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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 nestekjærlig 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 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.
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nda ett innholdsrikt 
NUK-år er over, og det 
er på tide å oppsum-

mere arbeidet som har vært 
gjort dette året. Denne årsrap-
porten er et godt uttrykk for hva 
NUK virkelig er! 

Rundt i hele vårt langstrakte 
land er det mengder av unge 
katolikker som er opptatt av sin 
tro og er aktiv i menighetslivet. 
Det er her vi finner det katol-
ske ungdomsarbeidet i Norge; 
i menighetene. NUK er en 
organisasjon vi har for å støtte 
og hjelpe hverandre i utfordrin-
gene vi møter i menighetene 
og for å kunne organisere større 
fellesarrangementer. Når vi står 
sammen og trekker i samme ret-
ning får vi til mye mer enn vi ville 
gjort alene. NUK er basert på 
frivillig arbeid; et viktig prinsipp. 
For vi må huske hvorfor vi gjør 
dette arbeidet. Når vi gjør frivillig 
arbeid i Kirken ærer vi Gud. Det 
er en del av vårt kristne liv!

Årsrapporten forteller hvordan 
våre kristne liv kommer til syne 
gjennom NUKs arbeid. Med litt 
koordinasjon fra sekretariatet 
og arbeidsutvalget, i samarbeid 

med distriktsrepresentanter, 
lokallag, utvalg, redaksjoner og 
en dyktig frivillig layoutmedar-
beider har vi klart å lage en flott 
og innholdsrik årsrapport. Hver 
linje i årsrapporten er et resultat 
av utallige timer arbeid for vår 
tro og et uttrykk for hvordan vi 
forsøker å ”gjøre vårt liv til en 
lovsang for Deg”. Bak hver leir, 
hvert lokallag og hvert blad, alt 
utvalgsarbeid og hver innsam-
lede adventsaksjonskrone er det 
mennesker som ønsker å leve sin 
tro. Derfor kan vi med stor stolt-
het lese denne årsrapporten. 

Det er to ting jeg har lyst til 
å trekke spesielt frem av årets 
begivenheter. NUK er i ferd med 
å utvide sitt arbeid og favner 
stadig bredere. Det er derfor 
veldig spennende å se at det er 
i ferd med å vokse frem struktu-
rer for arbeid med barn og for 
studenter. Det har lenge vært 
gjort arbeid for både barn og 
studenter i mange menigheter, 
men det som er nytt av året er et 
nasjonalt samarbeid der dette ar-
beid kan koordineres, erfaringer 
utveksles og fellesarrangementer 
planlegges. Barnegruppen er al-
lerede konstituert mens student-

arbeidet fortsatt jobber med å 
finne en form. Jeg tror og håper 
dette vil inspirere og spre det 
gode arbeidet til flere menighe-
ter, flere barn og flere studenter. 

Jeg håper du vil kose deg med 
å lese årsrapporten 05/06 og at 
du vil bli inspirert til å fortsette 
det gode arbeidet, men glem 
ikke hvorfor vi gjør dette arbei-
det og glem ikke ditt eget ånde-
lige liv! Jeg vet selv hvor lett det 
er å forsømme sitt eget åndelige 
liv når sakspapirer, møteplaner 
og regnskapstall alltid surrer 
rundt i hodet. Derfor oppfordrer 
jeg deg til å delta på retretter, gå 
regelmessig til messe, be og les 
i Bibelen. Slik kan vi holde rett 
fokus og erfare at vår Herre alltid 
er med oss, støtter oss og gir oss 
kraft til å stå i Hans tjeneste.

Alt godt i Kristus
Thor Anders Austad Svensson
Leder i Norges Unge Katolikker

Leder
av Thor Anders Austad Svensson

Årsrapport for NUK 2005/2006 er forberedt av NUKs Arbeidsutvalg, distriktsrepresentanter og utvalgsledere. 

Redaksjonelt arbeid: NUKs sekretariat.
Foto: NUKs frivillige og deltakere på leire og arrangementer.
Layout: Peter Bjerke
Trykk: Molvik Grafisk
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I perioden 2005/2006 har antall 
lokallag i NUK igjen holdt seg rime-
lig stabilt, mens aktiviteten i ulike 
lokallag har variert. Dessverre har 
noen lokallag det siste året hatt lite 
aktivitet, men samtidig er det svært 
gledelig at noen lokallag har fått 
gjenopptatt aktivitet og noen helt 
nye lokallag er blitt startet opp. 

NUK har for tiden over 40 ak-
tive 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 ka-
tolsk ungdomsarbeid i de katolske 
menighetene rundt om i Norge.

I mars 2006 arrangerte NUK for 
første gang (i nyere tid) et lokal-
lagslederseminar, hvor lokallagsle-
dere for ungdomslag i hele Norge 
samlet seg for å jobbe sammen en 
hel helg med å hjelpe hverandre 
med utfordringer i ungdomsar-
beidet, og ikke minst for 
å inspirere hverandre. 
Denne helgen demon-
strerte helt klart at det er 
svært mange dyktige og 
engasjerte unge katolikker 
som tar ansvar for ung-
domsarbeidet i sine menig-
heter. Samtidig er det også 

tydelig at utfordringene er svært 
mange. Blant temaene som særlig 
engasjerte på lokallagsledersemina-
ret kan nevnes: Hvordan formidle 
troen og hvordan fordype seg i 
troen i ungdomsarbeidet? Hvordan 
sikre godt samarbeid og fellesskap 
blant ungdom på tvers av nasjo-
nale grupper? Hvordan sikre at 
nye tenåringer og konfirmanter får 
anledning til å erfare sin tro, til å 
fordype seg i sin tro og til å føle seg 
hjemme i menigheten og i Kirken 
vår?

Alle mål og utfordringer for lokal-
lagsarbeidet kan oppsummeres 
med to stikkord felleskap og tro, og 
sammenhengen mellom fellesskap 
og tro. Vi møtes i kirken – som er 
Kristi mystiske legeme, et fellesskap 
av troende. Det er umulig å jobbe 
med ungdomsarbeid i menigheten 
uten å ha både tro og fellesskap. 
Oppgaven vår er å skape et fel-
lesskap med troen sentrum. Mye 
av dette er såre enkelt, men ofte 
glemmer vi det likevel. Vi må skape 
et miljø, vi må ta vare på 
folk, slik at 

alle føler seg trygge. Hvis vi skal ha 
troen i sentrum i ungdomsarbeidet, 
så må også noen av våre aktiviteter 
dreie seg om vår tro. Her kan man 
benytte mange ulike metoder. Vi 
trenger ikke høre foredrag! De 
fleste ungdomslag møtes i messen 
eller har bønn som en del av det 
man gjør sammen – dette er helt 
supert. Man kan også prøve å gjøre 
noe annerledes og morsomt ut av 
trosaktiviteter i ungdomslaget. Alle 
tips og idéer fra lokallagslederse-
minaret er samlet i et hefte som du 
kan få fra NUKs sekretariat.

Til tross for mange engasjerte ung-
domsledere i mange menigheter, 
er det også menigheter hvor både 
barne- og ungdomsarbeidet sliter. 
Det er viktig at vi alle forsøker å bi-
dra til barne- og ungdomsarbeidet, 
både ved våre praktiske bidrag, vårt 
engasjement, men ikke minst ved 
vår forbønn. Ta utfordringen, og 
lykke til videre!

Lokallagene våre – gamle 
og nye utfordringer!
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)
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Ungdomslaget her i Arendal har 
gradvis bygd seg opp de siste 
årene. Takket være mye slit og flere 
ildsjeler er nå KULA blitt et ordentlig 
ungdomslag, med jevnlig frem-
møte og stadig nye ansikter som 
dukker opp. Vi møtes en fredags-
kveld i måneden, med overnatting 
for de som ønsker det, før lørdagen 
med katekese for barn og unge i 
menigheten. Før ungdomsmøtene 
har vi ungdomsmesse med 
musikkinnslag. Etter aktiv rekrut-
tering har vi nå nærmere 50 
medlemmer i NUK. Vi ble kåret 
til Årets Lokallag 2005, som vi 
selvfølgelig er veldig stolte av.

I begynnelsen av høsten 
2005 var det mye surr, siden 
styret var oppløst og mye som 
skjedde i Oslo med landsmø-
tet, høstsamling og bispeviel-
se. Men uti september-oktober 
kom det på plass et nytt styre, 
med Josef Ottersen i spissen. Som 
mannskap fikk vi Emilie Sissener 
som nestleder, Camilla van Goud-
over som kasserer og Johannes Ot-
tersen som sekretær. I tillegg nøt vi 
godt av å ha prestestudent Fredrik 
Hansen her. 

I september grillet vi og Pedro 
Barrera kom helt fra Oslo for å 
smake på pølsene. Sammen med 
ungdomslaget i Porsgrunn dro vi 
på hyttetur til Rjukan, sang karaoke 
og gikk tur med de få unge katolik-
kene som var der; en kjempevellyk-
ket helg! Før jul hadde vi juleavslut-
ning med julegrøt, mandel og 

marsipangris. Vi hadde også et 
par kvelder med overnatting for 
ministrantene.

KULA fikk rekordhøy resultat 
under Adventsaksjonen dette året, 
med dobling av fjorårets sterke 
sum! 17. desember ble Den Store 
Adventsaksjonsdagen da vi inva-
derte Arendal med bøsser, vafler og 
slagord mot menneskehandel. Vi 
fikk også fire store kasser med rester 

fra 

Baker 
Jørgensen som vi solgte for en 
billig penge til inntekt for AA. Vi 
hadde tatt en runde i byens for-
retninger og spurt om gaver, og 
endte opp med masse rart å lodde 
ut. Vi arrangerte en kirkekaffe og 
etter julegudstjenesten på julaften 
sto vi med bøsser utenfor Trefol-
dighetskirken, så totalt fikk vi i ”lille 
Arendal” inn langt over 16 000!

Våren 2006 begynte med en 
pangstart i januar. Vi var i overkant 
tjue stykker på kino og så Legen-
den om Narnia, med et foredrag 
om filmen av Pedro på forhånd, og 

et lass med pizzaer. Videre hadde 
vi en skikkelig Monopol-kveld før vi 
uka etterpå tok en dagstur til Gau-
tefall. Værgudene var ikke helt med 
oss, men vi hadde alle en kjempe-
fin dag i skibakken. Det kom over-
raskende mange for å ”slappe av” 
tre uker senere med filmen Dukes 
of Hazzard. I påsken reiste rekord-
mange arendalitter på påskeleir; 
totalt 12 stk hadde forvillet seg på 
leirene. Det var ikke så mange som 

ble med på Dyreparkturen i mai, 
siden det så ut som det skulle bli 
skikkelig dårlig vær, men vi som 
dro koste oss i solskinn! 

Nå nærmer sommeren seg 
med stormskritt, og vi er allerede 
godt i gang med grillingen. Vi 
satser på fjorårets suksess, og ser 
frem til sommeravslutning med 
båttur, grilling og overnatting i telt 
på Merdø. Vi skal også prøve å 
kapre en søndagshøymesse og ha 
ungdomsmesse. Så her i Aren-

dal går alt som det skal, men det 
skal vites at det kan være ganske 
tungt å drive ungdomslag med i 
utgangspunktet få medlemmer!

Josef Ottersen, leder i KULA

Ungdomslaget i Arendal: 

KULA
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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 ungdomsakti-
viteter i det ganske land, det være 
seg katekese, barnegrupper eller 
ungdomslag.   

NUK sentralt har en arbeids-
gruppe 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 årsrappor-
ten som handler om NUK organisa-
sjon. 

Her har vi skrevet litt 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 
Tønsberg
Lokallaget i Tønsberg var tidlig ute 
med ä etterspørre en leder til en 
lokallagskveld. Pedro Barrera tok 
oppdraget og reiste på besøk til 
ungdommene i St. Olav menighet. 
På forhånd hadde de spurt om 
Pedro kunne holde et foredrag eller 
et innlegg på møtet. Det ble tatt 
utgangspunkt i temaet ”Utfordrin-
gene ved å være ung og Kristen i 
et moderne samfunn”. Etter innleg-
get ble det et åpnet for en uformell 
diskusjon rundt de ulike momen-
tene som hadde dukket opp 
underveis. Oppmøtet var på rundt 
12 ungdommer i tillegg til p.Carlo 
som var med hele kvelden.

Adventsaksjon i Lillehammer.
Lillehammer er et av våre lokal-
lag som har blusset kraftig opp, og 

det var med friskt mot at Lars Blom 
og Pedro reiste på tokt oppover 
Gudbrandsdalen for å hjelpe dem 
med å avvikle årets første innsam-
ling til Adventsaksjonen. Vi ble mot-
tatt og innlosjert hos familien Voigt 
før vi på fredagskvelden satte oss 
ned for å legge strategi for lørdag-
ens innsamling. Lørdag morgen 
satt vi opp basen for innsamlingen 
på torget i Lillehammer med vaf-
feljern, gløggryte og et lite batteri 
med vaffelrørebeholdere. Etter en 
litt treg start gikk salget unna de 
neste timene. Både kalde japa-
nere, skiglade tyskere og nyskjerrig 
lokalinnbefolkning stoppet opp for 
en kopp gløgg og en vaffel. De 
ble i tillegg servert informasjon om 
aksjonens formål og Vaffelsangen.
 
Konfirmanthelger
Et av distriktene som med stor iver 

har benyttet seg av Ressurs-
gruppens LPF (Leder på forespør-
sel)-tilbud, har vært distrikt nord. 
Hele tre ganger har de bedt om 
lederhjelp til konfirmanthelger. Ha-
rald Huse, Ian Trotter og Lars Blom 
har velvillig reist på langs av Norge 
for å bistå menighetene i Bodø og 
Mosjøen.
Menighetene i Arendal og Pors-
grunn har også vært frempå denne 
våren, og Ressursgruppen har 
hjulpet dem med gitarspillende 
ledere på både lokallagshelger og 
konfirmantturer.

Thor Anders Svensson og p.Y (ungdomspresten) er kanskje to av dem som har reist aller mest rundt i Norge, 
på besøk til katolske ungdommer i mange av våre menigheter.

NUK ressurs – støtte til lokalt barne- 
og ungdomsarbeid! 
Av: Pedro Barrera 
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Arrangement 2005/2006 2004/2005
Deltakere Ledere Deltakere Ledere

Landsmøte 65 79

Høstsamling 33 9 29 10

Adventsaksjonshelg 20 6 68 6

Ledersamling høst 14 6 16 8

Vårsamling - - 15 8

WYD forberedelseshelg - 28 10

Ledersamling vår 26 3 -

Lokallagslederseminar 20 5

Påskeleir Blå 32 13 64 17

Påskeleir Grønn 38 11 -

Påskeleir 16+ 49 12 18 7

Barneleir Oslo/Øst 55 19 32 10

Barneleir Sør 20 7 22 6

Barneleir Midt 15 7 15 4

Barneleir Nord 6 4 11 5

Vestlandsleir 44 14 34 8

Juniorleir 34 11 39 6

Ungdomsleir 56 13 48 9

Familieleir 65

Retrett 20

Verdensungdomsdagene 2005 107 21

Sum deltakere sommerleir �9� �01 (�08*)

Sum ledere sommerleir �� �8 (�9*)

Sum aktiviteter totalt 18 1�

Sum deltakere totalt �1� ���

Sum ledere totalt 1�0 1��

Sum antall personer totalt ��� ��0

* inkludert Verdensungdomsdagene 2005
Tallene er hentet fra NUKs database.

NUK aktiviteter – statistikk
Av: Marta Bivand Erdal (organisasjonskonsulent)
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Haugesund
Det siste året har ungdomslaget i Hauge-
sund, St. Josefs Unge Katolikker (SJUK), 
hatt ingen aktivitet. Soknepresten p. Irek 
har selv arrangert noen samlinger for 
ungdommer. I tillegg til dette har me-
nigheten fått flere ministranter, og man 
håper på å kunne bygge opp ungdoms-
arbeidet rundt disse. 

Stavanger
Det siste året har vært et godt år for ung-
domsarbeidet i Stavanger. Ungdomslaget 
har hatt møter to ganger i måneden med 
god oppslutning. Ungdomslaget har 
også engasjert seg aktivt i adventsaksjo-
nen 05 og var blant lokallagene i NUK 
som samlet inn mest penger. P. Reidar 
ble valgt som menighetens barne- og 
ungdomskontakt, og har hatt det over-
ordnede ansvaret for ungdomsarbeidet. 
Våren 2006 ble det valgt et nytt styre, og 
man håper å kunne fortsette den gode 
trenden, blant annet gjennom å enga-
sjere flere av de eldre ungdommene som 
tidligere var aktive. 

Bergen
Et viktig samlingspunkt for ungdomslaget 
har vært den årlige adventsaksjonen til 
NUK. I 2005 som tidligere var det ung-
domslaget i Bergen, med hjelp fra andre 
unge i menigheten, som samlet inn det 
største beløpet blant NUKs lokallag. I for-
bindelse med de siste konfirmasjonsforbe-
redelsene i mai fikk ungdomslaget samlet 
en gruppe på 7 10-klassinger som vil 
utgjøre det nye styret til høsten, sammen 
med den nåværende lederen for styret. 
Deres positive engasjement kan love godt 
for høstens samlinger.

Ministrantlaget har i løpet av året ikke hatt 
faste møter, med unntak av februar og 
mars når laget forberedte seg til de TV-
sendte påskeliturgiene. Det siste året har 
vært et veldig godt år for studentlaget 
i Bergen. Laget har hatt godt oppmøte 
på de ukentlige møtene. Noen av lagets 
aktiviteter har vært messer, tilbedelse 
av det hellige sakrament, ”religiøse do-
kumentarer”, foredrag og diskusjoner. 
Barnekoret har hatt jevnt med aktiviteter 
gjennom hele året. Koret har deltatt i 
menighetens barnemesser, i tillegg til at 
de var forsangere ved en av menighetens 
direktesendte liturgier i påsken. 

Kristiansand
Det har vært vanskelig å få folk til å kom-
me annenhver fredag selvom vi hadde 
flere spennende temaer som: SAUL Idol, 
Extreme Make Over... I vinter hadde vi 
tur til Gautefall og i mai tok vi den årlige 
turen til Stella Maris. Til tross for bare 11 
deltakere hadde vi en koselig helg! Det 
var blant annet ”Finn Willy� midt på natta, 
morgenbading og �kort-stol� leken som 
var en suksess. Dette må bare bli mer av 
J Jo flere vi er sammen, jo gøyere blir det. 
St. Ansgar ministrantlag har brukt mye av 
tiden på vanlige øvelser og forberedelse 
til NM. Fra NM vant juniorlaget 2. plass, 
mens seniorlag kom hjem med 3. plass J 
Utenom øvelsene ble det arrangert blant 
annet overnatting, bowling og film for 
disse flinke ministrantene.

Arendal
KULA ble kåret til Årets Lokallag 2005. 
Dette er noe vi er svært glad for! Vi har 
jobbet hardt for å få til et fungerende 
ungdomslag. En fredag i måneden møtes 
ungdommene i Arendal til ungdomsmes-
se og morsomme aktiviteter. Les gjerne 
mer under Årets Lokallag 2005.

Distrikt Sør
Av Phuong Minh Huynh 
Vara: Lee Trinh

Distrikt Vest 
Av Pablo Barrera
Vara: Romina Salazar

Porsgrunn
I Porsgrunn har vi hatt aktiviteter som 
bowling, Quiz kveldene var en suksess 
og matlagingen var også en av favoritt 
aktivitetene. I vår hadde vi en retrett 
på Rjukan. KULA og ungdommene fra 
Rjukan var med oss. Vi hadde en utrolig 
helg med p. Frode i spissen. Som avslut-
ning for dette året var vi å hyttetur! Vi 
håper turen var spennende nok til at vi 
kan starte opp igjen - med nye medlem-
mer til høsten J
 
Tønsberg
To ganger i måneden møtes ungdomme-
ne i Tønsberg og traktene til både tema 
diskusjon og hyggelig samvær med litt 
å knaske på, oftest også pizza J Antallet 
som kommer var avhengig av aktiviteten, 
men vanligvis var vi ca 8 stykker. 
Når vi skulle på kino eller ut og bowlet, 
hendte det at flere ble med. Og da var 
det alltid ekstra gøy! Vi avsluttet dette året 
med en rykende grillfest. 

Larvik
I Larvik har My An tatt initiativ og funnet 
to andre ungdommer som vil danne et 
ungdomslag. Startfasen var litt vanskelig 
men vi håper på å starte litt sterkere til 
høsten. Vi håper virkelig flere ungdom-
mer finner det interessant og spennende 
å møte andre ungdommer i kirka.
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Asker og Bærum: Ungdomsarbeidet har 
vært vanskelig. Irena Shllaku forsøker å 
samle og bruker undervisningen, samt 
LM og leir som rekrutteringsarenaer. 

Drammen: Ministrantlagets medlemmer 
er mellom 9 og 16 år og møtes jevnlig. 
Men det er vanskelig å opprettholde et 
fast ungdomslag utenom dette. Barne-
gruppen er ledet av Theresa Jee, som 
også har blitt ungdomsrepresentant. 
Aktivitetene inneholder sang og dans 
og dras i gang i forbindelse med fester i 
menigheten. 

Hamar: HAUK er organisatorisk ikke et 
fungerende lag, men møtes sporadisk 
og holder en kjerne på ca. 5. Johannes 
og Katarina Ho leder aktiviteten. Torfinn 
Kringlebotn hjelper lokallaget. Ministran-
taktiviteten i menigheten har blitt knyttet 
opp til undervisningen og ledet av Pater 
Robert. Barnelaget ”Damians hjerter”, le-
des av Eleonora Kasapi, men er startet av 
Pater Robert. Gruppen består av mellom 
15 og 25 barn som møtes ukentlig. Det 
har blitt avhold turer på Mjøsa, kinoturer, 
museumsbesøk og grillaftener. 

Hønefoss: I Hønefoss er det stort sett 
mellom 5 og 6 personer som har vært 
aktive. Det siste store som derimot hendte 
i Hønefoss var Adventsaksjonen. 

Lillehammer: I Lillehammer har det heller 
ikke skjedd stort etter Adventsaksjonen. 
Også her minnes lederen for lokallaget 
ressursgruppens representanter på besøk 
med mye varme. Men det lille laget mø-
tes jevnlig, på skolen og i Messen. Presten 
er positiv og hjelper godt til. 

Lillestrøm: Ungdomslaget i Lillestrøm har 
mellom 5 og 10 medlemmer og møtes 
månedlig. Søster Anette har hjulpet mye 
til, men har nå flyttet. Det ble avholdt 
en sportshelg på 100 deltakere der ung-

domsgruppen, Pater Erik, Søster Anette 
og eksterne ledere medvirket. Barnegrup-
pen består av katekesegruppene fra den 
vietnamesiske katekesen. Ca 120 barn 
som treffes to ganger i måneden. Det er 
en egen ministrantgruppe innad i barne-
gruppen, samt en nystartet sanggruppe. 
Gruppens arbeid omfatter også helger, 
og leire i ferier der barna lærer religion 
og språk. Barnekoret i har blitt ledet av 
Pernille Volent og Helge Landmark. Deres 
suksessrike innsats har blitt til en kjerne på 
15 barn som har øvd en gang i uken. I 
øvingsøkten inngikk en aktivitetsdel med 
Søster Anette Moltubakk. Gruppen arran-
gerte blant annet en sommeravslutning 
der hele menigheten, menighetsrådet, 
og prestene var invitert, og oppmøtet ble 
rekordstort.

Distrikt Øst
Av Pernille Volent 
Vara: Margareta Tumidajewicz

På landsmøtet 2005 ble nytt disktrikts-
styre valgt med Tao Nguyen fra Moss 
som leder og Anna Vøllo fra Fredrikstad 
som vara.

Året 2005/2006 har vært et år med 
positivt økende aktivitet i både lokallag 
og distriktet generellt. Kort etter årsmøtet 
hadde alle lokallagsledere sammen med 
distriktsstyret et treff i Askim. Her fikk vi 
muligheten til å bli kjente med hverandre, 
høre hva som skjer rundt omkring i de 
ulike menigheter og lokallag, samt dele 
efaringer og ideer. 
Distriktsstyret har hatt flere møter for plan-
legging av aktiviteter, fordelig av midler 
og for å se hvor vi kunne være behjelp-
lige i lokallageene.

Distriktet består av 4 menigheter, hvor det 
finnes 5 lokallag.
-Moss Unge Katolikker (MUK) har arragert 
snowboard tur, grillfest, film kvelder og 
stiller ofte opp med sang i messene.
-St. Birgitta Unge (Fr.stad) er velfunge-
rende og har ofte aktiviteter. De har i år 
hatt aktiviteter som påskeleir, julekonsert, 
ministrantvalfart, adventshelg og turer.
-Ungdomsgruppa i Askim består av 
noen få medlemer og har ikke hatt noen 
aktiviteter i år.
-St. Maria Barnegruppe(Askim) har 
nettopp startet opp og har hatt flere 
flotte aktiviteter med stor oppslutning. 
De arrangerte både adventshelg og 
aktivitetsdag.
I Halden er det ikke noe organisert lokal-
lag.
Lokallagene har vært aktive i Adventsak-
sjonen og både Moss og Fredriksstad 
stilte med lag på ministrant-NM.

St. Birgitta Unge arrangerte i 2006 dis-
triktspåskeleir, hvor ingen andre enn de 
fra menigheten selv deltok, men utover 
det har ikke distriktet fått til noen felles 
arrangementer. Vi har år i stedet satset på 
å hjelpe lokallagene til å stabilisere seg, 
men ser frem i mot felles arrangementer 
i årene fremover. Lederene i lokallagene 
har også hjulpet hverandre med å være 
ledere på hverandres arrangementer.

Distrikt 
Østfold
Av Anna Sunniva Vøllo (nestleder)
Leder: Tao Nguyen
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På NUKs Landsmøtet 2005 vedtatt av 
Distrikt midts representanter at det skulle 
dannes et distriktsråd, bestående av Kris-
tine Maria Almås som distriktsrådsleder, 
Clarisse Mpinganzima som nestleder og 
Marit Steinum som Styremedlem.  

Ungdomslaget Ksult i Trondheim prøvde 
i høst å opprettholde sin tradisjon med 
møter hver torsdag, noe som ikke gikk 
på grunn av mangel på oppmøtende. 
De bestemte seg derfor at de skulle legge 
ned den ukentlige aktiviteten og heller 
ha enkelte helgearrangementer der de 
inviterer ungdommer i fra hele distriktet. 
De begynte denne tradisjonen med å 
arrangere Adventsaksjonshelg i oktober. 
Denne hadde ti deltakere i fra hele 
distriktet og var en suksess. Dessverre har 
det vært lite interesse for de senere ar-
rangementene de har prøvd å arrangere, 
og derfor har det ikke blitt noe mer. For-
håpentligvis klarer de å få opp aktiviteten 
igjen i fra høsten av.

Den største happeningen for studentla-
get Albert Magnus i Trondheim, har den-
ne våren vært stormretretten til Buholm-
råsa fyr ytterst mot storhavet. Gruppen på 
10 studenter fra både Trondheim og Oslo 
brøt med møye opp fra sivilisasjonen, og 
fant etter noen timers forkavede forsinkel-
ser roen på ”den ytterste nøgne ø”. De 
fikk Gud rett i fleisen i form av både sol 
og hagl, storm og sjø – en forfriskende 
erfaring blant andre studentaktiviteter 
som messe og tilbedelse, samtale- og 
sangmøter, miniretrett om misjonering 
og økumenikk, og fellesmøte med Katolsk 
Forum. De er tett integrert i 
menighe-

ten i Trondheims 
arbeid, og vokser – som den 
– mot Gud!

Det ble denne sommeren, som tidligere 
år, arrangert distriktsbarneleir i Distrikt 
Midt-Norge. I år ble den avholdt på 
Triangelheimen leirsted i Meråker. Som 
distriktsrådsleder har undertegnede del-
tatt på litt av hvert. Blant annet var hun 
leder på stiftets konfirmantleir i slutten 
av april, på Ksults Advendsaksjonshelg 
og hun har reist til Ålesund for å se til 
ungdommene der.  Distriktet har mange 
flotte ungdommer, og med litt hjelp vil de 
få en gryende aktivitet. 

Distrikt Midt-
Norge
Av Kristine Maria Almås og  
Theodor Leine With
Vara: Clarisse Mpinganzima

Distrikt 
nord
Av Thor Anders Svensson og  
Mirabella Andrew
Vara: Kim Ahn Le

Distrikt Nord er NUKs største distrikt i 
areal, men også det med færrest antall 
katolikker pr kvadratkilometer. Det er dog 
ingen hindring for masse godt ungdoms-
arbeid! Distriktet hadde rekordmange del-
takere til verdensungdomsdagen i Köln 
05 og det ble avholdt regional barneleir 
samme sommer i Lyngen. Det er også 
verd å nevne en veldig gledelig stor del-
tagelse fra regionen på årets påskeleire.

Det er aktive ungdommer rundt om i 
hele landsdelen, men alle menighetene 
er ikke store nok til å ha egne ungdoms-
lag. Under følger litt av det som har 
skjedd i de store menighetene.

Katolsk ungdomslag i Tromsø (KULT) fikk 
nytt styre i høst med Origene som leder 
. KULT består av en liten gjeng som har 
møte ca hver annen uke. De gjorde en 
god innsats under Adventsaksjonen og 
solgte Ikonkalendere som er laget av 
Karmelsøstrene, arrangerte kirkekaffe og 
hadde loddsalg. I Tromsø er det også en 
bra barnegruppe som ledes av Sr. Nata-
naela. De har møter hver annen lørdag 
med katekeseundervisning, lek og moro. 
I år var det 6 av disse barn som mottok 
førstekommunion. Tromsø opplever 
også en 
oppblomstring 
i ministrantarbei-
det. Både store 
og små er med 
som ministranter 
og ministrant-
gruppen deltok på 
ministranthelgen i 
Oslo i vår.
 
St. Eysteins menig-
het i Bodø har 
arrangert en bar-
nehelg i høst 2005, 
der Lars Blom kom 
var utsendt leder for 
ressursgruppen. 



11

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 Jardar Maatje (leder), Heidi 
Øyma, Hariharan Thevarajah, Stig Arne 
Nilsen (kasserer), Anne-Lyn Gelacio, 
Erlend Dahl (med Dapaabi Konlan som 
vikar i vår) og Tam Dinh. 

Distrikt Oslo har i perioden bestått av 15 
lokallag. Aktiviteten i disse har vært varier-
ende, noen med møter både ukedager 
og helger, mens andre har lavere aktivitet.

I tillegg til lokale aktiviteter har det vært 
arrangert to fellesarrangementer. Et 
distriktstreff, hvor over 100 ungdommer 
fra de ulike lokallagene møtte opp. Flere 
lokallag hadde forberedt musikalske 
innslag, mens andre hadde stått for kaker. 
Det ble en flott kveld med god mat og 
underholdning. Det andre fellesarran-
gementet var adventsaksjonen. Det ble 
i år tidlig satset på å ha en felles dag for 
adventsaksjonen, 10.desember. Allerede 
ved årsmøtet ble det satt ned en komité 
som jobbet med arrangementet. Til ar-
rangementet fikk vi på plass en scene på 
Stortorvet hvor Youth For Christ spilte og 
sang. Vi var også så heldige å få besøk 
av to fra Bosnia, som holdt en appell. Til 
sammen var vi ca 40 ungdommer som 
hjalp til med vaffelsalg og bøssebæring, 

et meget vellykket arrangement som kan 
gjentas med enda flere oppmøtte. Begge 
disse arrangementene var på høsten slik 
at våren har vært nokså rolig.

På menighetsplan har det vært ansatt 
en ungdomsarbeider i St. Olav (Thea 
Tande), og i en periode var også Erlend 
Dahl lønnet i St. Hallvard. Dette har sette 
ut til å være en god løsning som gir 
resultater for barne- og ungdomsarbeidet 
i distriktet.

Selv om mye bra skjer i distriktet, er det 
et klart potensial for forbedringer. Etter 
18+ helgen om nasjonale grupper kom 
det frem at mange grupper sliter med at 
noen få personer drar store lass. Det er 
derfor et stort behov for lederutvikling 
i mange grupper. Det er også en utfor-
dring å skape en identitet og tilknytning 
til et lokallag i en by som Oslo, med to 
store menigheter. Et konkret forslag som 
kom frem på helgen, var å start med fel-
les ungdomsmesser i Oslo.

Distrikt Oslo
Av Jardar Maatje

Fra mars 2006 har Kathy Brandtzeg vært 
leder for ungdomslaget i Bodø. Aktivi-
teten har foreløpig vært noe varierende 
med det jobbes for å styrke ungdomsla-
get gjennom lokal ledertrening. Barne-
gruppen i Bodø møtes annen hver lørdag 
til katekese og det var 8 barn som mottok 
førstekommunion i vår. Fire ministranter 
deltok på ministrant NM i Oslo i april.

I Mosjøen har de holdt flere samlinger i 
løpet av det siste året. Det holdes også 
ministrantundervisning med jevne mel-
lomrom. Høsten 05 var det konfirmant-
helg for alle konfirmantene i Nordland i 
Mosjøen.
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Adventsaksjonen er et samarbeid med 
Caritas Norge – den katolske kirkes 
bistandsorganisasjon – og NUK. Hvert 
år velger landsmøtet i NUK et tema og 
et sammenfallende Caritas- prosjekt 
som organisasjonen ønsker å støtte.  
Hensikten med å ha et overordnet 
tema for innsamlingsaksjonen er at vi 
skal reflektere over årsakene til at så 
mange mennesker i verden lider.  Hva 
er årsakene til fattigdom?  Hva kan vi 
gjøre i kampen mot fattigdom? Fo-
kuset skal være på Nord/Sør- forhold.  
Økt forståelse og bevissgjøring om glo-
bale sammenhenger er et viktig poeng 
i dette arbeidet.  Å samle inn penger til 
et konkret prosjekt gir oss mulighet til å 
yte solidaritet i praksis.  

Adventsaksjonen innebærer også et 
tredje og vel så viktig element – nemlig 
vår tro.  Den trosmessige forankringen 
er helt grunnleggende for alt vår ar-
beid.  Vår tro forplikter – den forplikter 
til ansvar for våre neste.  Og våre 
neste er hele menneskeheten.  Som 
en direkte konsekvens av vår kristne 
tro er vi som unge katolikker kallet til å 
engasjere oss i arbeid for rettferdighet 
og fred.  Dette er en enorm utfordring 
– særlig fordi vi er så heldige å bo i rike 
Norge, der de aller fleste rundt oss har 
det materielt sett godt, og vi trenger 
derfor stadig å påminnes vårt ansvar.       

Adventsaksjonen 2005 
– stans moderne slavehandel!

”Menneskehandel er et sjokkerende 
angrep på menneskets verdighet og 

et grovt overtramp mot fundamentale 
menneskerettigheter (...).”  Pave Johan-
nes Paul II (2002)

Fjorårets adventsaksjon gikk til å 
bekjempe menneskehandel i Bosnia- 
Hercegovina. Menneskehandel er 
tvangsarbeid eller tvangsprostitusjon, 
der mafialignende nettverk som regel 
står bak virksomheten, og håver inn en 
enorm profitt på salget av andre men-
nesker.  At slik virksomhet i det hele tatt 
for lov å eksistere er hovedsakelig et 
resultat av fattigdom og ulikhet. Despe-
rate mennesker ser ingen annen utvei, 
eller lures inn i det av såkalte men-
neskehandlere i den tro at de skal få 
et bedre liv – et annet sted.  Det mest 
groteske er at det finnes en enorm 
etterspørsel etter deres ”tjenester”.  
Dette er ”big business!”  Det er grunn 
til å stille store spørsmålstegn ved det 
samfunnet vi lever i.  Mennesker frarø-
ves sin frihet og verdighet, og nettopp 
dette var det overordnede temaet for 
aksjonen – ”menneskets ukrenkelige 
verdighet”.      

NUK var i 2005 så heldige at Ad-
ventsaksjonen fikk støtte til en pro-
sjektreise til Bosnia- Hercegovina, med 
gjenbesøk fra Bosnia.  Fra NUK reiste 
Kjersti, Wanda og Ingunn (alle med-
lemmer i Karitativt Utvalg).  Dette var 
en svært givende og sterk erfaring, og 
kontakten med mottakerorganisasjo-
nen i Bosnia (La Strada) opprettholdes.  

I forbindelse med adventsaksjonen 
arrangeres det hvert år en kurshelg 

for ungdom fra det langstrakte land. 
Foruten å være en kurs- og inspira-
sjonshelg, er dette en helg der man 
får muligheten til å møte nye og 
gamle venner i det katolske Norge.  I 
2005 ble denne helgen arrangert 
i St. Hallvard menighet i Oslo – fra 
22 – 23 oktober.  Av flere årsaker 
ble arrangementet denne gangen 
flyttet fra Mariaholm til Oslo, og tiden 
ble kortet ned med ett døgn.  Dette 
fungerte imidlertid overraskende godt, 
og omlag 20 ungdommer trosset 
det steinbelagte soveunderlaget i St. 
Hallvard og bidro til å gjøre dette til en 
svært hyggelig og inspirerende helg.  
Mange gode ideér ble utklekket og 
mange hoder ble litt klokere.  Deltager-
ne viste et enormt engasjement over 
årets tema.  Det må også nevnes at St. 
Hallvard menighet stilte opp på meget 
kort varsel – vi er evig takknemlige for 
denne gjestfriheten.
Advent er tiden da katolsk ungdom får 
bøsser til å klirre og bytorg til å dufte 
av nystekte vafler.  Over hele landet 
har ungdom stått på for spre budska-
pet om årsaker til og konsekvenser av 
menneskehandel, og nok en gang ble 
det satt ny rekord for innsamlede mid-
ler til aksjonsprosjektet – i overkant av 
280000 NOK!  Caritas Norge er svært 
imponert over det engasjementet som 
ungdom i NUK viser.

Takk for innsatsen folkens – vi gleder 
oss til å fortsette samarbeidet gjennom 
Adventsaksjonen 2006!

Ingunn Aase Baretto (KUT)

  
    
 

Adventsaksjonen 
– NUKs årlige solidaritetsaksjon  
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Gryende katolsk 
studentarbeid i 
Norge

Det har eksistert katolske student-
lag, og unge voksne grupper, i 
flere byer i Norge over lengre tid. 
I dag finnes det tre NUK lokallag 
som definerer seg som studentlag, 
og som organiserer aktiviteter for 
og med studenter i Oslo, Trond-
heim og Bergen. For første gang 
satses det nå også på katolsk 
studentarbeid på nasjonalt plan. I 
første omgang dreier dette seg om 
retretter hvor alle katolske studenter 
inviteres. Videre vil tiden vise hvor-
dan det katolske studentarbeidet i 
Norge kan organiseres til beste for 
studenter over det ganske land. 
NUK håper å kunne støtte opp om 
studentarbeidet i økende grad i de 
kommende årene.

For kontakt med de ulike student-
lagene sjekk www.nuk.no for mer 
informasjon. 

Marta Bivand Erdal

NUK har lenge drevet et omfat-
tende arbeid for barn i form av 
leirvirksomhet. De senere årene har 
vi registrert at det er grodd frem 
flere barnegrupper på menighets-
plan, og mange av disse er lokallag 
i NUK. Det ser ut til å være et stort 
potensiale for å utvikle denne 
typen arbeid i menighetene, og 
NUK ønsker å bidra til dette. Arbeid 
for barn er også et områder der 
ungdom har mye å bidra med. 
Landsmøtet 2005 ga derfor Ar-
beidsutvalget mandat til å starte en 
arbeidsgruppe som skulle fokusere 
på arbeid for og med barn. Denne 
ble opprettet i april, og har siden 
hatt to halvdagsmøter. Gruppen 
består av: Tonje og Sigurd Hareide 
(Tønsberg), Sunniva Kristiansen 
(Bergen), Lisa Mc Fadden (Oslo), 
Tao Quoc Nguyen (Moss og AUV), 
Theresa Jee (Drammen) Terese 
Arpas Ranek (Tønsberg), og Heidi 
H. Øyma (Oslo og AUV, moderator 
for gruppen). Første prioritet for 
gruppen er å kontakte alle menig-
hetene i landet og kartlegge hva 
som finnes av tilbud for barn, hva 
slags materiell som benyttes og hva 
slags hjelp man eventuelt kunne 
ønske seg. Dette er vi godt i gang 
med. Vi fokuserer på tre ulike typer 
barnearbeid i menighetene: Søn-

dagsskole, aktivitetsgrupper og kor. 
Vi anser det også som viktig at det 
finnes tilbud der foreldre og barn 
får tid sammen. Vi håper å kunne 
formidle gode idéer menighetene i 
mellom, og har ellers mange idéer 
til ting som kan gjøres. Flere av 
medlemmene i gruppen har godt 
kjennskap til denne typen arbeid 
i andre kristne kirkesamfunn og 
hva som finnes av norsk kristent 
materiell. Kunnskapen om dette 
rundt om i menighetene ser ut til å 
være begrenset, det samme gjelder 
kjennskap til materiell fra Kateke-
tisk Senter. Etter hvert ønsker vi å 
kunne tilby interesserte menigheter 
kurs der foreldre, kateketer og 
andre inviteres til en dag med fokus 
på barnearbeid. Disse kursene må 
være skreddersydd den enkelte 
menighet siden menighetenes 
størrelse og ressurser er vidt forskjel-
lige. Vi vil ikke ”tvinge oss på”, men 
komme med et tilbud. 

Alt i alt tror gruppen den har mye 
å bidra med, og vi vil derfor be om 
fornyet mandat fra Landsmøtet 
2006.

Heidi H. Øyma

Arbeidsgruppen for barn
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I år var det de som allerede var 
konfirmert som feiret påsken 
sammen på Mariaholm. Da alle var 
kommet vel frem etter å ha fått bol-
ler og kakao, var det innkvartering. 
Senere fulgte palmesøndagsmes-
sen med p. Erik, prestestudent Phu, 
ministranter og resten av leiren. 
Etter messen ble det gruppeinn-
deling og rebusløp for å bli bedre 
kjent med hverandre, og alle fikk 
hver sin hemmelige venn. 

Tidlig neste morgen lenge før 
solen hadde vurdert oppstan-
delse(08.00), var det vekking, 
morgenbønn, frokost, oppvask og 
morgengym. pOL var neste post på 
programmet. pOl ilden ble tent et-
ter en fakkelstafett, og lekene var i 
gang. Fysisk fostring og 
mye moro 

tok noen timer av formiddagen før 
Angelus. Lederne hadde flere Kick-
asskatekeser i løpet av uka. Dagens 
tema var De 12 apostler.

Tirsdagens Kick-asskatekese hadde 
Maria som tema. Etter Angelus var 
den første av flere sangøvelser vi 
hadde i løpet av uka for å forbere-
de oss til liturgiene fra skjærtorsdag 
til påskevigilien. Etter å ha mistet 
stemmen, var det lunsj etterfulgt 
av pater prater. Her kunne alle stille 
spørsmål til p. Erik, som etter beste 
evne svarte på mangt og meget.

Opp og hopp, lederne er topp! 
Ny dag med nye utfordringer. Til 
tider virket det som at den største 

utfordringen var den første, 
ut av drømmeland! Ons-
dagens utgave av Kick-ass 
katekese var om Tilgivelse, 
skriftemål og forsoning. Vi 
fikk besøk av p. Rory som 
hjalp til med skriftemålets 
sakrament. 

Torsdagens Kick-asska-
tekese handlet om 
innstiftelsen av preste-
skapet og nattverden. 
Skjærtorsdagslitur-
gien ble etterfulgt av 
grillet lam(nok en 
gang en stor takk til 
kokkene våre!).Vi 
hadde også gle-
den av å få besøk 

av familien Fongen til middagen 
som var til stor hjelp rett før leiren 
begynte. Vi innledet våkenatten, 
som ble innledet av sakramentstil-
bedelse, hadde de ulike gruppene 
ansvar for fra kl.24 til 8.

Etter en mager fredagsfrokost var 
det temabehandling om tilgivelse, 
offer og kjærlighet. Senere fikk alle 
velge om de ville gå korsveien eller 
se The Passion of the Christ. Etter 
en liturgiforberedelse ledet Phu oss 
igjennom langfredagsliturgien, og 
svarte senere på spørsmål under 
”Phu prater”. Dagen sluttet med 
Lectio Divina og aftenbønn.

Aktivitetsgrupper og messeforbere-
delser preget lørdagsformiddagen. 
Etter lunsj var det årlige påskeren-
net, der deltagerne ble delt inn i 
grupper, og smiskepoeng stod i 
høy kurs. Etter 2 timers moro, var 
det siesta og påskevigilien, det 
absolutte høydepunkt i kirkens 
liturgi med tenning av påskelys, 
påskelovsangen og Gloria og Hal-
leluja før feiringen av Eukaristien. 
Festmiddag(med taler), kantine 
og pater prater innledet resten 
av festen som varte ut i de sene 
morgentimer…

Jeg vill takke dere alle som var med 
å gjøre det mulig å feire årets påske 
16+ på Mariaholm.

Harald Huse (Leirsjef)

Påskeleir 1�+  �00� 
Mariaholm
Av: Helene Fongen
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Søndag 9. april samlet 32 deltakere 
og 14 ledere seg for å dra ut til 
Skogtun. Ingen kjente Skogtun fra 
før, men det skulle vise seg å være 
et hyggelig lite sted i Nannestad 
kommune. Langt fra byens larm og 
ståk ute på landet. 

De fleste kjente ikke så mange, 
men alle visste vi hvorfor vi var 
kommet hit: For å feire påske og å 
ha det hyggelig sammen! Det ble 
fort klart at Påske Blå hadde fått en 
trivelig gjeng deltakere og moti-
verte ledere. De første dagene gikk 
med til å bli kjent, se på påskens 
lesninger og jobbe med dem gjen-
nom tegning, maling, meditasjon 
og diskusjonsgrupper. Alle sammen 
begynte også arbeidet med å 
forberede liturgien senere i uken i 
enten kor, dans&drama eller på an-
dre måter. Når de ikke jobbet flittig, 
spilte de kortspillet mafia og vevet 
sammen de mest fantastiske kon-
spirasjonsteorier! –Eller 
plaget 

p. Reidar med utstuderte spørsmål 
til pater prater økten hans. Den 
var seriøs, men med humoristiske 
utredninger om relativitetsteori og 
andre metafysiske innslag. 

Tirsdag kveld gjennomgikk alle 
deltakerne en hard påkjenning. De 
lekte flyktningeleken. Her ble de 
utsatt for alt en flyktning kan gjen-
nomgå på sin vei til et land som 
Norge. Alle ble vi slitne, kalde og 
våte, men du så gøy det var! Lært 
litt om andre menneskers situasjon 
fikk vi også. Så på onsdag kveld var 
det klart for kombinert danse og 
underholdningsaften. Dansegrup-
pen hadde en utrolig oppvisning, 
mens Jan forgjeves prøvde å sjekke 
opp Clarisse. Selv ikke med leirsjefs 
og deltakernes gode innspill lyktes 
han. Og godt var det. Siden fløt 
natten ut i sang og dans.

Konfirmantleir: Påske Blå 
På torsdag startet det liturgiske ma-
raton med påskemorgen som uttalt 
mål. P. Reidar loset oss fram gjen-
nom påskemåltid, via korsveien og 
det store høydepunktet påskenatts-
messen til feiringen av 1. påskemor-
gen. Hele veien bar liturgien preg 
av engasjerte konfirmanter, med 
nydelig sang, talentfull tekstdrama-
tisering og en generellt svært god 
stemning. 
Den store festen lørdag natt var det 
fantastiske høydepunkt som fester 
skal være. Nydelig mat, taler, kjær-
lighetserklæringer, underholdning, 
disko og godteri i mengder.
Det var med tungt hjerte og 
mange tårer vi sa(ng) ”Adieu” neste 
dag. Påske Blå takker alle som var 
med for en fantastisk påskefeiring!!

Martin Blom
Leirsjef Påske Blå
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Konfirmant påskeleir Grønn ble 
avhold fra 9-16.april. Da det i år 
var to leirer var ikke påskens feiring 
lagt til Mariaholm, men Lunde et 
KFUM/KFUK leirsted et par mil nord 
for Moss.

Som over hele resten av Østlandet 
lå også snøen tykk da 38 glade 
deltagere og 14 
spente ledere ankom leirstedet. 
Dette skapte litt problemer da 
lite utearealer var måket. I strå-
lende solskinn første leirdag var 
flere deltager ivrig opptatt med 
å måke bort det verste. De fleste 
deltagerne kom fra Sør-Øst landet 
da ungdommer fra Nord var på 
påskeleir Blå.

Ved ankomst ble Palmesøndag fei-
ret i vårt nyinnvidde kapell av ung-
domspresten, p.Y. Et litt lite, men 
koselig kapell med utsikt utover 
Oslofjorden. Kapellet ble de føl-
gende dagene utsmykket for forbe-
redelser til Påskens hellige tridium. 
Første dag ble også brukt til 
rebusløp og bli 

kjent leker der deltagerne ble kjent 
med lederne og hverandre. Delta-
gernes første store utfordring ble å 
forstå dansken, Christian.

Leirstedet bar ellers generelt preg 
av å være et sted beregnet for 
sommer da rommene var litt få og 
litt små for en så stor leir. Noe som 
sammen med mye snø gav oss 
ekstra utfordringer.
 
Hver dag på leir var preget av 
forberedelser til påskens høytid 
gjennom at vi hver dag hadde 
foredrag, morgenbønn, messe og 
aftenbønn. Skjærtorsdag hadde vi i 
tillegg våkenatt med bønner, Taize 
sanger og stille bønn. Langfre-
dag gikk vi korsvei fra vannet og 
den bratte veien opp til leirstedet 
med tungt trekors og gjorde stop 
for hvert punkt i lidelseshistorien 
hvor hørspill, tekst og skuspill ble 
fremført. Deretter fulgte kor-
sveisliturgi med 

Konfirmantleir: 
Påske grønn

”Passion of the Christ” som avslut-
ning på dagen.

Påskeaften ble feiret med brask og 
bram, med bål, 9 lesninger, røkelse 
og påfølgende fest. Under en lek-
ker middag ble det holdt taler for 
både gutter og jenter. For de unge 
holdt festen på ut i de små timer 
med dans og musikk.

Utenom det liturgiske var det 
aktiviteter som dans, drama, spill, 
rød og blå, musikk. En av dagene 
dro vi på tur ut hvor vi gikk 7km 
før vi slå oss ned på svarberget og 
tente opp bål. Litt slitsom for noen, 
men stemningen var god da pølser 
og Marshmallows ble grillet. Veien 
hjem var derimot bare 1.5km og 
ble gledelig overraskelse.

Maten på leiren var en av leirens 
høydepunkter, med helstekt laks, 
hjemmelagd fiken kompott, lamme-
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stek og Creme Brulé, en stor takk til 
leirens kokk Peter Isnegger. Dette 
krevde derimot sin mann, slik at 
ganske mye ressurser ble lagt igjen 
på kjøkkenet.

Ellers var det en super innsats av 
alle i leirteamet, Alex, Peter, Isabel, 
Pål, Camilla, Ivona, Christian, Tor 
Peter, Lise, Hans Jørgen, Ida og ikke 
minst Tao, vår praktiske mann.

Jardar Maatje – leirsjef påske grønn
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Arken er 
NUK sitt 
blad til de 
yngste i 

organisasjo-
nen og sendes ut til 

de mellom 4 og 12 år. Arkenre-
daksjonen høsten 05 bestod av 
Thea Tande, Elin Dingstad, Kristine 
G. Stiansen, Martha Bivand, Anne-
Lynn Gelacio og Torvild Oftestad. 
De tre sistnevnte forsvant etter jul, 
men i stedet fikk vi inn Thuan Cong 
Pham og Benedikte Løvli. Vi har 
også vært så heldige dette året å 
ha en grafisk formgiver, Grazyna 
Tywoniuk, som layout arbeider, og 
hun har gjort en formidabel jobb! 
Undertegnede ble redaktør etter 
jul, etter et års tid uten redaktør for 
bladet.

Nr 3-05 fikk temaet ”Fellesskap”, 
med tittelen ”Du, jeg og Jesus”, 
hvor vi hadde med reportasje fra 
en av sommerens leirer, intervju 
med en søster og stoff om det å 
være biskop. Siste nummer i 2005 
kom dessverre aldri ut grunnet 
misforståelser i redaksjonen. Vi fikk 
derimot ut to flotte nummer våren 
06, det første tok for seg temaet 
”Tro” med blant anna forklaring 
og historier rundt Dåpens sakra-
ment. Det neste bladet fikk temaet 
”Tilgivelse” og vi tok for oss Botens 
sakrament. 

I siste nummer starta vi også med 
å ha faste figurer til de forskjellige 
sidene i bladet, for eksempel en 
løve på sidene til de yngste og 
kaffekopp på foreldresiden. Vi har 
begynt med dette for at barna let-
tere skal kunne kjenne igjen de for-
skjellige sidene fra blad til blad. I de 
to siste numrene har vi også starta 
en historie som har fortsatt i det 

neste bladet, slik at man føler at de 
henger litt sammen. Det siste året 
har vi i hvert nummer hatt oppskrift 
på mat som barna kan lage med 
litt hjelp fra foreldrene sine, noe vi 
tenker å fortsette med til høsten. I 
alle bladene har vi fortsatt å ha en 
blanding av aktiviteter/oppgaver, 
faktastoff, sanger, historier, repor-
tasjer og annet som gjør at bladet 
blir veldig variert, og forhåpentlig-
vis interessant å lese. 

Kristine G. Stiansen
Redaktør

Arken 
�00�/�00�

Generelt: 
Q – Katolsk 
Ungdom er 
NUKs blad for 
unge katolik-
ker i alderen 
13 – 18 år, og 
bladet har ut-
kommet med 
fire nummer 

i perioden; høsten 2005, julen 
2005, påsken 2006 og sommeren 
2006. 

Redaksjonen: Martin Bjørnland fun-
gerte som redaktør for høstnum-
meret 2005, mens prestestudent 
Fredrik Hansen har vært bladets re-
daktør for resten av perioden. Det 
har også vært små forandringer i 
redaksjonen, som for sommernum-
meret 2006 bestod av: landsung-
domspresten, NUKs organisasjons-
konsulent, Maria Bjørnland, Kristine 

Q – Katolsk 
Ungdom, 
�00�-�00�

Gran Stiansen, Konrad Tywoniuk, 
Martin Bjørnland og Nicholas Chris-
tiansen (layout). Samtidig støttes 
bladet av flere faste medarbeidere 
som til hvert nummer bidrar med 
artikler og lignende.  

Innhold: Alle de fire utgavene av 
bladet dette året har hatt et tema 
som fungerer som fokus for to 
temaartikler og utgangspunkt for 
landsungdomsprestens bidrag. 
Temaene har vært De tok en annen 
vei hjem (høst ’05), Julens myste-
rium (jul ’05), Påskens mysterium 
(påske ’06), Økumenikk og de 
andre kristne (sommer ’06). Samti-
dig har bladet videreført tidligere 
praksis med et variert innhold av 
reportasjer fra NUKs lokallag eller 
arrangementer, intervjuer med 
interessante mennesker i (eller 
utenfor) Kirken, samt noveller, 
konkurranser og betraktninger. Alle 
bidrag preges av et ønske om klart 
og tydelig å presentere den katol-
ske lære og ta på alvor det som 
opptar unge katolikker i Norge. 

Fremover: Bladet har i innevæ-
rende år konsolidert den meget 
positive utviklingen som Q har vært 
gjennom i senere tid, basert pri-
mært på kontinuitet i redaksjonen 
og en gradvis standardisering av 
innholdet. På tross av dette må det 
understrekes at denne konsoliderin-
gen i fremtiden kan virker hem-
mende dersom det låser fremtidige 
nummer i et gitt mønster. Neste 
redaktør / redaksjon bør nøye vur-
dere bladet slik det står i dag, og 
hva som er ønskelig for fremtiden 
– dvs. at målsetning og målgruppe 
gjennomgås.  

Prestestudent Fredrik Hansen,
redaktør
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Credimus er NUKs 
blad for alders-
gruppen 19+. Det 
har dessverre ikke 
kommet ut noen 
nummer i perio-
den. Dette skyldes 
at redaksjonen ble 

spredt for alle vinder høsten 2005, 
og redaktøren har ikke hatt tid til 
å sette sammen en ny redaksjon. 
Nå før sommeren ble imidlertid 
arbeidet med å konstituere en ny 
redaksjon satt i gang igjen, og 
vi planlegger to nummer høsten 
2006. Det skorter ikke på idéer og 
satser på en blanding av serier/
faste spalter, spesielle temaer og 
reportasjer. Mesteparten av stoffet 
til det første nummeret er allerede 
på plass. Redaksjonen består i skri-
vende stund av Kristine Dingstad 
(redaktør), p. Arnfinn Haram OP, 
Marta Bivand Erdal, Ståle Wilhelm-
sen og Heidi H. Øyma. Peter Bjerke 
står for layout. Vi satser på å utvide 
redaksjonen med et par medlem-
mer over sommeren.

Kristine Dingstad
Redaktør

Credimus

NUKs nettredaksjon har ansvar for 
alle sider ved driften av www.nuk.
no. Redaktøren har redaktøransvar 
for sidene. Nettredaksjonen har 
også ansvar for NUKs epostsys-
tem (alle epostadresser på @nuk.
no) i samarbeid med Mats Tande, 
postmaster for @katolsk.no-postsys-
temet.

Redaksjonen har i perio-
den bestått 
av: Heidi 
H. Øyma 
(redaktør), 
Jardar Maa-
tje (teknisk 
ansvarlig), Ka-
tarina Pajchel 
OP og Celina 
Trzcinska (for 
adventsaksjons-
sidene).

Redaksjonen har i 
perioden satset på 
hyppigere nyhets- oppdate-
ring, dette har vært en suksess. Det 
er fremdeles plass til flere bidrag fra 
leserne i form av lokale nyheter og 
reportasjer. Lokallaget i St. Birgitta i 
Fredrikstad har vært de flinkeste til 
å sende inn stoff. Sidene blir gene-
relt mye besøkt. Av de interaktive 
delene, er billedgalleriet mest brukt. 
Det er vanlig at bilder kommer ut 
rett etter at et arrangement er over. 
Chatten og Forum er derimot lite 
besøkt og bør kanskje endre form.

Nettsidene blir stadig et viktigere 
verktøy for NUK. Nesten all påmel-
ding til NUK-arrangementer går nå 
via sidene. Besøkende forventer å 
finne ajourført informasjon til en 
hver tid. Dette fungerer for tiden 
relativt bra, men redaksjonen ser 
behov for en totalgjennomgang 

Internett-
redaksjonen

av de tekniske løsningene. Dette 
fordi sidene slik de er i dag er et 
dugnadsprodukt programmert av 
Jardar Maatje og blitt til over tid. 
Det trengs mer dokumentasjon av 
løsningene slik at siden blir mindre 
personavhengig. Det trengs også 
løsninger som gjør en del opp-
datering enklere. Målet 

var å komme 
i gang med 
dette i denne 
perioden. 
Det var satt 
av penger 
på NUKs 
budsjett til 
arbeidet, 
men 
redaksjo-
nen har 
ikke fått 
dette 
til. Alt 

i alt er vi likevel for-
nøyd med det som er blitt utrettet 

i perioden.

Redaksjonen tar gjerne mot nye 
medlemmer, interesserte kan melde 
seg til webred@nuk.no. 

På vegne av nettredaksjonen
Heidi H. Øyma
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NUKs lokallag 
per juni �00�
* = Barnegruppe

NORD
Tromsø – Vår Frue menighet 
(domkirken)
Katolsk	Ungdomslag	i	Tromsø
Origene Mushora

*	Tromsø	Katolske	Barnegruppe	
Sr. Natanaela Hess 

Bodø – St. Eysteins menighet
Bodø	Katolske	Ungdomslag
Kathy L. Brandtzæg
 
Mosjøen - Den Hellige Ånds 
menighet
*	Den	Hellige	Ånds	Barnelag	
p. Gunther Jäger 

MIDT
Trondheim – St. Olav menighet 
(domkirken)
K-sult	–	Katolsk	Studentungdomslag
Marit Steinum 

Trondheim	Unge	Voksne	
Theodor With
  
Levanger – St. Torfinn menighet 
St.	Brettiva	ungdomslag	
Lokallaget har for tiden ikke aktivitet.
Fredrik Alexander Roman Olsen 

VEST
Bergen – St. Paul menighet
*	St.	Paul	Katolske	Barnegruppe		
Sunniva Kristiansen 

St.	Paul	Ungdomslag
Stefan Bivand 

Bergen	Unge	Voksne	(Fides)
Dom Elias Carr 

St.	Stefanus	Ministrantlag	
Hoan Nguyen
 
Haugesund – St. Josef menighet
St.	Josef	Unge	Katolikker
Lokallaget har for tiden ikke aktivitet  
Pablo Barrera 

Stavanger – St. Svithun menighet
Stavanger	Katolske	Ungdomsforening	
Lilly Bui

SØR
Kristiansand – St. Ansgar menighet
St.	Ansgar	Ungdomslag	
Tien Van Nguyen

St.	Ansgar	Ministrantlag
Ngoc Linh Le 
  
Arendal – St. Franciskus Xaverius 
menighet
Katolsk	Ungdomslag	i	Arendal
Josef Ottersen

Porsgrunn – Vår Frue menighet
Katolsk	Ungdomslag	i	Porsgrunn
My Linh Pham
Larvik – St Frans menighet
St.	Frans	katolske	ungdomslag
Nguyen Thi My An 

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

Aktiv	Katolsk	Ungdom	i	Tønsberg-
traktene	(AKUTT)
Alvin Castillo

ØST
Asker og Bærum – Sta. Maria 
menighet
Asker	og	Bærum	Unge	Katolikker		
Irena Shllaku 

Drammen - St. Laurentius menighet
*	St.	Laurentius	katolske	barnegruppe	
(sang-	og	dansegruppen)
Theresa Jee 
 
*	St.	Laurentius	ministrantlag
p. Janusz Fura SS.CC

St.	Laurentius	Unge	Katolikker	
For tiden ikke organisert.

Hamar – St. Torfinn menighet
*	Damians	hjerter
Eleonora Kasapi

Hamar	Unge	Katolikker
Lokallaget er for tiden ikke organisert. 
NUKs kontaktperson i menigheten er: 
Torfinn Kringlebotn. Kontaktperson blant 
ungdommene er Johannes Ho.
 
Hønefoss – Sta. Teresia menighet.
St.	Teresia	Ungdomsgruppe	
Lokallaget er for tiden ikke organisert.
 
Lillehammer – Sta. Maria menighet
Troende	Ungdoms	Lokallag	på	
Lillehammer	
Kristina Elizabeth Voigt 

Lillestrøm – St. Magnus menighet
*	Lillestrøm	vietnamesiske	barnelag	
Vinh Van Truong 
  
*	Lillestrøm	katolske	barnekor		
Pernille Agnes Volent

Katolsk	Ungdomslag	i	St.	Magnus		
Therese Le 
 

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

Filippinsk	Katolsk	Ungdomslag	
Ailine G. Mortilla

SOUL,	St.	Olav	Ungdomslag
Kristine G. Stiansen
 
Oslo	Unge	Voksne
Martin Blom 

 *	St.	Hallvard	Katolske	Barnegruppe	
Marion Haave 

*	St.	Olav	Katolske	Barnegruppe	
Thea Tande

*	St.	Olav	Ministrantlag	
Regina Adahada 

Tamilske	Unge	Katolikker	
Hariharan Thevarajah 

Ungdom	for	en	Forenet	Verden		
 Astrid Bleken / Helga Koinegg
 
Vietnamesisk	Kallsgruppe
Tam Dinh 

*	Vietnamesisk	Kateketisk	Barnelag	
Thien Duc Nguyen
 
Vietnamesisk	Ungdomskor	
Nhuan Duy Nguyen 
 
Couples	for	Christ	Barne-	og	
Ungdomslag
Ronald Deala

Kroatisk	Ungdomslag
Dijana Spanic 

San	Damiano	(Ungdomsgruppen	i	St.	
Hallvard)
Dapaabi Konlan
 
Katolsk	Studentlag	
Hilde Bliksrud

ØSTFOLD
Askim – Sta. Maria menighet
*	Sta.	Maria	Katolske	Barnegruppe
Theresa Le Thi

Lokallag	for	Unge	Katolikker	i	Askim	
Olav Fongen 

Fredrikstad – St. Birgitta menighet
St.	Birgitta	Unge
Anna Vøllo
 
Halden – St. Peter menighet
Halden	Unge	Katolikker	
Har for tiden ikke aktivitet.
Johannes Granseth 

Moss – St. Mikael menighet
Moss	Unge	Katolikker	
Yvonne Nguyen 
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33.	 Nordfjordeid	 	
34.	 Florø
35.	 Førde
36.	 Voss
37.	 Bergen
38.	 Odda
39.	 Sauda
40.	 Stord
41.	 Haugesund
42.	 Kopervik
43.	 Stavanger
44.	 Jørpeland
45.	 Ørlandet
46.	 Egersund
47.	 Flekkefjord
48.	 Farsund
49.	 Mandal
50.	 Kristiansand
51.	 Arendal
52.	 Larvik
53.	 Sandefjord
54.	 Tønsberg
55.	 Porsgrunn
56.	 Notodden
57.	 Kongsberg
58.	 Rjukan
59.	 Drammen
60.	 Hønefoss
61.	 Hallingdal
62.	 Valdres
63.	 Lillehammer
64.	 Hamar
65.	 Kongsvinger
66.	 Lillestrøm
67.	 Askim
68.	 Sarpsborg
69.	 Halden
70.	 Fredrikstad
71.	 Moss
72.	 Oslo
73.	 Asker	og	Bærum

19.	 Namsos
20.	 Steinkjer
21.	 Stiklestad	
22.	 Levanger
23.	 Tautra
24.	 Stjørdal
25.	 Trondheim
26.	 Kristiansund
27.	 Tingvoll
28.	 Sunndalsøra
29.	 Molde
30.	 Ålesund
31.	 Ulsteinvik
32.	 Volda

	 1.	 Kirkenes	–	Bjørnevatn
	 2.	 Varangerbotn
	 3.	 Vadsø
	 4.	 Vardø
	 5.	 Honningsvåg
	 6.	 Havøysund
	 7.	 Hammerfest
	 8.	 Alta
	 9.	 Tromsø
	10.	 Bardufoss
11.		 Harstad
	12.	 Storfjord
	13.	 Narvik
	14.	 Bodø
	15.	 Mo	i	Rana
	16.	 Sandnessjøen
17.		 Mosjøen
	18.	 Brønnøysund

Noreg

Tallene	viser	messesteder	i	Norge	–	lokallag	finnes	i	en	del	av	disse.
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Medlemmer: Martin Blom, Harald 
Huse, Jardar Maatje, Anne May 
Melsom
Ressurspersoner: Christina Falken-
berg, p. Paul Pham Huu Y

Leirutvalget (LUT) har ansvaret 
for gjennomføringen av NUK’s 
leirvirksomhet og hadde i perioden 
2005/2006 ansvar for 10 barne- 
og ungdomsleire. Dette innebærer 
opplæring og oppfølging av leirsje-
fer og leirledere.

Leirutvalget har i siste periode vært 
stabilt, med unntak av et litt uklart 
lederspørsmål siste tre månedene 
av perioden. Utvalget mister Harald 
til sommeren, men Martin kommer 
inn som ny leder. Kontinuiteten i 
utvalget har vært god.

Generelt sett har aktiviteten i LUT 
vært høy. Vi har jevnlig avholdt 
møter, i snitt en gang i måneden. 
Foruten på møtene har vi også 
møttes utenom for å jobbe med 
spesifikke saker, og også gjort mye 
på epost.

I perioden har vi jobbet ut fra 
arbeidsprogrammet gitt av LM. 
Utvalget har i perioden skaffet 
leirsjefer til årets leire. Det har stort 
sett gått greit, eneste unntaket var 
ungdomsleiren hvor leirsjef kom 
på plass senere enn ønsket. Det tar 
vi på egen kappe. I tillegg gjorde 
vi oss også en dårlig erfaring ved 
rekruttering av leirsjefer til påske-
leirene. 

Medlemmer i utvalget i perioden 
har vært Konrad Tywoniuk (leder), 
Marta Bivand Erdal, Hanneke Örne 
Bruce, Pernille Volent og Alexander 
Golding. I løpet av vårsemesteret 
ble også Francesca Bleken, Marga-
reta Tumidajewicz og Thien Duc 
Nguyen med i utvalget. Sr. Maria 
Juntilla O.P. og Erlend Dahl er ”so-
vende medlemmer” som har vært i 
utlandet det siste året.

Utvalget har ført videre ledertre-
ningsopplegget som ble innkjørt 
i forrige periode; fire kurs: INTRO, 
BIBEL, KIRKE, LEDER&SAMARBEID 
spredt utover minst to år. Høst-
samlingen 2005 var et vellykket 
arrangement med 33 deltagere, 
mens Vårsamlingen 2006 dessverre 
måtte avlyses. Dette skyldes et 
ugunstig (tidlig på året) tidspunkt 
for arrangementet, samt at utvalget 
og sekretariatet ikke rakk å rekla-
mere godt nok for samlingen. På 
Høstsamling 2005 hadde vi med 
oss Pham Cong Thuan og Fredrik 
Hansen som hadde henholdsvis 
BIBEL- og KIRKE-kurs.

Høstens 18+ helg bød på en 
utradisjonell vinkling på temaer i 
krysningspunktet mellom teologi, 
psykologi og personlig erfaring. P. 
Paul Y, Elisabeth Schjetne og Kris-
tine Dingstad holdt alle foredrag 
om relasjonsbegrepet – Bibelens 
relasjonsbegrep, relasjon til selvet 
og ikke minst min relasjon til andre. 
Kort sagt var dette en særdeles 
interessant inføring i ungdomspsy-

Dårlig planlegging førte til at utval-
get selv tok på seg leirsjefansvaret 
for påskeleirene.

Noe av det LUT har jobbet spesielt 
med i perioden, er å få på plass 
alle dokumenter og instrukser 
som utvalget har eller burde ha. 
Slik kan utvalget levere fra seg en 
komplett oversikt over alt som det 
behøves å ta hensyn til gjennom 
en periode. Dette vil sikre fremtide 
medlemmer en enklere innføring i 
arbeidet. Blant annet har leirhånd-
boken gjennomgått en omfattende 
revidering.

Utenom leirene, er en av utvalgets 
oppgaver å drive kursvirksomhet. I 
perioden ble det forsøkt arrangert 
to leirlederkurs (vår og høst) , samt 
leirsjefssamling. Høst og vårsam-
lingskurset ble dessverre avlyst 
grunnet lav deltakelse. Vi håper på 
flere deltakere til høsten.

Heldigvis ble leirsjefssamlingen 
gjennomført. Den var vellykket, 
med nesten fullt oppmøte. Nytt av 
året var at praktisk leder også ble 
invitert. Det viste seg å være en 
suksess. At leirsjefssamlingen blir av-
holdt har vist seg viktig for å kunne 
forberede leirsjefene best mulig.

Med vennlig hilsen
Martin Blom
Leder LUT

Leirutvalget 
(LUT)

Ledertrenings-
utvalget (LTU)
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Ministrantutvalget har det siste året 
hatt en god intern kontakt, selv om 
mesteparten av kontakten har fore-
gått på mail og telefon. Det merkes 
fortsatt at utvalget er i en oppstarts-
fase og derfor har en del tid gått 
med til å se på hva man ønsker 
at utvalget skal gjøre og hvordan 
utvalget i fremtiden skal jobbe for 
best å støtte ministrantarbeidet i 
menighetene. 

Ministrantarbeidet ble, til Ministrant-
utvalgets glede, kulturprosjekt i 
NUK i 2006, noe som har gitt ut-
valget muligheten til å se nærmere 
på organiseringen av et nasjonalt 
ministrantarbeid. En del av dette 
prosjektet var Ministranthelgen som 
ble arrangert i St. Olav i Oslo 31. 
mars til 2. april. Årets ministranthelg 
var litt annerledes en tidligere år, 
spesielt da Junior- og Seniorhel-
gen var slått sammen til ett stort 
arrangement. Dette førte til, så vidt 
utvalget er kjent med, den største 
samlingen av ministranter i Norges 
historie, og hele 150 ministranter 
fra alle de tre bispedømmene 
deltok på denne helgen. Under 
helgen ble det, tradisjonen tro, 
arrangert Norgesmesterskap i mi-
nistrering, men med en litt ny vri. 

kologi som er veldig essensiell for 
kristne/katolske ungdomsledere. 
Temaet blir nok tatt opp igjen på 
18+ helg høsten 2006!

Den vårlige 18+ helgen var også 
noe utenom det sedvanlige i NUK 
sammenheng – helgen var en sam-
ling for ledere som driver katolsk 
barne- og ungdomsarbeid i nasjo-
nale grupper rundt om i Norge. 
Biskop Bernt Eidsvig var selv tilstede 
og poengterte vår viktige misjon 
for kirken i Norge. Vi snakket om 
nasjonal tilhørighet og kulturell 
forståelse av troen, og ikke minst 
om hvordan vi kan jobbe sammen 
for å bygge opp Kirken som ett fel-
lesskap. Sjelden har vel Mariaholm 
opplevd en lignende dansekveld 
som denne lørdagen! Og forhå-
pentligvis kan vi hjelpe hverandre 
med å få en ny ”schwung” over det 
nasjonale ungdomsarbeidet!

Sist, men ikke minst ble det avholdt 
Lokallagsledersamlig for første 
gang! Over 20 erfarne lokallags-
ledere møttes denne helgen for å 
utveksle erfaring og få ny inspira-
sjon. Deltagerne fikk sette sitt eget 
preg på helgen, med stor suksess! 
Et slikt seminar skal vi også ar-
rangere våren 2007. En stor takk til 
Andreas Falkenberg og Baptistenes 
Ungdomsforbund for engasjerende 
innlegg! Helgen ble arrangert i 
samarbeid med Ressursgruppen.

I år hadde junior- og seniormi-
nistrantene en felles presentasjon 
som bidrag til den praktiske delen 
av konkurransen, mens den teore-
tiske prøven var forskjellig for junior 
og senior. Innsatsen til ministrantla-
gene under NM, viser helt klart at 
man i Norge har et godt ministrant-
arbeid og at ministrantene har en 
god forståelse for den tjenesten de 
utfører. Nytt av året er også vandre-
premien for Juniorministrantene. 
Seniorministrantene har i flere år 
kunnet konkurrere om et ikon som 
har vandret fra vinnerlag til vinner-
lag, men i år har juniorministran-
tene fått et prosesjonskors som skal 
fungere som vandrepremie. Det 
hører også med at St. Birgitta mi-
nistrantlag fra Fredrikstad i år stakk 
av med begge vandrepremiene. 

Ministrantutvalget ser lyst på 
fremtiden og regner med at det 
meste av konstituerende arbeid 
vil være ferdig i løpet av året slik 
at MU for fullt fra 2007 kan jobbe 
med mer konkrete tiltak som kan 
styrke ministrantarbeidet i menig-
hetene. Ministrantutvalget ønsker 
også å takke alle som har jobbet for 
ministrantarbeidet det siste året!

Av Alexander 
Golding

Ministrant-
utvalget (MU)
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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. Medlem-
mene i gruppen dette året har vært 
Pedro Barrera, leder, og Lars Blom, 
som første nestleder. 

Siden Landsmøtet 05 har vi 
vært på besøk i ulike menigheter 
– blant dem kan vi nevne Arendal, 
Lillehammer, Rjukan, Bodø, Tromsø, 
Tønsberg og Stabekk. Det er alltid 
en stor glede å få være med å be-
søke barne- og ungdoms- arbei-
det i menighetene våre, 
og vi håper at stadig 
flere menigheter vil ta 
kontakt og ”bestille” 
ungdomsledere til bar-
nehelger, konfirmant-
helger, ungdoms-
samlinger 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! 

Ressursgruppen har i året 
2005/2006 vært med på barne-
helger, og hjulpet helgearrange-
menter å finne ledere eller andre 
frivillige. I tillegg til dette har 
vi bistått NUK sen-

Medlemmer: Kjersti Meyer Peter-
sen (gikk av som leder i desember 
2005), Ingunn Aase Baretto (tok 
over som leder etter Kjersti), Wanda 
Czynski, Anne- May Melsom, Da-
paabi Konlan og Peter Risholm.

Karitativt Utvalg (KUT) har ansvaret 
for NUKs sosiale engasjement.  En 
viktig del av arbeidet er å spre 
budskapet om den Katolske kirkes 
sosiallære og gjennom dette inspi-
rere til karitativt arbeide.  Utvalget 
har også ansvaret for NUKs kontakt 
og samarbeid med Caritas Norge.

Det sosiale engasjementet i NUK 
har sitt utspring fra vår tro.  Som 
kristne har vi et ansvar for å 
engasjere oss i samfunnsspørsmål 
og bli bevisst den urettferdigheten 
som stadig råder i vår verden.  Det 
rettes et spesielt fokus på Nord/
Sør- relaterte spørsmål.  Utvalgets 
hovedoppgave er å arrangere den 
årlige solidaritetsaksjonen, som 
har fått navnet ”Adventsaksjonen”.  
Gjennom aksjonen skal vi lære 
om og reflektere omkring et tema, 
og samle inn penger til et konkret 
prosjekt i regi av Caritas.   

Arbeidsåret 2005/2006 har vært 
svært innholdsrikt og givende.  
Temaet for aksjonen i 2005 var 
”menneskets ukrenkelige verdig-
het”, og pengene gikk til prosjekter 
for bekjempelse av menneske-
handel i Bosnia- Hercegovina.  I 
september reiste Kjersti, Wanda og 
Ingunn til Bosnia- Hercegovina for 
å besøke en av organisasjonene 
(La Strada) som var mottaker av 
innsamlingspengene.  La Strada 
besøkte så NUK i desember under 
selve Adventsaksjonen.  De fikk 
blant annet være med på aksjons-

tralt i arbeidet med å lage ressurs-
hefter for barn og ungdom, samt 
produksjon av en informasjonsfol-
der for barn.   

Ressursgruppen har nå eksistert 
i tre perioder, etter at den ble ”gjen-
opplivet” 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 Ressurs-
gruppen 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 
hverdagsspøkel-

ser 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 arran- gementer som 

trenger litt hjelp i 
startgropen. 

Av Pedro 
Barrera og 
Lars Blom

Ressursgruppen 
Karitativt Utvalg 
(KUT)
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Økonomsikt utvalg, også kalt ØU, 
har i oppgave å gi råd til AUV i 
forskjellige økonomiske saker. I ut-
valget sitter organisasjonssekretær 
Christina Falkenberg, regnskaps-
fører Stig Arne Nilsen, økonomisk 
konsulent Thuan cong Pham og 
leder Thor Anders Austad Svens-
son. Vi følger med den daglige 
økonomien slik at vi ikke bruker 
mer penger enn vi har eller det er 
budsjettert. Vi kan også gi LS eller 
AUV anbefalinger dersom det er 
nødvendig med revideringer i bud-
sjettet. Før landsmøtet utarbeider vi 
forslag til budsjett i samarbeid med 
AUV og LS. Det er dette budsjettet 
som foreslås for landsmøtet.

Som en kan se ut fra regnskapet 
gikk NUK med overskudd i 2006. 
Dette er et resultat av flere års hard 
jobbing og er virkelig en gledelig 
nyhet. Hele overskuddet går med 
til å betale ned gjeld til OKB, men 
med fortsatt hard arbeid og stram 
økonomi skal det være mulig å be-
gynne å bygge opp igjen reserve-
fondet. Reservefondet er en buffer 
som gjør at vi har en buffer i tilfelle 
dårligere tider. En slik buffer gjør at 
vi ikke plutselig må avlyse leire eller 
andre arrangementer fordi vi ikke 
får penger før neste måned. Dette 
har vi heldigvis unngått til nå, men 
vi må fortsette å spare.

Etter mye hardt arbeid fra organi-
sasjonssekretær og regnskapsfører 
har vi nå også klart å få kontinuer-

dagen til Distrikt Oslo, og besøke 
organisasjoner som jobber med 
menneskehandel i Norge.

Adventsaksjonshelgen ble arrangert 
i St. Hallvard menighet 22. – 23. 
oktober.  Omlag 20 unge katolikker 
troppet opp.  Helgen ble fylt med 
workshops, filmvisning og foredrag 
– og selvsagt mye moroJ  Selve 
Advent gikk radig for seg – enga-
sjementet har vært enormt -  over 
hele landet!  Takket være iherdig 
innsats ble det atter igjen rekord for 
Adventsaksjonen, med et endelig 
resultat på i overkant av 280000 
NOK!  Vi hadde også flere effekter 
denne gangen – med luer og but-
tons, samt ID- kort.

Første halvår av 2006 har gått med 
til å forberede dette årets aksjon, 
med hovedvekt på produksjon av 
informasjonsmateriell.  Temaet i år 
er:  ”Flyktninger og rehabilitering”, 
og innsamlede midler skal gå til Ca-
ritas’ arbeid i krigsrammede Nord- 
Uganda.  Vi har også arrangert en 
tegnekonkurranse, og vi har fått 
inn svært mange flotte tegninger 
– tusen takk!  Peter deltok fra KUT 
på Caritas Norge sin generalfor-
samling i mai.  Videre fremover skal 
vi bidra med artikler til bladene, og 
gjøre informasjon tilgjengelig på 
internett.  Årets materiale vil være 
ferdig til skolestart i august.  Temaet 
i år er enormt engasjerende, og 
vi gleder oss til det videre arbeidet 
med aksjonen.  AA- helgen vil finne 
sted på Mariaholm 27- 29 oktober.  

  
 

  

lig oversikt over økonomien. Det 
betyr at regnskapet oppdateres og 
gjennomgås av ØU stort sett etter 
hver måned. På den måten kan vi 
tidlig oppdage om vi er i ferd med 
å overskride budsjettet og justere 
pengebruken deretter.

Vi jobber også med å forbedre de 
økonomiske avtalene NUK har med 
forskjellige leverandører. NUK er 
attraktiv som kunde noe som gjør 
at vi kan presse ned prisen ved 
å hente inn tilbud fra forskjellige 
leverandører. Dessverre har posten 
ennå ingen konkurrent i Norge og 
porto fortsetter å utgjøre en bety-
delig del av NUKs utgifter.

Alt i alt ser NUKs økonomi til fortsatt 
å være på bedringens vei, men alle 
ledd i organisasjonen må fortsatt 
bruke hver krone med omhu for at 
vi skal få mest mulig ungdomsar-
beid for pengene.

Økonomisk 
utvalg (ØU)
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9.-11. september var ca 65 dele-
gater samla på Mariaholm for å 
avholde Landsmøtet i NUK, folk 
kom strømmende fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i Sør, klar for en helg 
fylt med debatter, avstemninger, 
mat og moro. Fra ordstyrerbordet 
skulle Torfinn Kringlebotn og Erlend 
Dahl prøve å lede oss helskinnet 
gjennom møtet og referentene 
Karol Jaworski og Christina Falken-
berg skulle prøve å få med seg alt 
vi kom til å si.

Fredags kveld ble vi ønska velkom-
men av daværende leder Thuan 
Cong Pham. Deretter gikk mye tid 
med til alt det formelle, som valg 
av protokollunderskrivere, refe-
ranter og annet. Da det var gjort 
fikk vi informasjon om sangboka. 
Konrad og Helene kunne fortelle 
om visjonene for boka og om den 
store navnekonkurransen. 1, 5 time 
forsinka lista vi oss i seng for å bli 
opplagte til neste dag.

Lørdag var en lang dag hvor mye 
viktig ble snakka om. Lokallagsle-
derseminaret ble presentert og vi 
hadde evaluering av WYD 2005. 
Vi fikk en gledelig nyhet da vi fikk 
høre at fjorårets budsjett gikk i 
overskudd, ikke så stort, men det 
var et overskudd! Det var satt av tid 
til gruppearbeid denne dagen og 

vi delte oss i grup-

pene; wyd, 
menighet, 
formasjon, 
leir, markeds-
føring og 
informasjon, 
nestekjærlig-
het og ar-
rangementer. 
Det kom mye 
interessant ut 
fra gruppene. 
Blant annet så 
begynte man 
på leir- og arran- gementgruppa så 
vidt å se fram mot en festival i 2007 
for å feire NUKs 60 års jubileum.

Det siste vi gjorde på lørdagen var 
å velge et nytt adventsaksjonspro-
sjekt. Det sto mellom tre veldig 
gode prosjekter, men prosjekt B 
- flyktninger og rehabilitering i 
Uganda rørte mest ved hjertene 
til de stemmeberettigede, og ble 
dermed valgt. Fornøyde etter en 
slitsom dag kunne vi gå opp i 
blå peisestue og leke noen av de 
tradisjonelle ”bli-kjent” lekene. Før 
vi fikk sette oss ned og se på filmen 
”Madagaskar”, måtte vi, i grupper, 
få en gammel, snerpete og sur 
dame til å le. Det var en vanskelig 
oppgave og gruppene løste den 
på mange forskjellige måter, men 
da en av ordstyrerne og gruppa 
hans begynte å danse, klarte hun 
ikke å holde latteren tilbake.

Søndag var tid 
for å velge et 
nytt arbeidsut-
valg. Det stod 
mellom veldig 
gode kandidater 
og vi endte opp 
med et fabelaktig 
utvalg, ledet av 

Thor Anders 
Svensson.  Kula, ungdomsla-

get i Arendal fikk dra hjem med 
vandrebibelen i hånda som for 
årets lokallag, og årets æresmedlem 
gikk vel fortjent til vår avtroppende 
Oslo-biskop Gerhard Schwenzer!

Selv om LM iblant kunne virke 
tungt å kjedelig, tror jeg de fleste 
følte at de fikk mye ut av helga. Vi 
fikk knytta kontakt lokallag imellom, 
og lærte mye om vår egen orga-
nisasjon ved å være der. Før vi dro 
hjem takka Thuan alle han hadde 
jobba med, og til slutt avslutta vår 
nye leder, Thor Anders, med noen 
velvalgte ord. Vi dro alle hjem, med 
motivasjon for å fortsette ungdoms-
arbeidet i menighetene der vi bor. 
Vi var også klare for å skaffe nye 
medlemmer, slik at vår organisa-
sjonssekretær, Christina, måtte 
farge håret blått, noe hun lovte oss 
om vi fikk mange nok nye medlem-
mer i NUK.

Kristine G. Stiansen

Landsmøtet �00�
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Landsstyret er NUK’s høyeste organ 
mellom Landsmøtene og består av 
distriktsrepresentanter, AUV, NUKs 
representanter i de forskjellige 
pastoralrådene og en representant 
fra de landsdekkende sammenslut-
ningene, redaktørene for blader 
og internett, utvalgsledere, ansatte 
og ungdomspresten. I tillegg kan 
2 representanter for barne- og 
ungdomskontakter møte, men de 
har pr. dags dato ikke utnevnt sine 
representanter. Landsstyret har som 
pålagt avholdt 3 møter i perioden. 

Det første møtet fant sted på 
Lunden kloster 14.-16. oktober. 
Det neste møtet delvis på Katarina-
hjemmet og delvis i Akersveien 16 
A i tidsrommet 13.-15. januar og 
det siste møtet ble arrangert på 
Katarinahjemmet 5.-7. mai. LS har i 
perioden behandlet en rekke saker 
og det vil her være av interesse 
å nevne noen av disse sakene 
spesielt. Det har vært valg på NUKs 
representanter i Pastoralrådet i Oslo 
Katolske bispedømme (PRO) der 
Heidi Øyma og Alexander Golding 
ble valgt som faste representanter 
og Jardar Maatje og Pablo Barrera 
ble vararepresentanter. Fordelin-
gen av Flax-midler er kanskje den 
saken de fleste lokallag vil merke 
størst konsekvenser av. Tidligere 
har flaksmidlene blitt fordelt likt til 
alle lokallag, noe som fortsatt vil 
bli gjort, men fra 2007 vil lokal-
lagene få mulighet til å søke om 
ekstra støtte til enkeltaktiviteter eller 
prosjekter. I forbindelse med NUKs 
60års markering i 2007 har Lands-
styret diskutert hvordan man ønsker 
å markere denne begivenheten, 
og den største markeringen vil nok 
bli en festival sommeren 2007, der 
LS håper den nye sangboken blir 
lansert! 

Verdensungdomsdagen 
har også vært et tema gjennom 
hele perioden, både evaluering 
av WYD 2005 og gjennomføring 
av de årlige ungdomsdagene i 
Norge er blitt diskutert. LS har også 
selvfølgelig jobbet med WYD 2008, 
der vi er sikre på å kunne tilby ett 
godt opplegg for de fra 16-18 år 
så vel som for de eldre! Hva angår 
NUKs økonomi kan vi være fornøyd 
med resultatene for 2005, selv om 
vi trenger et par år til med gode 
resultater før vi står helt på trygg 
grunn. Det er derfor gledelig at vi 
har fått lansert giverordning med 
mulighet for skattefradrag, en ord-
ning vi håper mange vil benytte 
seg av. Landsstyret har også uttrykt 
sin bekymring for at NUK står uten 
ungdomsprest fra 1. september 
2006 og håper at denne situasjo-
nen ikke vil vare for lenge. 

Studentarbeidet er også i år en sak 
som har stått på dagsorden og det 
er i forbindelse med dette blitt ar-
rangert et felles møte for student-
gruppene i Oslo, Bergen og Trond-
heim. I etterkant av dette møtet har 
biskopen av Oslo uttrykt menighe-
tene i OKB skal rapportere til NUK 

om 
katolikker som flytter fra sine hjem-
menigheter for å studere i disse 
og andre byer. I forbindelse med 
det flerkulturelle seminaret høsten 
2005 har også flerkulturelt arbeid 
stått i fokus for LS, som har utrykt at 
flerkulturelt arbeid spesielt skal stå i 
fokus i forbindelse med Festivalen 
2007 og at også NUKs ledertre-
ningsopplegg i større grad skal 
være tilgjengelig for de nasjonale 
gruppene. Hva angår NUKs leder-
treningsopplegg har LS gått inn for 
at NUK skal gå i dialog med biskop 
Bernt om videreutvikling av kur-
sene, samt se på mulighetene for 
at disse kursene kan få en formell 
godkjenning. LS i samarbeid med 
AUV har også jobbet med forbe-
redelsene til Landsmøtet 2006, da 
spesielt med tanke på arbeidspro-
gram, leirtilbud og medlemskon-
tingent. LS ønsker til slutt å takke 
alle som har støttet og jobbet med 
barne- og ungdomsarbeid i det 
året som har gått!

Alexander Golding

Landsstyret (LS)
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pengaNUK Balanse �00�
�00� �00�

Eiendeler 

Fordringer / mellomvær 
Interimskonto                     -  0 
Kundefordringer -                700 -700 
Kortsiktige fordringer              39 277 39 277 
Reiseforskudd                     -  0 
Mellomvær Adventsaksjonen -             3 017 -2 315 
Mellomvær NKUR                5 239 5 239 
Mellomvær diverse                6 501 6 501 
Mellomvær Lourdes                     -  0 
Mellomvær Verdensungdomsdag                   680 680 
Mellomvær Flaxmidler                     -  0 
Sum  fordringer / mellomvær              47 980 48 682 

Eiendeler 
Kontormaskiner              36 737 25 716 
Lager: t-skjorter                3 120 3 120 
Sum eiendeler              39 857 28 836 

Kasse og bank 
Kasse                9 716 11 191 
Leirkasser              37 448 59 150 
SpPluss 3000 16 91399              36 057 98 077 
SpPLUSS 3000 16 91429                1 727 103 055 
SpPLUSS 3000 16 91437                   125 55 236 
GjNOR 1644 06 99689                     52 1 902 
SpPluss 3000 17 48048              54 919 55 824 
SpPluss 3000 18 31042 24 325 
DnB 7874 06  21067                8 249 8 249 
DnB 7874 06 21113                     38 38 
Sum kasse og bank            148 331 417 047 

SUM EIENDELER            236 168 494 565

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 
Egenkapital            176 947 142 025 
Litterraturfond -           54 690
Internasjonalt reisefond 0 
Resultat              19 768 -286 378 
Sum Egenkapital            142 025 -144 353 

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld -         213 924 -
Ubetalte regninger -138 754 
Lokallags andel kontingent -         151 760 -198 949 
Internasjonal utveksling -             2 690 -2 690 
Diverse kortsiktig gjeld -             9 819 -9 819 
Sum annen kortsiktig gjeld -         378 193 -350 212 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -         236 168 -494 565 
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pengaNUK Resultat �00�
Regnskap �00�  

Inntekter

Medlemskontingenter	
Medlemskontingent	<	25	 129	959,00
Medlemskontingent	>	25	 24	910,00
Medlemskontingent	familie	 26	050,00
Medlemskontingent	støtte	 33	610,00
Sum	medlemskontingenter	 214	529,00

Støtte	fra	Kirken	
Tilskudd	fra	OKB	 385	000,00
Sum	støtte	fra	Kirken	 385	000,00

Statsstøtte	
Statsstøtte	drift	 576	902,00
Statsstøtte	internasjonalt	 79	010,00
Sum	statsstøtte	 655	912,00

Møteinntekter
Deltageravgift 0,00
Andre	inntekter 0,00
Sum	møteinntekter 0,00

Kursinntekter
Deltageravgift 0,00
Støtte	FSF 0,00
Andre	inntekter 0,00
Sum	kursinntekter 0,00

Leirinntekter
Deltageravgift 1	048	760,00
Støtte	FSF 8	199,00
Andre	inntekter 3	215,00
Kantineinntekter -787,50
Sum	leirinntekter 1	059	386,50

Prosjekter
AA	støtte	UD 30	000,00
AA	støtte	LNU 0,00
Kulturstøtte	fra	LNU	 25	200,00
Demokratimidler	fra	LNU	 7	257,42
Sum	prosjektinntekter 62	457,42

Andre	inntekter	
Gaver	 76	482,50
Salg	bøker	og	annet	 1	144,00
Andre	inntekter	 80,00
Sum	andre	inntekter	 77	706,50

Sum inntekter � ��� 991,��

Kostnader	

Personale
Lønninger	v/OKB	 -650	958,76
Lønn	regnskapsfører	 0,00
Utvikling	og	trivsel	 -374,50
Andre	personale	utgifter	 0,00
Sum	personalkostnader -651	333,26

Administrasjonskostnader	
Rekvisita	 -24	395,93
Kontorutstyr	 -10	663,75
Div.kontorutgifter	 0,00
Database 0,00
Programvare	/	EDB	utg.	 -1	525,50
Abonnement	 0,00
Litteratur	 -700,00
Annonseutgifter	 -2	650,00
Kopieringsutg.	m/drift	maskin	 -17	674,60
Vedlikehold	kontormaskiner	 -0,50
Telefon	 -12	627,06
WEB-side	abonn./internett	 -1	935,00
Budbil/frakt 0,00
Porto	 -130	588,12
Møteutgifter	(AUV	og	utvalg) -7	023,90
Kurs,	seminarer,	møter	 -250,00
Revisjonshonorar 0,00
Forsikringer -1	929,00

Ungdomsprestens	bil -18	852,72
Reiser -17	879,30
Internasjonalt	 -6	617,68
Div.	kostnader	 -15	228,77
Sum	administrasjonskostnader	 -271	541,83

Møtekostnader
Kost 0,00
Losji 0,00
Felles	transport 0,00
Rekvisita/diverse 0,00
Reiserefusjoner 0,00
Sum	møtekostnader 0,00

Kurskostnader
Kost -169	690,88
Losji 0,00
Felles	transport 0,00
Rekvisita/diverse 0,00
Reiserefusjoner 0,00
Sum	kurskostnader -169	690,88

Leirkostnader
Kost -119	833,67
Losji -268	161,91
Felles	transport -266	284,37
Forberedelse -32	237,28
Rekvisita/diverse -30	361,38
Lederreiser 0,00
Deltagerreiser -178	967,49
Fellesutgifter	leirer -4	846,33
Sum leirkostnader -900 �9�,��

Blader	og	utgivelser
Årsrapport 0,00
Trykking	Arken 0,00
Porto	Arken 0,00
Trykking	Q 0,00
Porto	Q 0,00
Trykking	Credimus 0,00
Porto	Credimus 0,00
Annen	utarbeidelse	og	trykking 0,00
Diverse	fellesutg	blader	og	utgivelser -169	963,00
Sum kostnader blader og utgivelser -1�9 9��,00

Prosjekter
AA 0,00
Sangbok 0,00
Barnegruppe
WYD
Sum	prosjektkostnader 0,00

Andre	kostnader	
Internasjonal	reisestøtte	 0,00
Støtte/tilskudd -1	596,08
Ministranter 0,00
Gaver	fra	NUK	 -2	063,00
Medlemskap	 -9	900,00
Avskrivning/kontormaskiner	 -11	021,00
Sum	andre	kostnader	 -24	580,08

Sum kostnader -� 18� 801,�8

Finansielt	og	ekstraordinært	
	
Finans/ekstraordinært	
Bankgebyrer	 -1	159,80
Ekstraordinære	kostnader	
Renteinntekter:	Reisefondet	 0,00
Renteinntekter:	Bob	Hope	fond	 2	400,00
Renteinntekter	 17	948,00
Gebyr	-	inntekt 0,00
Endringer	ifm	tidl.	gjeld	 0,00
Tap	på	krav	 0,00
Avskrivn.ifm	tidl.år	
Feilbilag	
Sum	finans/ekstraordinært	 19	188,20

Sum	finansielt	og	ekstraordinært	 19	188,20
	
Resultat �8� ��8,1�
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Arbeidsutvalget i NUK besto i perio-
den 2005/2006 av disse persone-
ne: Thor Anders Svensson (leder), 
Alexander Golding (nestleder), 
Heidi Øyma, Mladen Praljak, Celina 
Trzcinska, Nguyen Quoc Tao (vara) 
og Maria Mouland (vara).
  
På sitt første møte etter NUKs lands-
møte konstituerte AUV seg selv, 
og fordelte arbeidsoppgaver og 
kontaktansvarsområder.  Medlem-
mer fra det forrige AUV var tilstede 
på møtet for å gi oss en innføring 
i hvordan AUV arbeider.  Det var 
veldig fruktbart for oss, siden hele 
dette AUV med unntak av Heidi var 
nytt.  Kontaktansvarsområdene ble 
fordelt slik:
Thor Anders:  Distrikt Nord, Økono-
misk utvalg, internettredaksjonen, 
WYD.  Alex:  Distrikt Vest, distrikt 
Midt, LTU, ministranter, ”åndelig 
sponsor”- ordningen.  Heidi:  Dis-
trikt Oslo, KUT, Mariaholmstiftelsens 
styre, Valgkomiteen, personalet på 
NUK-kontoret, arbeidsgruppen for 
arbeid med barn.  Mladen:  Distrikt 
Øst, Ressursgruppen, økumenisk 
arbeid, de katolske skolene.  Celina:  
Distrikt Sør, LUT, bladene, student-
arbeid.  Tao:  Sangbokkomiteen, 
vietnamesisk pastoralsenter.  Maria:  
Distrikt Østfold.

AUV har avholdt møte omtrent 
hver annen uke perioden igjen-
nom.  I tillegg har vi hatt god kom-
munikasjon oss imellom mellom 
møtene på email og NUK forum, 
der vi har diskutert saker og holdt 
hverandre oppdatert om arbeidet 
vårt.  Hvert medlem i AUV har hatt 
hver sin huskeliste, en liste over 
saker han eller hun hadde ansvar 
for å få gjort.  Denne listen ble 
oppdatert på hvert møte, ettersom 

nye arbeidsoppgaver ble fordelt.  
I tillegg til huskelisten har tradi-
sjonsarket vært retningsgivende 
for arbeidet vårt.  Dette er et slags 
”skikk og bruk”-dokument, som sier 
noe om hva som er vanlig praksis 
på flere områder.

I denne perioden har AUV utar-
beidet en standardavtale med 
tilsluttede grupper, og fått en god 
avtale for leie av Mariaholm for 
NUK.  Selv om NUKs økonomi 
fortsatt er stram, er den bedre enn 
på lenge ved slutten av denne 
perioden.  Det har blitt klart at den 
nye medlemsdatabasen vår blir 
landsdekkende, noe som ikke minst 
virkelig vil lette arbeidet for de på 
kontoret i fremtiden.  Christina på 
kontoret går i høst ut i permisjon, 
og vi har derfor jobbet med å 
finne en vikar for henne.  Noe av 
det morsomste dette året var å se 
hvordan alle organsiasjonens res-
surser gikk sammen om å arran-
gere tre påskeleirer.  Aldri tidligere 
har så mange NUK’ere vært på leir 
samtidig!  AUV har også nedsatt 
en egen WYD-gruppe som skal 
arbeide med verdensungdomsda-
gene kontinuerlig frem mot Sydney 
2008.  Et annet viktig prosjekt som 
står foran oss er NUKs 60-årsjubile-
um i 2007, som vil markeres i form 
av en stor festival.  AUV har begynt 
på arbeidet med dette.  Vi har 
hatt tett kontakt med lokallagene, 
kanskje særlig gjennom innsamling 
av årsrapporter og regnskap.  Flere 
av AUVs medlemmer har deltatt på 
flere lokale arrangementer.  Dette 
har vært givende; når man sitter 
så mange timer rundt møtebordet 
er det ofte lett å glemme hva som 
er kjernen i arbeidet vårt.  Da er 
det godt å få bli minnet på hva det 

hele dreier seg om!  Det har vært 
en sann glede å få være en del av 
AUV dette året, og av en organi-
sasjon med så masse aktivitet og 
gode ideer!

Maria Mouland

Årsrapport AUV �00�/�00�

NUKs sekretariat 
�00�/�00�

Organisasjonssekretær: Christina 
Falkenberg  (fødselspermisjon f.om. 
01.08.06) og Gunhild Finseth (vikar) 
f.o.m. 01.08.06.
Organisasjonskonsulent: Pham 
Cong Thuan (vikar) og Marta Bivand 
Erdal f.o.m. 01.05.06.
Ungdomsprest: p.Paul Y Pham Huu
Sommervikarer: Maria Lyngra, Lisa 
McFadden og Alexander Golding

NUK vil spesielt takke p.Y for innsat-
sen som ungdomsprest de siste 3 
årene og ønske ham lykke til videre! 
Med stor sorg må vi nå være uten 
ungdomsprest, da det ikke har 
lykkes Oslo Katolske Bispedømme å 
utnevne en ny ungdomsprest. 

NUK sekretariatet har jobbet godt 
sammen i perioden, med jevnlige 
stabsmøter med personalansvar-
lig i AUV Heidi Øyma. Thuan og 
Christina takkes for sin fabelaktige 
innsats på sekretariatet i perioden, 
og ønskes alt godt for henholdsvis 
sine studier og arbeid i Vietnam og 
fødselspermisjon. Sommervikarene 
takkes for mesterlig innsats med 
sommerleirene 2006 og ellers for å 
ha holdt hjulene på kontoret i gang. 
Gunhild ønskes hjertelig velkommen 
og lykke til med å sette seg inn i ar-
beidet som organisasjonssekretær; vi 
håper Gunhild vil trives godt i NUK!

Marta Bivand Erdal
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Katolske studier på MF til våren?
På bachelornivå: Katolsk lære i fortid og nåtid: historisk og systematisk teologi, 10sp
Emnet gir en grunnleggende innføring i katolsk teologisk tenkning, både fra en 
historisk og en systematisk synsvinkel. Den historiske behandling 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 frelses-
lære og antropologi og den nære sammenheng som det er mellom disse i katolsk 
tenkning. Emnet har to delemner: 
A) Katolsk antropologi og soteriologi (5 sp) 
B) Fra Tridentinerkonsilet til Det annet Vatikankonsil (5 sp). 

Hvert høstsemester gis det undervisning i to katolske emner, 
på henholdsvis bachelor- og masternivå:
På bachelornivå: Katolsk praktisk teologi: Liturgia, diakonia, martyria, 10 sp
På masternivå: Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk, 10 sp.

Det vil komme nye emner innenfor katolsk teologi. Følg med på våre hjemmesider.

For mer informasjon, ta kontakt med MF v/studieveileder på tlf. 22 59 05 00 eller send en e-post til 
katolsk@mf.no. Søknadsfrist 1. desember. Du kan lese mer om våre studietilbud på www.mf.no



Å bygge på Kristus...
”Kort sagt, å bygge på Kristus betyr å la alle dine lengsler, drømmer, ønsker, ambisjoner og planer gå ut fra Hans 
vilje. Det betyr å si til deg selv, til din familie, til dine venner, til hele verden, og fremfor alt, til Kristus: Herre, jeg 
ønsker ikke å gjøre noe imot deg i livet mitt, fordi du vet hva som er best for meg. Bare du har det evige livs ord 
(jmf. Joh 6:68).”    

     Pave Benedikt XVI, tale til ungdom, Polen, 2006


