen har i tillegg startet
opp to nye artikkelserier. Den ene
dreier seg om å presentere de
ulike utvalgene under NUK, som
et lite ledd i rekrutteringsarbeidet
vårt. Vi har så langt presentert
AUV (Arbeidsutvalget) og KUT
(Karitativt Utvalg). Den andre er
gamle artikler som publiseres på
nytt – smakebiter av Katolsk Ungdom fra 60´årene fram til idag.
I 2007 ga NUK ut 4 numre av
Q, det samme gjaldt Arken og
Credimus – noe som er en aldri så
liten sensasjon!
Alt i alt har Q-redaksjonen gjort
en flott jobb. Vi satser på 4 sterke
numre også i 2008, og med tiden
en fornyelse og forsterkelse av
redaksjonen.
Maria Bjørnland - Redaktør

Heidi Haugros Øyma
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NUKs distrikter og lokallag pr. juli 2008
Av Ståle Wilhelmsen

DISTRIKT NORD
Distriktrepresentant: Vakant
Vara i Landsstyret: Murphie
Kahegezo, tlf 99 46 26 40
Bodø Katolske Ungdomslag
Leder: Murphie Kahegezo,
tlf 99 46 26 40
Den Hellige Ånds Barnelag
(Mosjøen)
Leder: Agnes Yvonne Lading,
tlf 47 65 71 33
Kristus Konge Menighets
Ungdomslag (Narvik)
Leder: Arnt Robin Simonsen,
tlf 99 57 91 00
Tromsø Katolske Barnegruppe
Leder: Sr. Katarina Hodyr
C.S.S.E., tlf 23 38 44 37

DISTRIKT MIDT
Distriktsrepresentant: Quyen-Di
ngoc Phan, tlf 97 52 70 97
Vara i Landsstyret: Marit Steinum,
tlf 41 69 52 72
K-SULT (ungdomslag i St
Olav menighet, Trondheim)
Kontaktperson: Phuong Thao
Nguyen, tlf 47 60 78 79
St Brettiva Ungdomslag
(Levanger)
Leder: Carmen Isabel Olsen
Roman, tlf 74 08 16 21

20

Trondheim Unge Voksne/
Studentlaget Albertus
Magnus
Leder: Huy Bao Ngo,
tlf 97 71 02 90

DISTRIKT VEST
Distriktsrepresentant: Romina
Salazar, tlf 92 41 78 20
Vara i Landsstyret: Monique
Vassvåg, tlf 45 43 15 36
St Paul Katolske
Barnegruppe (Bergen) (kor)
Leder: Pernille Volent,
tlf 98 46 19 06
Leder: Kjetil Nes, tlf 906 41 065
St Stefanus Ministrantlag
(Bergen)
Leder: Trung Tran, tlf 48 00 33 36
St Paul Ungdomslag
(Bergen)
Leder: Stefan Bivand,
tlf 97 95 39 68
FIDES (Bergens Unge
Voksne/studentgruppen)
Kontaktperson: Dom Lukas LorfWollesen Can. Reg.,
tlf 55 30 80 22
Stavanger Katolske
Ungdomsforening
Leder: Anne Kristine Ekroll,
tlf 51 55 09 34

DISTRIKT SØR
Distriktsrepresentant: Josef Rafael
Ottersen, tlf 47 87 50 12
Vara i Landsstyret: An Chau Le
Thi, tlf 99 37 73 89
St Ansgar Ungdomslag
(SAUL) (Kristiansand)
Leder: Cecilia To Uyen Phan
Nguyen, tlf 99 26 77 76
St Ansgar Ministrantlag
(Kristiansand)
Leder: Lena Nguyen,
tlf 41 61 99 07
Katolsk Ungdomslag i
Arendal
Leder: Josef Rafael Ottersen,
tlf 47 87 50 12
St Frans Katolske
Ungdomslag (Larvik)
Leder: Julia Natasza Gundersen,
tlf 40 21 98 20
Tønsberg Katolske
Barnegruppe
Leder: Sr. Karolina Bogoczová
C.S.S.E., tlf 23 38 44 24
Aktiv Katolsk Ungdom i
Tønsbergtraktene (AKUTT)
Leder: An Chau Le Thi,
tlf 99 37 73 89

DISTRIKT ØST
Distriktsrepresentant: Kristina
Elizabeth Voigt, tlf 98 69 30 55
Vara i Landsstyret: Paul Maric,
tlf 91 39 13 83

Asker og Bærum Unge
Katolikker
Leder: Irena Shllaku,
tlf 97 61 44 91
St Laurentius Ministrantlag
(Drammen)
Leder: P. Janusz Fura SS.CC.,
tlf 91 63 46 34
Dueflokken (katolsk
ungdomslag i Drammen)
Leder: Cathrine Kieu Trang Bui,
tlf 41 20 29 85
St Laurentius Barnegruppe
(Drammen)
Leder: Theresa Jee,
tlf 97 63 59 54
Hamar Unge Katolikker (HAUK)
Leder: Gudrun Kringlebotn,
tlf 90 98 33 08
Troende Ungdoms Lokallag i
Lillehammer (TULL)
Leder: Katarina Lindberg,
tlf 97 74 77 79
Katolsk Ungdomslag
i St Magnus (KUSMA)
(Lillestrøm)
Leder: Vi Linh Vu, tlf 99 37 17 65
Lillestrøm Vietnamesiske
Barnelag
Leder: Vinh Van Truong,
tlf 63 84 53 66
Lillestrøm Katolske
Barnekor
Leder: Modesto Cayanan
Ocampo, tlf 63 83 10 65
Lillestrøm Katekeselag
(barnegruppe)
Leder: P. Iruthayanathan
Pethuruppillay, tlf 92 42 09 63

DISTRIKT OSLO
Distriktsrepresentant: Jardar
Johannes Maatje, tlf 95 18 40 34
Vara i Landsstyret: Stephen
Richard Trotter, tlf 47 03 05 66
St Olav Ungdomslag (SOUL)
Leder: Stephen Richard Trotter,
tlf 47 03 05 66
Oslo Unge Voksne
Leder: Kristoffer Thomas Lindtveit,
tlf 95 94 26 64
St Hallvard Katolske
Barnegruppe
Leder: Marion Haave,
tlf 22 28 59 69
St Olav Katolske
Barnegruppe
Leder: Kristine Maria Almås,
tlf 97 14 17 71
St Olav Katolske Barnekor
Leder: Kristine Dingstad,
tlf 23 21 95 37
St Olav Ministrantlag
Leder: Regina Adahada,
tlf 99 53 70 74

Couples for Christ Barne- og
ungdomslag
Leder: Ronald Deala,
tlf 99 30 78 14
Kroatisk Ungdomslag
Leder: Dijana Spehar,
tlf 90 98 96 21
San Damiano
(Ungdomsgruppen i St
Hallvard)
Leder: Stephen Richard Trotter,
tlf 47 03 05 66
Katolsk Studentlag
Leder: Nicholas Christiansen,
tlf 48 06 36 71

DISTRIKT ØSTFOLD
Distriktsrepresentant: Tao quoc
Nguyen, tlf 95 10 80 97
Vara: Vakant
Lokallag for Unge
Katolikker i Askim
Leder: Anna Harding,
tlf 45 09 82 35

Tamilske Unge Katolikker
Leder: Leno Dharsika Stanislous,
tlf 95 25 73 05

Sta. Maria Katolske
Barnegruppe (Askim)
Leder: Theresa Le Thi,
tlf 95 13 96 54

Ungdom for en forenet verden
Kontaktperson: Helga Koinegg,
tlf 22 92 12 98

Sta. Birgitta Unge Katolikker
Leder: Magnus Vøllo,
tlf 41 62 11 34

Vietnamesisk Kallsgruppe
Leder: Tam Dinh, tlf 90 50 26 87

Moss Unge Katolikker
Leder: Do Cao Thien Loc,
tlf 41 50 40 95

Vietnamesisk Kateketisk
Barnelag
Leder: Thien Duc Nguyen,
tlf 98 61 25 67
Vietnamesisk Ungdomskor
Leder: Ho Thi Kim Lai,
tlf 90 06 83 55
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Rapport fra utvalgene
Ledertreningsutvalget (LTU)
Ledertreningsutvalget består i
dag av tre medlemmer og en
leder. Styremedlemmene er; Eirin
Larsen, Francesca Bleken og Josef
Ottersen. Leder for utvalget er
Pernille Volent. I begynnelsen av
året fikk vi to nye medlemmer;
Eirin Larsen og Josef Ottersen, og
ny leder som var tidligere medlem
av utvalget før.
Ledertreningsutvalget har hovedsakelig ansvaret for lederutdanningen til nye ledere til Norges Unge
Katolikker. Vi jobber med å finne
en balanse mellom det praktiske
og en trosfordypning hos ledere.
Ledertreningsutvalget (LTU) har
som oppgave å arrangere to
ledertreninger hvert år; vårsamling
og høstsamling. I tillegg til disse
to helgene, som er relatert til ungdom fra 15 (konfirmert ungdom)
til 18 år, har vi helger som er
beregnet på 18 år + deltakere.
Ledertreningene består av fire
kurs, som er et godkjent opplegg
fra biskopen vår. Kursene vi har er
(kronologisk rekkefølge): INTROKURS, BIBELKURS, KIRKEKURS
OG LEDELSE- OG SAMARBEIDSKURS. I tillegg til kursene har vi
også oppfølging og oppfordring
av konkret engasjement til deltakernes lokale menighet.
Ledertreningsopplegget
Kurs 1: INTRO
En introduksjon til ledertreningen
i NUK. En ny erfaring av troen,
gjennom samtale, spørsmål og
svar. En opplevelse av fellesskapet
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gjennom arbeid mot et felles mål.
Et kurs som utfordrer deg. Et kurs
hvor 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.
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? 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
annet katolsk opplegg. Et kurs
som 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.
I år har vi arbeidet mye med å
utvikle et oppdatert program for
ledertreningene og 18+ helgene.
Siste helgen i april hadde vi et
utvalgsmøte i Bergen som gikk
veldig bra. Her ble det tatt opp de
nye forslagene som skal legges
fram på LM 2008 om justeringer
og nye behov i forhold til ledertreningsopplegget. Behov vi har
rundt ledertreningene, er å styrke
miljøet rundt ledertreningsopplegget og bygge opp et nettverk
mellom deltakerne. Vi ønsker også
å ha flere felleskurs i dagsaktuelle
temaer, i tillegg til enkeltkursene.
Det har også vært stor etterspørsel
etter mulighet for videreutdanning
av ledere som er mer praktisk
rettet, noe vi har lyst til å gjøre
noe med.
Vi takker for alle som har gjort en
fantastisk innsats for ledertreningene i år, enten ved å delta eller å
arrangere det!
Deres i Kristus,

Pernille Agnes Volent,
leder LTU

Leirutvalget (LUT)

Barneutvalget (BUT)
Medlemmer: Marta Bivand
Erdal (leder), Heidi Øyma, Tonje
Hareide, Sunniva Kristiansen,
Theresa Jee, Lisa McFadden

LUT har i perioden hatt litt startproblemer. Frem til jul var LUT
ikke konstituert med utenom leder,
Isabel Sanchez. Over jul har Karol
Jaworski, Kristoffer Lindtveit og
Jardar Maatje vært med. Til tross
for den sene startet har LUT klart å
få på plass de aller fleste leirene
for i år. Det ble avholdt en litt
amputert leirsjefsamling i starten
av februar. I påsken ble det arrangert to påskeleire, en for konfirmerte og en for de som allerede er konfirmert.

Jardar Maatje

I løpet av året 2007/2008 har
vi gjennomført en ’ressursdag
for barneledere, kateketer og
foreldre’ i Drammen i november.
Det var med 10-12 fornøyde
deltakere, deriblant flere kateketer.
Vi lærte nye barnesanger, jobbet
med formidlingsteknikker, søndagsskole og utvekslet erfaringer.
Vi planlegger nye ressursdager i
flere menigheter, og det er også
mulig å melde sin intereesse til
oss! Barneutvalget har også sett
på muligheten for å arrangere en
nasjonal ”barneledersamling”, vi
håper å ha et arrangement som er
åpent for deltakere fra hele landet
høsten 2008.
Vi har i perioden jobbet mye
med søndagsskole/evangelieforklaring – eller Ordets liturgi for
barn. Flere og flere menigheter
tilbyr nå barn et eget opplegg for
Ordets liturgi under høymessen.
I den forbindelse har vi sammen
med Kateketisk senter utarbeidet
retningslinjer som beskriver hva
dette er for noe, og hvordan dette
bør gjennomføres, for å ivareta
hensikt og kvalitet. Det er viktig at
søndagsskolen har som hovedformål å la barna høre og forstå
Evangeliet og få et levende møte
med Jesus. Som en del av dette arbeidet holder vi nå på å utarbeide
et Katolsk søndagsskoleopplegg
for 2009 (fra og med Advent i

2008). Opplegget utarbeides av
en gruppe på 12 frivillige fra 5
ulike menigehter, og vil være klart
i oktober 2008, og ligge tilgjengelig for nedlasting fra Kateketisk
senters hjemmesider (med lenke
på www.nuk.no).
Barneutvalget har i perioden
styrket samarbeidet med Arken,
og har fra og med nr 1/2008
en dobbeltside i bladet som
skal brukes til informasjon om
gode ressurser for foreldre og
for det katolske barnearbeidet.
Vi ønsker å ha med anmeldelser
av nye kristne barnebøker, og
har sålangt anmeldt barnebibler
og de barnebøkene i serien ”På
Evangeliets veier” fra Maximilian
Kolbe forlag.
I perioden har det vært avholdt
to møter med hele utvalget og
noen mer uformelle arbeidsmøter
med to-tre deltagere. Vi ønsker å
opprettholde arbeidsmåten med å
ha 2-3 plenumsmøter i året, med
mye kontakt per e-post, og fokus
på å få utrettet de aktivitetene vi
setter oss som mål. Vi opplever
at det katolske barnearbeidet er
i vekst i mange menigheter, og
at det er et stort behov for NUKs
sentrale engasjement for denne
viktige målgruppen.
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Karitativt utvalg (KUT)

Karitativt utvalg har som oppgave
å planlegge og tilrettelegge NUKs
adventsaksjon, samt hjelpe lokallagene med gjennomføringen. Adventsakjsonen 2007: ”Flyktninger
og rehabilitering” i Nord-Uganda
endte med et kjemperesultat på kr
386 593, nok en gang ny rekord.
Det var ingen mangel på kreativitet og innsats i NUKs mange lokallag. Både store og små brukte
adventstiden på bøssebæring,
kakesalg, julekonsert og mye mer!
På nyåret byttet KUT tilholdssted
fra Oslo til Bergen, og består
nå av Sean Lobo, Kim Anh Le,
Stefan Bivand og Anna Vøllo,
som alle bor der. Siden alle fire
er helt ferske i KUT har det siste
halvåret gått med til å sette seg
inn i utvalgets arbeidsoppgaver
og –rutiner. Vår største utfordring
er nettopp dette at vi må prøve
oss en del frem for å se hvordan
ting fungerer. Vi har hatt fire møter
hvor vi hovedsakelig har arbeidet
med og forberedere materiale og
temaarbeid til årets adventsaksjon
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Ressursgruppen

”Utdanning for fred” i Colombia
og Sri Lanka.
Tidlig i vår hadde vi et møte
med Caritas Norge hvor vi fikk
lære om årets tema, fornye vår
samarbeidsavtale og diskutere
vårt samarbeid. Caritas har vært
svært behjelpelige, både når det
gjelder aksjonstemaet og andre
oppstartsutfordringer vi har hatt.
Vi har også hatt jevnlig kontakt
med medlemmer fra det tidligere
KUT som har hjulpet oss i gang og
gitt oss gode råd!

NUK har siden seminaret om
barne- og ungdomsarbeid i 2003
forsøkt å sette fokus på støtte til
det lokale barne- og ungdomsarbeidet. Vi har en bred målgruppe,
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
Ressursgruppen er et dynamisk
utvalg i NUK, hvis ønske er å reise
rundt til ungdommer og lokallag
som trenger litt hjelp, eller bare
ønsker hyggelig besøk. Medlemmene i gruppen dette året har
vært Pedro Barrera, leder, Maria
Bjørnland og Ian Trotter.
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!
Året 2007/2008 har vært et rolig
år for Ressursgruppen. Lokallagslederseminaret (LLLS) måtte

Sangbokkomiteen
vi dessverre avlyse grunnet for få
påmeldte. Med unntak av et besøk
til Bodø i november har det ikke
kommet så mange forespørsler
som i tidligere år. TIl gjengjeld
var turen til Bodø velig spennende
for Christian Kuran og meg som
var de som reiste nordover. Vi
fikk anledning til å bli kjent med
ungdomslaget, sognepresten og
folk i menigheten.
Ressursgruppen har nå eksistert i
fem 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! Selv som
studier og jobb av og til forhindrer
oss i å rekke alt vi vil, så håper
at vi også neste år kan besøke
lokallag som vil ha besøk, og at
vi kan hjelpe til å finne ledere til
arrangementer som trenger litt
kompetanse i startgropen.

Pedro Barrera

Sangbokkomiteen har dette året
bestått av Konrad Tywoniuk
(leder), Kristine Dingstad, Helene
Fongen og Heidi Øyma (siden
januar 2008). Det ble lagt inn en
stor innsats for å prøve å gjøre
NUKs nye sangbok – Adoremus
– ferdig til Festivalen i august
2007, men det viste seg dessverre
å være umulig. Istedenfor jobbet
komiteen mye med arrangementets liturgiske sanghefte som til slutt
ble veldig vellykket.

har kommet inn fra menigheter
og ungdomslag i hele Norge. Vi
håper vi snart kan synge sammen,
både gamle og nye sanger;
Adoremus!

Siden utvalget av sanger i all
hovedsak ble fastsatt i forrige
periode, har komiteen i år jobbet
med notesetting av sanger, korrekturlesing og rettighetsarbeid.
Dette er to enormt tidkrevende
arbeidsoppgaver. Ved framtidige
prosjekter anbefaler vi at ihvertfall
en av disse oppgavene blir satt til
en lønnet deltidsstilling. Ikke bare
gjelder det å spore opp privatpersoner eller forlag som sitter på de
aktuelle rettighetene – det gjelder
også å ha fullstendig oversikt over
avtaler, priser og korrektur mellom
oss og rettighetsinnehaverne.
Prosessen med å finne rettigheter
til en gitt sang kan ta opptil flere
måneder, så her er kontinuitet i
arbeidet spesielt viktig. I løpet av
året tok Helene pause fra arbeidet
for å dra på utveksling til utlandet.
Her rettes en spesiell takk til
Heidi som trådte til med strålende
innsats i Helenes fravær.
Sangbokarbeidet har trådt inn
i sin avsluttende fase med korrekturlesing og lay-out arbeid som
avsluttes i løpet av sommeren.
Økonomisk sett er prosjektet kommet bra ut spesielt på grunn av de
mange forhåndsbestillingene som
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Små lokaler, store spørsmål
– NUKs Landsmøte 2007
Landsmøtet er samlingen av NUKs
medlemmer samles for å sette kursen for NUKS for årene fremover,
og for å evaluere hva som har
skjedd i perioden som har gått.
Landsmøtet i 2007 ble tradisjonen
tro holdt på Mariaholm det stedet i
Norge som har betydd mer for det
katolske barne- og ungdomsarbeidet i Norge, enn noe annet sted.
I 2007 ble møtet åpenet av leder
Thor Anders Svensson som ønsket
alle velkommen. Ordstyrerene
var Konrad Tywoniuk og Kristine
Dingstad. De var en gjennomgang
av årsrapporten som er oversikten
over NUKs arbeide i perioden som
straks ville være over.
Landsmøtet fordelte seg senere i
flere arbeidsgrupper som hadde
i oppgave å evaluere tideligere
arbeid, og se fremover. Dette var
arbeidsgruppene ved LM 2007 og
noen av de tankene som kom frem:
Ledertreningene (Gruppen gjennomgikk LTUs oppgaver samt
andre oppgaver og verv i NUK.) ,
Leirene (Leir er en av NUKs viktigste og mest sentrale arrangementer.
Spørsmålet gruppen stilte seg var:
Hvordan kan leirene forbedres?),
Karitativt arbeid og Adventsaksjonen (Karitativt arbeid er en stor del
av troen vår, det kan vi ikke se bort
i fra. Men man skal ikke gjøre det
fordi det står i NUKs arbeidsprogram, men fordi det er en viktig del
av troen vår.),
Støtte til menighetene og lokallag
fra NUK sentralt (De som har vært
med på leir er ofte mer aktive i
menigheten og lokalt enn de som
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Distrikt Øst-bordet på Landsmøtet 2007. Foto: NUK.

ikke har vært på leir. Vi må reklamere mer for NUKs arrangementer
og for NUK som organisasjon, slik
at folk vet mer om hva som skjer
sentralt.
Arbeid for og med barn, (Få med
også foreldrene til dem som er
mellom 0-5 år, eventuelt arrangere
mindre familieleirer)
Internett, bladene og markedsføring, Det er viktig å fremme entusiasme for leir, vi må spre budskapet
om at leir er gøy!
Studentarbeide Studentlagshåndbok for NUK. Studentlagene er
jo lokale, så denne behøver ikke
være annet enn en idébasis. For
eksempel en årlig informasjonsfolder, med adresser og info til alle
studentlag i Norge.
Senere jobbet Landsmøtet med
NUKs arbeidsprogram som er alle
våre gode ideer og daglige drift
satt i system slik at det blir lett å
se ikke bare hvilke faste oppgaver

som får NUK til å fungere, men
også hvilke visjoner vi har for
framtiden og hvordan vi skal jobbe
med dette. Dete var et arbeide som
tok lang tid, men som til slutt de
aller fleste kunne enes om.
Det ble også fremmet et forslag
om at medlemmer i AUV skulle
velegs for to år av gangen for å
skape bedre kontinuitet. Endringer
i sentrale vedtekter er alltid noe
som skaper mye og god diskujon
på landsmøtene og denne gangen
var heller ikke et unttak. Til slutt
ble forslaget nedstemt og nytt AUV
valgt for et år.
Landsmøtet er NUKs viktigste
organ og det var fantastisk å se
og arbeide med så mange flotte
ungdommer som er engasjerte
og bryr seg om NUK og dermed
også katolske barn og ungdommer
i hele Norge!

Landsstyret 2007-2008
Av Ståle Wilhelmsen

Landsstyret (LS) er NUK høyeste
organ mellom de årlige Landsmøtene. Det møtes tre ganger pr.
år, i oktober, januar og mai. Det
består av Arbeidsutvalget, lederne
for Arbeidsutvalgets underutvalg
(Ledertreningsutvalget, Leirutvalget,
Karitativt utvalg, Ressursgruppen og
Økonomisk Utvalg), lederne for distriktene, redaktørene for NUKs tre
blad (Arken, Q og Credimus), og
NUKs pastoralrådsrepresentanter.
Landsstyrets oppgave er å sørge
for at de vedtak og arbeidsoppgaver som Landsmøtet har satt
opp, blir gjennomført. LS består av
medlemmer som enten direkte er
demokratisk valgt på Landsmøtet,
slik som Arbeidsutvalget som også
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 årsmøtene. Landsstyremøtet
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.
Landsstyret 2007-2008 diskuterte
bl a. følgende saker:
Landstyremøtet oktober 2007
• Hvordan arbeidsprogrammet
som ble vedtatt på Landsmøtet

NUKs Landsstyre 2007-2008.
Foto: NUK

skulle gjennomføres.
• En mulig 18+-helg for studenter
• Mulige nye studentpreststillinger
• NUKs distrikter: Hva kan vi
gjøre for å styrke distriktsleddet?
• Medlemsverving og rekruttering.
Blant annet ble det diskutert
å lage promoteringsplakat og
å innføre kontingentbetaling
via internet og kortterminal på
sekretariatet.
Landsstyremøtet januar 2008
• Orientering om gjennomføringen av Adventsaksjonen 2007
v/fungerende leder for Karitativt
Utvalg
• Orientering om NUKs opplegg
for Verdensungdomsdagen
2008 i Sydney. Denne orienteringen inneholdt også en
grundig innføring i prosjektets
økonomi.
• Diskusjonen om koordinering
av studenttilbud fortsatte fra
sist møte, bl. a. vedrørende

muligheten for lønnede studentpreststillinger både i Oslo og i
Bergen.
• Leiråret 2008 – med særlig
fokus på hva NUK skal gjøre for
å rekruttere flere leirledere.
Landsstyremøtet mai 2008
• Forberedelse av Landsmøtet
2007, bl. a. forslag til arbeidsprogram.
• Regnskapet for regnskapsåret
2007 ble presentert og gjennomgått, som det er vanlig å
gjøre på landsstyremøtet i mai.
• Sommerleirene 2008 – spesielt
situasjonen på personal/lederfronten.
• Diskusjon av NUKs ledertreningsopplegg sammen med to
medlemmer fra Ledertreningsutvalget. Blant annet ble det
drøftet en mulig modifisering av
kurstilbudet.
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NUKs økonomi
Inntekter
Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte
Søskenmoderasjon
Sum medlemskontingenter
Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Sum støtte fra Kirken

Regnskap
2007

Regnskap
2006

70 810,00
15 210,00
32 120,00
35 010,00
-600,00
152 550,00

kr 141 645,00
kr 20 700,00
kr 46 910,00
kr 34 446,52
kr 600,00
kr 244 301,52

402 000,04
402 000,04

kr 381 950,55
kr 381 950,55

Statsstøtte
Statsstøtte drift
Statsstøtte internasjonalt
Statsstøtte annet
Sum statsstøtte

698 050,00
226 217,00
168 913,62
1 093 180,62

kr 634 592,00
kr 180 398,00
kr 100 474,00
kr 915 464,00

Møteinntekter
Deltageravgift
Andre inntekter
Sum møteinntekter

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

57 800,00
11 018,40
0,00
68 818,40

0,00
0,00
0,00
0,00

1 363 611,00

kr 702 910,50
kr 8 328,00
kr (700,00)
kr 147,00
kr 710 685,50

Kursinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Sum kursinntekter
Leirinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Kantineinntekter
Sum leirinntekter

-7 800,00
1 355 811,00

Prosjekter
AA støtte UD
AA støtte LNU
Kulturstøtte fra LNU (FLAX-midler)
Administrasjon FLAX
Demokratimidler fra LNU
Sum prosjektinntekter

383 243,00
37 497,00
38 023,94
458 763,94

kr (649,38)
kr 53 525,62

Andre inntekter
Gaver
Salg bøker og annet
Andre inntekter
Sum andre inntekter

144 163,75
1 692,50
37 321,00
183 177,25

kr 22 128,45
kr 988,00
kr 14 213,50
kr 37 329,95

3 714 301,25

kr 2 343 257,14

Sum inntekter

kr 14 801,00
kr (13 426,00)
kr 52 800,00

Kostnader
Personale
Lønninger v/OKB
Lønn regnskapsfører
Utvikling og trivsel
Andre personale utgifter
Sum personalkostnader
Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Div.kontorutgifter
Database
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
Annonseutgifter
Kopieringsutg. m/(drift maskin
Vedlikehold kontormaskiner
Telefon
WEB-side abonn./internett
Budbil/frakt
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar
Forsikringer

28

773 602,67
15 000,00
2 609,96
921,00
792 133,63

kr (681 935,55)
kr (995,50)
kr (578,00)
kr (683 509,05)

65 703,72
25 416,50

kr (39 323,86)
kr (56 609,28)

162,00

kr (4 336,25)

9 940,00
3 840,00
11 669,80
7 637,75
7 525,00
2 224,00
562,25
102 327,78
11 311,45
6 249,00
17 500,00

kr (5 640,50)
kr (26 556,92)
kr (5 305,00)
kr (496,25)
kr (82 380,75)
kr (19 052,62)
kr (2 718,00)
kr (40 000,00)

Ungdomsprestens bil
Reiser
Internasjonalt
Div. kostnader
Sum administrasjonskostnader
Møtekostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner
Sum møtekostnader
Kurskostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner
Sum kurskostnader
Leirkostnader
Kost
Losji
Felles transport
Forberedelse
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Deltagerreiser
Fellesutgifter leirer
Sum leirkostnader
Blader og utgivelser
Årsrapport
Trykking Arken
Porto Arken
Trykking Q
Porto Q
Trykking Credimus
Porto Credimus
Annen utarbeidelse og trykking
Diverse fellesutg blader og
utgivelser
Sum kostnader blader & utgivelser
Prosjekter
AA
Sangbok
Barnegruppe
Festival 07
WYD
Sum prosjektkostnader
Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Støtte/tilskudd
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Flaxmidler UT
Avskrivning/kontormaskiner
Sum andre kostnader
Sum kostnader
Finansielt & ekstraordinært
Bankgebyrer
Ekstraordinære kostnader
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Gebyr - inntekt
Endringer ifm tidl. gjeld
Tap på krav
Avskrivn.ifm tidl.år
Agio tap
Overført fond WYD 08
Feilbilag
Sum finansielt & ekstraordinært
Resultat

62 989,82
9 468,00
344 527,07

kr (20 359,01)
kr (19 617,54)
kr (5 002,41)
kr (284,00)
kr (327 682,39)

0,00
28 086,14
20 040,00
26 483,52
1 602,87
12 609,12
88 821,65
219 995,60
318 584,00
280 351,24
64 297,96
125 509,54

kr (182 078,02)
kr (381 430,00)
kr (56 183,97)
kr (27 327,54)
kr (85 797,56)

78 295,15
3 414,56
1 090 448,05

kr (181 892,96)
kr (7 819,44)
-922 529,49

1 788,24
59 986,33
10 903,95
64 542,33
17 294,50
48 380,25
20 036,17
102 082,51
325 014,28

kr (147 623,33)
-147 623,33

0,00
138 626,00

kr (1 000,00)
kr 9 700,00

2 825,50
10 723,28
383 243,00

kr (1 655,00)
kr (6 200,00)

535 417,78

845,00

3 176 362,46

-2 080 499,26

-1 500,70

kr (1 483,00)

12 035,00
2 940,00
54 729,00

kr 10 314,00
kr 2 518,00
kr 20 755,89

-558 876,08

kr 10 519,50
kr (51 698,05)
kr (28 836,00)
kr (8 249,00)

-490 672,78

-46 158,66

47 266,01

216 599,22

NUK BALANSE
EIENDELER:
FORDRINGER
KASSE/BANK
SUM EIENDEL
GJELD OG EGENKAPITAL:
EGENKAPITAL
INT REISEFOND
LITTERATURFOND
SUM EGENKAPITAL

2007

2006

13452,18
1651895,72
1665347,9

11607,73
632265,95
643873,68

306263,01

306263,01

75000
54689,66
435952,67

54689,66
360952,67

GJELD
LÅN WYD/OKB 2010
DIV MELLOMVÆRENDE
LOKALLAGSANDLER
SUM GJELD
AVSATT WYD FOND
OVERSKUDD

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

200000
238976,06
184277,08
623253,14

70750,93
212170,08
282921,01

558 876,08
47266,01
606 142,09
1 665 347,90
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Arbeidsutvalget
og sekretariatet 2007-2008
Arbeidsutvalget

Fra AUV og sekretariatets sommeravslutning sammen med biskop Bernt.
Foto: Christina Falkenberg

Landsmøtet i 2007 valgte
NUKS arbeidsutvalg (AUV) i
perioden 2007/2008:
Tao Bjørn Quoc Nguyen til
leder, Christian Kuran, Isabel
Maria Sanchez, Tor Peter
Nguyen, Maria Bjørnland,
Ana Veronica Roman (vara)
og Maria Mouland (vara).
På sitt første møte etter
Landsmøte konstituerte AUV
seg , valgte nestleder og
fordelte ansvarsområder og
arbeidsoppgaver. Christian
Kuran ble valgt som nestleder. AUV har ansvaret for
alle sider ved NUKs daglige
drift og har av holdt møter
annenhver uke og holdt god
kommunikasjon oss imellom mellom møtene. Hvert
medlem av AUV har hatt
en huskeliste der vi har ført
inn nye oppgaver knyttet til
ansvarsområdene våre eller
saker som fra tid til annen
dukker opp og som trenger
behandling. Huskelistene har
blirr gjennomgått og oppdatert på hvert møte slik at i har
holdt hverandre oppdatert
på de andres gjøremål Ofte
er det ting som krever at flere
medlemmer eller hele AUV
trekker sammen. Da er det
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viktig at det er god kommunikasjon og åpenhet på
møtene. I tillegg til dette har
vi også instruksene våre og
”tradisjonsdokumentet” der
de uskrevene reglene er skrevet ned. Dette dokumentet er
viktig fordi det skjer ofte store
utskiftninger i AUV ved nytt
landsmøte og det er helt nødvendig at AUVs skikk og bruk
ikke går i glemmeboken.
I løpet av perioden har AUVs
vararepresentanter trukket
seg ut av arbeidet av personlige grunner, noe som har
ført til tilsvarende merarbeid
for de resterende medelemmene av utvalget. Men
arbeidsånden i AUV har vært
alt annet enn dårlig. AUV
har i perioden vært flinke til

å finne på ting sammen, som
hele arbeidsdager, sommeravslutning og julebord
Det har vært flere større prosjekter i perioden, blant annet WYDSYD og sangboken
som har preget AUVs arbeid.
AUV har også jobbet tett opp
mot de andre utvalgene som
gikk igjennom flere store utskiftninger i samme periode,
noe som har gjort det til en
såtende spøk om antallet
hatter en repsresentant i AUV
kan ha på en gang. AUV har
også hatt meget god kommunikasjon med Biskopene og
bispedømmeadministratoren i
løpet av perioden noe som vi
håper å holde på.
Christian kuran

Fra AUV og sekretariatets sommeravslutning sammen med biskop Bernt.
Foto: Christina Falkenberg

Sekretariatet
NUKs sekretariat ansettes
av Arbeidsutvalget for å
hjelpe til med den daglige
driften av NUK og også for
å bemanne et kontor hvor
NUK kan ha sin base. Sekretariatet har sitt tilholdssted i
Mariagården i Akersveien,
Oslo, et kontorlokale som
eies av Oslo Katolske Bispedømme.
NUKs sekretariat har i
perioden 2007-2008 bestått
av de følgende personer:
Ungdomsprest p. Andreas
Rupprecht SM, organisasjonssekretær Christina
B. Falkenberg og organisasjonskonsulent Ståle
Wilhelmsen.
Sekretariatet har faste
rutiner for sitt arbeid, som
er godkjent av Arbeidsutvalget. Disse rutinene følger en
årssyklus. Noen av sekretariatets viktigste oppgaver er:
Sekretæroppgaver for og
oppfølging av Arbeidsutvalget og Landsstyret, oppfølging av distrikter, lokallag,
blad, internet og utvalg,
mottak av daglig post, betaling av regninger, mottak og
kontering av pengeoverføringer til NUK, utsending av

kontingentgiro, arbeid med
NUKs regnskap og budsjetter, informasjonspakker om
NUKs arrangementer og
tilbud som sendes til lokallag
og menigheter, bestilling av
leir- og kurssted og transport
for NUKs arrangementer,
redigering av årsrapport,
oppdatering av NUKs database, utsending av materiell
til adventsaksjonen, sending
av bladenes ferdige layout
til trykkeri, og mye mer.

taler med oss, i tillegg til å
oppmuntre oss i det daglige
arbeidet. I året 2007-2008
har vi også vært så heldige
å ha AUV-medlem Maria
Bjørnland som voluntør på
kontoret gjennom Katarinahjemmets voluntørordning.
Ståle Wilhelmsen

I året 2007-2008 har sekretariatet arbeidet spesielt
mye med rapportering og
regnskap i forbindelse med
de mange LNU-prosjektene
(LNU=Landsrådet for Norges
barne- og ungdomsorganisasjoner) NUK har søkt om
støtte til for året 2007. Dette
året har nestleder Christian
Kuran vært vår personalansvarlig, han har holdt stabsmøter og medarbeidersam31

Den katolske Kirke ved Norges Unge Katolikker

Sendes: Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo
NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange ideer og stram økonomi. Vi er derfor
takknemlige for alle gaver, både små og store. Gaver til NUK er fradragsberettiget på skatten.
Er du interessert i å støtte oss på denne måten, send inn dette skjemaet. Takk for ditt bidrag!

