Formålet med Denne forventningsplakaten er å hjelpe frem en selvrefleksjon hos alle med
lederverv på NUKs arrangementer om hva det innebærer å være katolsk leder.
Viktige punkter i en slik refleksjon er:

NUK’s FORMÅL: TRO – FELLESSKAP – HANDLING
Alt du gjør som leder skal reflektere disse verdiene.

DU REPRESENTERER MER ENN DEG SELV

Som leder skal du må være med å bygge opp en katolsk identitet hos de unge, og bidra
til å synliggjøre en levende og ung kirke. Dette medfører at du må ville kjenne, og ville
være tro til Kirkens lære, og strebe etter å leve etter denne læren.

DU SKAL VÆ RE ET TROVERDIG FORBILDE

Det handler om at du må ha et avklart forhold til din tro, og til deg selv som katolsk
leder. Dette betyr ikke at du må være feilfri (noe ingen er), men at du må ha vurdert
grundig ditt forhold til rollen som katolsk leder.

DU ER EN INNFALLSPORT TIL KIRKEN FOR DE UNGE

Deltagerne på et arrangement vil kunne spørre deg om ting som angår troen og Kirkens
liv og lære. Du må vurdere når du selv kan hjelpe dem med svar og når du bør be dem
snakke med leirpresten.

DU SKAL VISE OMSORG OG BRY DEG

Alt du gjør som leder på et NUK-arrangement handler om å vise omsorg og stille seg til
tjeneste for deltagerne og de andre lederne. Dette betyr at du ikke er leder på et
arrangement kun for din egen del, men for å gi av deg selv til andre og til leiren som
helhet. Det er din oppgave å bry deg og være disponibel for deltagerne og de andre
lederne. Ledere har også et ansvar for hverandre. Hvordan lederne oppfører seg mot
hverandre og sammen med hverandre, er like viktig som hvordan lederne oppfører seg i
forhold til deltagerne. Alle ledere har sin måte å utøve ledertjenesten på. Vær deg selv
og bidra med dine talenter.
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