
LANDSMØTE 2003 VEDTOK ARBEIDSPROGRAMMET FOR 
2003/2004 SOM PRESENTERT I KORTVERSJON HER: 
 
1. ØKNING AV MEDLEMSMASSEN  

• Sørge for enklere innmelding / tilgjengelighet. 
• Øke fokus på å rekruttere støttemedlemmer.  
• Bevisstgjøre menighetene når det gjelder rekruttering. 
• Hjelpe DR-ledere og lokallagsledere til å følge opp medlemmer. 
• Opplyse om mulighet for givertjeneste.  
• Fokusere mer på å skape en identitet som medlemmer av Kirkens barne- 

og ungdomsorganisasjon, NUK.  
 
2. LEIRTILBUD OG LEIRLEDERKURS 

• Bedre informasjon om leirene, leirledertreningen og leirsjefsamlingen. 
• Øke mangfold og variasjon i lederteamene. 
• Bedre den pedagogiske formidlingen og tilretteleggingen på leirene.  

 
3. KARITATIVT ARBEID 

• Oppfordre lokallagene til å ta kontakt med sin lokale Caritas-gruppe, 
eventuelt også Caritas sentralt.  

• Arrangere et karitativt seminar i 2005 (planlegges i 2004). 
• Utarbeide en idé-bank for karitative aktiviteter som lokallagene har 

gjort/hørt om.  
• NUK skal se på muligheten for å bruke diverse humanitære 

organisasjoner som inspirasjonskilde for å skape synlige holdninger.  
 
4. BLADER OG INFORMASJONSMATERIELL 

• Det skal utformes en NUK folder med informasjon om aktivitetene i 
2004. 

• Det skal arbeides for en tettere kontakt med menighetene og 
bispedømmene i hele Norge. 

• Internettsidene skal bli en viktig portal for katolsk ungdom i Norge. 
• Markedsføre bladene. 
• Evaluere dagens ordning med utsendelse av blader til alle registrerte 

katolikker. 
• Evaluere bladene for å se om de passer målgruppene. 
• I samarbeid med andre skal NUK utgi informasjonsmateriell for barn og 

ungdom om katolsk tro. 
• Utarbeide idéhefter for ungdomsarbeid i menighetene. Særlig hefter om 

bønn, lokallagsarbeid og om spørsmål barn og ungdom møter i hverdagen. 
 
5. SAMARBEID I OG MED MENIGHETENE 

• Oppfordre lokallagene til å stille en representant til menighetsrådet. 



• Oppfordre lokallagene og distriktsrådsleder til å arrangere møter mellom 
grupper i eller på tvers av menighetene for kontaktskapende samarbeid. 

• Oppfordre lokallagene til å invitere menigheten til bønn 
 
6. FORMASJON, LEDERTRENING OG LEDERSEMINAR 

• Arrangere lederseminar. 
Arrangere høst- og vårsamling. 

• Arrangere Pilegrimsturer for 18+. 
• Arrangere 18+ retretter relatert til deres hverdag.  
• Nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med å lage en ny sangbok.  
 

7. BARNEARBEID i NUK 
Hjelp til å arrangere barnemesser i menighetene ved forespørsel. 

• Støtte menigheter som ønsker hjelp til å starte barnekor. 
• Ved behov, støtte menigheter som ønsker å satse på ministrantarbeide. 
• Hjelpe menigheter til å arrangere barnehelger og barneleire ved behov. 

 
 
 


