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1. Åpning og velkommen 
Fungerende leder Konrad Tywoniuk åpnet LM og ønsket gjestene velkommen. Han takket 
også for arbeidet i året som var gått. Oppropet viste at alle på deltagerlisten som skulle være 
kommet til åpningen, var tilstede. 
 
På LM var det 32 stemmeberettigede personer i salen ved åpningen 
 
2. Valg av LM-funksjonærer 
Følgende funksjonærer ble alle valgt ved akklamasjon: 
Ordstyrere: Stian Erdal og Chris Nyborg 
Referenter: Christina Falkenberg og Lars Blom 
Protokollunderskrivere: Kristine Dingstad og Wanda Czynski  
Tellekorps: Alexander Golding, Marta Bivand og Elisabeth Thielemann 
Redaksjonskomite: Thuan Cong Pham, Pablo Barrera, Pernille Volent, Stig Arne Nilsen og 
Helga Koinegg  
      
Debattrutinene ble gjennomgått. 
 

  Landsmøtets gjester ble innvilget talerett. 
 
3. Godkjenning av møteinnkalling 
 
Det var følgende kommentarer til møteinnkallingen: Bergen lokallag og laget i Fredrikstad 
hadde ikke fått sakspapirer fjorten dager før møtet. Konrad Tywoniuk forklarte at papirer 
ble sendt ut til de påmeldte, på utsendelsestidspunktet var ikke alle nåværende deltagere på 
møtet påmeldt. 
 
Møteinnkalling ble godkjent ved akklamasjon. 
 
På spørsmål om hvem som hadde tale- og forslagsrett, leste Konrad Tywoniuk opp reglene 
om dette. Det ble foreslått å innvilge gjestene forslagsrett. Dette var ikke mulig pga. 
vedtektene, forslaget bortfalt. 
 
 
4. Godkjenning av dagsorden 
 
Ordstyrer presenterte forslaget til dagsorden, og gikk gjennom sakene og programmet. 
Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 
 
Frist for å levere skriftlige forslag til uttalelser fra LM ble satt til lørdag kl 22.00. 
Disse skal leveres redaksjonskomitéen. 
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5. NUKs årsrapport 2002/03 
 
Thuan Cong Pham og Nelson Zabala presenterte årsrapporten. Rapporten er trykket i fire 
farger med støtte fra LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner. 
Rapporten presenterer NUK som organisasjon og aktiviteten i året som har gått.  
 
Noen av elementer i rapporten 
• SJUK blir presentert som et typisk ungdomslag i Norge. 
• Barne- og ungdomsseminaret blir presentert.  
• Leirene blir fremhevet som spesielt viktige. NUK hadde i år 12 leirer med 350 

deltagere og 75 ledere. 
• Rapporten har en oversikt over NUK, hvordan organisasjonen er bygget opp, med 

lokallag, utvalg og styrer. Landsmøtet er øverste myndighet. Landsstyrets arbeid blir 
også presentert. 

• Statistikk & info om distriktene.  
• Informasjon om sekretariatet og ungdomsprest p. Erik Ruud. 

 
Elementer fra presentasjonen/diskusjonen 
• Adventsaksjonen 2003 er Fred og forsoning på Sri Lanka. 
• Bladene ble lest opp. (Arken, KU, Tenkat). Det nye bladet for de litt eldre heter 

Credimus.  
• www.nuk.no ble fremhevet som en bra side, med chat og masse multimedia-moro 
• Thuan Cong Pham kommenterte kort NUKs økonomi, den er relativt grei, men absolutt 

ikke trygg, NUK må rekruttere flere medlemmer fremover.  
• Det er nok medlemmer registrert i databasen, men det er for få av dem som betaler 

kontingenten. 
 
Ordstyrer roste rapporten (applaus). 
 
Forslag til vedtak: LM godkjenner årsrapporten. Dette ble gjort ved akklamasjon. 
 
 
6. Regnskap / revisjon 
 
Organisasjonssekretær Helga Koinegg la frem regnskapet. NUK gikk i 2002 med kr 
421.486 i underskudd. Tallene for hele regnskapet finnes i årsrapporten. 
 
Momenter fra presentasjonen 

 
• Medlemskontingenten for aldersgruppen yngre enn 26 år ble mindre enn budsjettert 

med. (70 000 mot 128 000). Medlemskontingenten må betales innen utgangen av hvert 
år, hvis ikke blir den registrert på neste års regnskap. 

• NUK hadde bare 1.500 betalende medlemmer i 2002, og ikke alle lokallag leverte 
årsrapport, derfor gikk NUK glipp av kr. 200.000,- i støtte fra staten.  

• Egenkapitalen til NUK er på ca kr 68.000,- 
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Momenter fra diskusjonen 
• Egenkapitalen skal være nok til å drive NUK i 3 – 6 måneder, det er uakseptabelt å 

ikke ha såpass store reserver. 
• De nøyaktige tallene for egenkapital burde deles ut. Den bør økes ytterligere for å 

bedre NUKs økonomiske sikkerhet.  
• Budsjettforslaget for 2004 legger opp til en bedring i NUKs økonomiske situasjon. 
• Ad ”Feilbilag” : Dette er ikke à jour i regnskapet, mye pga. datakræsj og bytte av 

revisor i 2002. Man fikk inn en ny revisor, men pga. perioden uten revisor er ikke alle 
bilag identifisert og må bli avskrevet, disse kalles for ”feilbilag”. 

 
Revisorberetningen var dessverre ikke delt ut med sakspapirene. LMs oppgave er egentlig å 
godkjenne regnskapet og revisjonsberetningen, men på dette tidspunktet av diskusjonen var 
regnskapet ufullstendig og revisjonsberetningen mangler. Ordstyrer foreslo derfor at tallene 
skulle hentes frem i løpet av helgen, og senere legges frem for godkjenning.  
 
Revisjonsberetningen ble lagt frem av organisasjonssekretæren rett før voteringen over 
ordstyrers forslag. Ifølge revisjonsberetningen er underskuddet på kr. 421.000, mens 
Egenkapitalen er på kr. 98.488  (pr. 31.12.2002). Revisjonsberetningen inneholder ingen 
negative kommentarer. Ordstyrer leste opp tallene fra revisjonsberetningen. Det reelle tallet 
på egenkapitalen er kr. 68.000, da kr. 30.000 av de kr. 98.000 er bundet i et reisefond. 
 
Forslaget om utsettelse ble trukket. 
 
Regnskap og revisjonsberetning godkjent ved akklamasjon. 
 
 
7. Seminar 2003 
 
Konrad Tywoniuk og Marta Bivand orienterte om barne- og ungdomsseminaret 2003. 
Rapporten fra Seminaret ble lagt frem: ”Hvordan bringer vi barn og unge til Kristus?” 
Seminaret var todelt, en NUK-del og en fellesdel med PRO (Pastoralrådet i Oslo Katolske 
Bispedømme).  
Mandag: Hvem er vi, og hva gjør vi? 
Tirsdag: Gud elsker deg! 
Onsdag: Kirken – Kristi Mystiske Legeme, vi svarer på Biskopens hyrdebrev 
Torsdag: Vi forbereder helgen (sang og liturgi). 
Fredag: Fellesdelen av seminaret; Hovedmål: Å styrke Kirkens barne- og ungdomsarbeid. 
Fokuserte på fellesskapet mellom de unge og de litt eldre.  
 
Hva kom vi frem til? 
• Det grunnleggende ansvaret for Kirkens barne- og ungdomsarbeid ligger hos 

menighetene og familiene. 
• Prestens rolle er uvurderlig! Prestene er en enorm ressurs. 
• Familiene i menighetene er grunnsteinene. Menighetsrådene er viktige, og de må være 

sitt ansvar bevisst for menighetens åndelige liv. 
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• Foreldrene er viktige for rekruttering til, og tjeneste i, Kirken. 
 
Neste kapittel: Barn 
• Bønn og liturgi tilrettelagt for barn 
• Evangelieforklaring 
• Organisering av katekese, barnekor, barnegrupper, ministrantgrupper 
• Sommerleir, møte andre katolske barn og ungdommer 

 
Neste kapittel: Konfirmantene 
• Et levende møte med Gud og Kirken! 
• Stille krav til de unge! Se på dem som voksne. 
• Trekke inn ungdomsledere. Eldre konfirmerte ungdommer. 
• Prestens rolle uvurderlig, - personlig vitnesbyrd. 
• Evangelisering 

 
Neste kapittel: Ungdom i menigheten 
• ”Reunion” for de allerede konfirmerte ungdommer 
• Skape et ungt miljø i menigheten, ungdomsmesse og tilbedelse. 
• Ungdomssjelesorg, veiledning og tilgjengelighet. Bli kjent med skriftemålet, vite at de 

eldre kan en prate med. 
• Tilstedeværelse av eldre ungdommer og voksne. Det skal være gøy å engasjere seg! 

 
Neste kapittel: Organisering av arbeidet i menigheten 
• Ansvarsplassering 
• Presten og menighetsrådet, de siste ansvarlige øverst i rekken. Oppmuntre til 

engasjement. 
• Frivillige og ansatte. Noen som kan bruke mye mer tid på Kirken og organisere ting, en 

eller to ganger i uken, f.eks. 
• Rekruttering. Trekke med flere på aktiviteter, konsentrere seg om dem en vanligvis 

ikke tenker på. De unge MÅ dra en god del av lasset for å få et ungt miljø vi vil jobbe i. 
Stå frem som eksempler for de som er yngre enn oss. 

• Tilpasse seg virkeligheten, forenkle vedtektene, neste år vil resultatet av dette arbeidet 
bli lagt frem. 

 
Neste kapittel: Hva kan NUK gjøre? 
• Et tilbud til de som er konfirmert, - formasjon (ledertrening, osv..) 
• Støtte opp om lokal aktivitet i menighetene. Sende ressurspersoner til de som vil 

organisere noe. 
• Nasjonale og regionale leirer og samlinger 
• Kursvirksomhet og seminarer. Tilby de eldre kurs for å bli ledere, osv.. 
• Formidle info om katolske ungdomsaktiviteter. Internett, bladene, osv.. 
• Ungdomsdag i Bispedømmet?  

 
Neste kapittel: Veien videre... 
• Arbeid med formasjonsplan 
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• Jobbe videre med struktur 
• Andre idéer.. ?? 

 
Forslag til vedtak: LM tar rapporten til etterretning, og Landsstyret jobber videre med 
etterarbeidet. Forslag vedtatt ved akklamasjon. 
 
8. Valg av adventsaksjonsprosjekt 2004 
 
Wanda Czynski og Marta Bivand orienterte om de forskjellige alternativene LM skulle 
velge mellom. Marta leser opp en hilsen fra Caritas Norge (Vedlegg), LM og NUK blir 
takket for innsatsen og roset for godt samarbeid. 
 
Adventsaksjonen innebærer 
• Samarbeid mellom Caritas Norge og NUK 
• Bruke adventstiden til å fordype seg i temaet i aksjonen, og samle inn penger til 

Caritas-prosjektet. 
• Tema + prosjekt for å reflektere over hvorfor mennesker i verden lider 
• Økt forståelse for globale sammenhenger 
• Som unge katolikker vil vi forsøke å reflektere Guds kjærlighet og strebe etter den 

Barmhjertige Samaritans sinnelag. 
• Hver enkelt av oss er skapt av Gud for å gjøre gode ting. 

 
Adventsaksjonsprosjekter å velge mellom for 2004: 
 
A: Nasjonsbygging (Øst-Timor) 
 
Prosjektet vil støtte et tuberkuloseprogram på Øst-Timor. Dette er verdens yngste stat, 
(opprettet høsten 2002). Hovedmålet er å hjelpe å sikre statens funksjoner, både for 
myndighetene og innbyggerne, spesielt med fokus på ”den nasjonale helseutbyggingen”. 
Kirkens rolle i utbyggingen av en stat, helse som forutsetning for utvikling. 
 
B: Fred og Forsoning (Sri Lanka) 
 
Prosjektet vil jobbe for fred og forsoning. Støtte til internt fordrevne og fredsbygging på Sri 
Lanka. Fredsopplæring for barn og unge på grasrotnivå. Utvekslingsreiser for medlemmer 
av ulike etniske grupper og religioner. Fredsprosesser i verden. Hva skjer med folk som 
lever i konfliktområder? Årsaker til krig? Hvem tjener på krig? Hvem tjener på fred? 
 
C: Rettferdig Fordeling (Zambia) 
 
Prosjektet vil jobbe for rettferdig fordeling. Lokal deltakelse i Zambia. Fordele goder på en 
rettferdig måte, innad i landet og mellom stater. For å ”utjevne” den ulike fordelingen bør vi 
gi avkall på noe av vår materielle rikdom, og gi til dem som har mindre. Mennesker på 
landsbygda skal få delta i beslutningsprosesser og ansvar for egen utvikling. Jobber for 
rettferdig fordeling internt i Zambia og for Zambia i forhold til resten av verden. Hva er 
rettferdig fordeling? Fordelingen i Norge – rettferdig? Tendenser i den internasjonale 
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sammenheng? Konsekvenser? Kirkens rolle som verdiformidler? Kirkens sosiallære om 
forbruk og fordeling? 
 
Rapport fra fjorårets arbeid i Honduras blir fremlagt. Det ble samlet inn kr. 180.000 til 
nasjonalparken Congolòn i Lempira. Arbeidet har pågått siden 1998 og pågår fortsatt. 
Rapport med lysbilder. NUKs daværende leder, Gunnell Sandanger, var tilstede da 
prosjektet ble åpnet. 
 
Alle ble bedt om å spørre seg: Hvilket tema vil du fordype deg i? 
Caritas gjennomfører alle prosjekter uansett. Hensikten med Adventsaksjonen er temaet, å 
fordype seg og å reflektere. Kan vi ha samme tema over to år? 
 
På spørsmål fra forsamlingen ble følgende klargjort: 
• Myndighetene og Caritas samarbeider for å utvikle Zambia nedenfra og opp, ikke 

omvendt.  
• Prosjekt B, er samme prosjekt som i år, og vinklingen er den samme. Skal styrke 

utviklingen av fred som allerede har begynt. Konkrete ting blir støttet, kanskje ny måte 
å jobbe med temaet på, men arbeidet der nede blir akkurat det samme. 

 
Det ble åpnet for diskusjon. Blant annet kom følgende synspunkter frem: 
• Vil bygge nasjon. 
• Vi kan linke Verdensungdomsdagen (VUD) til Adventsaksjonen, invitere noen fra det 

valgte landet, derfor velge B, for å lage en personlig kontakt. 
• Å bygge nasjon er det mest komplekse, på det politiske plan, og det samfunnsmessige, 

forsoningsprosessen, relasjoner. Mange vinkler å gjøre dette på. ( Støtter A) 
• Av gebyret til VUD går en viss sum til ”solidaritetsreisefond”, det er mulig å be om å 

øremerke disse til en spesiell gruppe.  
• Afrika er ikke ”in” lenger, mye fattigdom. Viktig å fordype seg i dette kontinentet, 

viktig å ikke glemme Afrika! (Støtter C) 
• Alt som blir sagt om nasjonsbygging i Prosjekt A gjelder også i Prosjekt B! 
• Kan søke om penger fra LNU til et ”hovedprosjekt”, vi har en søsterorganisasjon på Sri 

Lanka, viktig å holde fokus på fred! Fortsatt mye å lære om Sri Lanka! (Støtter B) 
• Lyst til å lære hva som skjer andre steder i verden, ikke så ”keen” på Sri Lanka. 
• Å ikke støtte B gjør det ikke umulig å organisere utveksling med Sri Lanka, vanskelig å 

søke om penger til et prosjekt man ikke har mottatt penger til fra før. 
 
Navneopprop viste at: Antall stemmeberettigede i salen: 33  
Det ble votert, med følgende resultat: 
A:   9 
B:   10 
C:   13 
Avholdende:  1 
Totalt :   33. 
 
Adventsaksjonen 2004 ble Prosjekt C, ”Rettferdig fordeling i Zambia”. 
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9. Bladene 
 
Kristine Dingstad orienterte om bladene og presenterte forslag til vedtak. NUK har tre 
blader: Arken for de minste, Tenkat for aldersgruppen 12 til 14 år og Katolsk Ungdom (KU) 
for aldersgruppen 15 til 18 år. LS har frosset utgivelsen av Tenkat i påvente av en avklaring 
om bladet er hensiktsmessig) I mellomtiden er det som en prøveordning kommet ut et nytt 
blad, Credimus, til de ”Unge Voksne” (det vil si de som er eldre enn KUs målgruppe).  
 
Forslag til vedtak: Innføring av prøveordning med blader for aldersgruppene henholdsvis 
6-12, 13-18 og 18+. Credimus distribuert til alle registrerte medlemmer fra 18-19 år, og 
sendt ut til betalende medlemmer opp til 35 år. De som ikke er medlemmer av NUK, må 
isteden betale et abonnement tilsvarende kontingenten (Uavhengig av alder).  
 
Elementer fra diskusjonen 
• I Danmarks Unge Katolikker (DUK): samme problem med ikke-betalende medlemmer 

som mottar blader, der har man valgt å sende ut blader til dem som har betalt 
medlemskap minst ett av de to siste år med brev om at hvis de vil fortsette å motta 
blader, må de betale kontingent.  

• Savner noen Tenkat?  
• Er det riktig å betale for å sende ut blader som kanskje aldri blir lest? Oppfordrer til å 

tenke over dette. Se om bladene som blir sendt ut, er noe dere kunne tenke dere å lese? 
• Foreslår å lage en undersøkelse i byene, om noen leser disse bladene? 
• Vi kutter ikke ut en aldersgruppen ved å følge forslaget, men de som tidligere fikk 

Tenkat, får et annet blad. 
• Det fantes ikke ressurser til å opprettholde bladet, og man er nødt til å gi de unge 

voksne et alternativ. Tenkat har heller ikke fungert de siste årene.. 
• Fungerer det med en slik aldersinndeling? (13-18, som målgruppe for KU). Har noen 

noe imot at en slik aldersgruppe lages?  
• Vi skal ikke vedta å legge ned Tenkat, vi foreslår bare en prøveordning for å se om 

dette fungerer. Vi avventer å vedta noe som helst frem til neste LM, dette er bare ment 
som en prøveording, frem til neste LM. 

 
LS er pålagt å følge opp alle tre bladene.  
 
     Forslaget til vedtak vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
10.  NUKs aktivitetsplan for 2004 
 
Elisabeth Thielemann orienterte om NUKs aktiviteter. Hva skal vi arrangere år 2004? 
 
Forslag til vedtak: LM tar aktivitetsplanen til etterretning, og aktivitetsplanen lages i tråd 
med budsjettet.  
 
Alt som blir vedtatt gjort, kan endres av LS og påvirker budsjettet. Nytt av året er at man vil 
ha to påskeleirer, Påske Øst og Påske Vest. Prøver å ha en kombinert barne- og juniorleir 
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om sommeren i vest, parallelt på samme sted til samme tid. Planlegger også en vandreleir, 
valfart til Stiklestad. 
 
Følgende synspunkter/saksopplysninger kom frem: 
 
• Dette er den beste og mest vettuge planen vi har sett på mange år, en kjempebra plan! 
• Den sammenslåtte junior- og barneleiren heter Vestlandsleir i programmet. 
• Påske 2 heter egentlig ”Påske 3 menighet”, for dem som allerede er fermet. 
• Saksopplysning: dette er bare en orienteringssak, et forslag, og det er i budsjettet disse 

bestemmes, datoer blir også bestemt senere. 
• Påske Øst og Vest er for årets konfirmanter det vil si 10. klasse (eller 9. klasse). 
• Ad: Lederseminar 18+, det er greit å ha et møte hvor man samles, da LM blir så 

stressende, man trenger et møte for ledere, for å møte likesinnede og jevngamle, dele 
erfaringer. 

• Viktig at alle får folk på leir, viktig å si ifra om man vil være leder! 
• Påvirkningen skjer gjennom arbeidsprogrammet og budsjett. 

 
Forslaget vedtatt ved akklamasjon.  
 
 
11.  Verdensungdomsdagen i Köln 2005 (Orienteringssak) 
 
Harald Huse og Helga Koinegg orienterte. Verdensungdomsdagen (VUD) er en samling av 
mange unge katolikker fra hele verden med paven. Neste VUD er 16.-21. august 2005 i 
Köln. I forkant av VUD er det arrangementer i de tyske bispedømmene 
10.-15. august. NUK har fått en konkret invitasjon til å tilbringe de første dagene i 
Hamburg\Osnabrück. Svenskene har takket ja til denne invitasjonen. Arrangørene i 
Tyskland tilbyr muligheter for å gjøre tjeneste som frivillige i Köln fra 1.januar til 
august\september 2005 for å hjelpe til med forberedelsene, tyskkurs inngår. Interesserte kan 
melde seg hos Helga Koinegg innen 31.12.2003. Det vil bli holdt et informasjonsmøte om 
VUD 200505 onsdag den 14.januar 2004 i Mariagården. Biskopen vil delta på VUD 2005 i 
Köln! (Applaus fra LM) 
 
Fra arrangørenes side er aldersgruppen 16+ er invitert til å delta på VUD. I Sverige har man 
et konsept som går ut på 50-mannsgrupper med en leder, i disse gruppene er det 10 5-
mannsgrupper med en leder, og i de store gruppene (50) er det en prest og en 
”førstehjelpsansvarlig. Vi burde tenke på felles Leder Trening med SUK og DUK. 
 
Konrad Tywoniuk foreslo at det i løpet av neste år skal arrangeres en ledertrening for VUD-
ledere. Allerede nå må vi begynne å planlegge, det blir foreslått en ledertrening sammen 
med Sveriges Unge Katolikker (SUK) og Danmarks Unge Katolikker (DUK). 
 
Innspill fra salen: Å reise er gøy, men det koster penger. Vi skal gjøre det samme som sist 
gang, dvs samle inn penger, men disse pengene skal ikke brukes til å gjøre våre reiser 
billigere, men til å få andre ungdommer fra et sted vi bestemmer, til å reise. Dette skal 
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gjøres for å knytte kontakter med ungdommer fra andre land, for eksempel landet som får 
støtte fra Adventsaksjonen 2004. 
 
Forslag til vedtak: LS skal se på muligheten for felles ledertrening med SUK og DUK, 
kommunikasjonen skal gå gjennom leder i NUK og Nordisk Katolsk Ungdomsråd (NKUR). 
Det skal samles inn penger for å la ungdommer fra andre land reise, slik at vi kan knytte 
kontakter på denne måten. 
 
Forslaget vedtatt ved akklamasjon. 
 
  
12.  Arbeidsprogram 2004 
 
Konrad Tywoniuk orienterte. Langtidsplanen ble presentert først. Elementer fra den: 
• Ønsker å understreke vår tilknytning til den Katolske Kirke. 
• Ønsker å oppmuntre barn og unge til å ta sin tro alvorlig. 
• Tro, fellesskap og handling. 

 
LM skulle jobbe med korttidsprogrammet, som gjelder frem til neste LM. 
Det er nå ikke LS, men LM som skal utarbeide korttidsprogrammet. LM-deltagerne delt inn 
i grupper for å jobbe med bestemte temaer, en person fra LS skal være gruppesekretær, og 
veilede arbeidet i gruppene. Tema for gruppearbeidet: 
 
Hvordan øke medlemsmassen? (Kristine Dingstad) 
Leirtilbud og leirlederkurs       (Elisabeth Thielemann) 
Karitativt arbeid                    (Wanda Czynski) 
Blader og informasjonsmateriell (Marta Bivand) 
Samarbeid i / med menighet     (Harald Huse) 
Formasjon, ledertrening og lederseminar (Konrad Tywoniuk) 
Barnearbeid i NUK  (Pernille Volent & Nelson Zabala) 

 
Orientering fra gruppene etter gruppearbeidet:  
 
Gruppe 1: Hvordan øke medlemsmassen? 
 
I budsjettet står det at det er ønskelig å øke medlemsmassen til 2200, og gruppen mente det 
også er lurt å øke antall støttemedlemmer. 
 
1) Enklere innmelding. 
2) Økt fokus på å rekruttere støttemedlemmer. 
3) Menighetene må bevisstgjøres \ komme på banen når det gjelder rekruttering. 
4) Distriktsledere og lokallagsleder må følge bedre opp. 
5) Opplyse om mulighet for givertjeneste \ skattefritak. 
6) Mer informasjon og PR ut og ”ned i systemet”. 
7) Fokusere mer på identitet (Det er kult å være NUKer!) 
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Innspill fra salen/presiseringer:  
 

• Det kan lages foldere, med innhold : Dette er NUK, dette gjør vi, dette trenger vi, og 
bakerst ligger en giro. 

• Går det an å lage en direkte betaling via nuk.no? Disse forslagene krever en enorm 
støtte fra menighetsrådene, sogneprestene. Har NUK en ”back-up”-person som kan 
kontaktes i tilfelle man møter litt motstand? 

• Biskopen: Menighetens ungdomslag er NUK, de er ikke to forskjellige ting, man 
sitter i samme båt og drar samme lass, denne bevisstheten må forsterkes. Menigheten 
må føle at de får noe ved å være tilknyttet denne organisasjonen (NUK), og 
kommunikasjonen mellom disse to (menigheter og NUK) er ikke god nok. 

 
Gruppe 2: Leirtilbud og leirlederkurs 
 

1) Bedre info, sekretariatet skal gi bekreftelse på påmeldt\ikke påmeldt, og om mottatt 
årsrapport og regnskap, sende ut enhetlig info. 

2) Ønsker å ha en skandinavisk leir for aldersgruppen 16+, og retretter og 
pilegrimsturer i Norge.  

3) Mangfold og variasjon i lederteamet, sende ut en liste over tidligere lederteam, slik 
at en får inn nye ledere. 

4) Bedre det pedagogiske tilbudet på leirene. 
 
Innspill fra salen/presiseringer: 
 
• Skandinavisk leir er under organisering av NKUR.. 
• Meningen med det ”pedagogiske” innholdet på leirene vil bli levert LS i mer utdypet 

form. 
 
Gruppe 3: Karitativt arbeid 
 

1) Ønsker at NUK skal arrangere karitativt seminar tidlig på året i 2005.  
2) Idébank, ressurssentral for lokallag, f.eks. på internett, mulig å publisere nye idéer i 

bladene, osv.. Eksempelvis YFC som lagde show til inntekt for fattige på 
Filippinene, osv.. Denne idébanken skal bli skapt gjennom seminaret. Ting man 
kan gjøre, blir satt ned på papiret her. 

3) At NUK kan hente inspirasjon fra f.eks. SOS-Rasisme, PRESS, ta opp en utvendig 
holdning til motvekt mot mindre kristne idealer. Samarbeide med de store 
organisasjonene i aksjoner, skape tydeligere holdninger med kristent innhold blant 
ungdom. 

 
Innspill fra salen/presiseringer: 
 
• Dette gjelder korttidsprogrammet, det gjelder bare ut 2004. Om mulig, bør 

ungdommene gå inn i Caritas-gruppene i menighetene istedenfor å splitte ressursene. 
• Lurt å forberede dette på LM i 2004. 

 



NNOORRGGEESS  UUNNGGEE  KKAATTOOLLIIKKKKEERR  

LLAANNDDSSMMØØTTEETT  22000033    
 

Mariaholm, 21. – 23. november 2003 
 - 12 - 
 
 

Gruppe 4: Blader og informasjonsmateriell 
 

1) Det skal utformes en NUK-folder med informasjon om aktiviteter i 2004. En folder 
med info om leirene, og en folder med aktiviteter for ungdom. 

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

3) Internettsidene skal bli en viktig portal for katolsk barn & ungdom i Norge. 
4) Bladene er en viktig informasjonskilde både i forhold til tro og aktivitet. Men de er 

dyre. Hvordan kan NUK mest hensiktsmessig formidle informasjon til flest mulig, 
til en forsvarlig pris? 

5) Bladene skal hjelpe barn og ungdom til å fordype seg og vokse i troen. Men de må 
også være spennende å lese. 

6) Informasjonsmateriell for barn og ungdom om katolsk tro. Gjøre katolsk.no mer 
tilgjengelig for ungdom, samarbeide med kateketisk senter. 

7) Ressurser \ idéer for ungdomsarbeide i menighetene. (Internett \ enkeltark) 
 
Gruppe 5: Samarbeid i / med menighet 
 

1) NUK ønsker å bedre samarbeidet mellom lokallagene og deres menigheter. 
Oppfordrer lokallagene til å stille med ungdom til menighetsrådene. 

2) Oppfordre lokallag og distriktsledere til å arrangere møter mellom lokallagene for å 
bedre kommunikasjonen og å drive kontaktskapende arbeid. Skape tillit mellom 
ulike grupper i menighetene. Rive den unaturlige barrieren mellom oss\dem. 

3) Oppfordre lokallagene til å invitere menighetene til bønn. Inviter prestene, 
menighetsmedlemmer og andre til å be sammen. 

 
Gruppe 6: Formasjon, ledertrening og lederseminar 
 

1) Vår og Høst – samlinger. 
2) Lederseminar for ungdom over 18 år. Relasjonsbygging mellom yngre og eldre 

ledere, forskjellige problemer, eks kurs om barn med ADHD. Hva er en katolsk 
ungdomsleder? – holdninger, forbilde, forum for utveksling av idéer, erfaringer.  

3) 18+ arrangementer: Retrett, andre arrangementer, valfart, voksne ledere: prester, 
ektefolk, ordensfolk. Tema: Familien, kall. 

4) Ny sangbok. Foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe for å lage ny sangbok, 
denne skal være ferdig til Köln 2005. Ny profil (ikke Jubilate 2!). Kan hente 
inspirasjon fra forskjellige trosfellesskap. Oppdelt etter emner: Meditasjon, Taizé, 
tilbedelse, lovsang, VUD-sanger… 

 
Gruppe 7: Barnearbeid i NUK 
 

1) Mer innspill fra unge voksne med barn! Samvær med ungene, mer lek, mer gøy! 
2) Barnemesser, barnekor, barnehelg, barneleir. Flere ungdommer i barnemesser som 

forbilder! 
3) Hyggelige prester som ikke skremmer de små! 
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4) Ungdommer har kanskje lyst til å ta i litt etter messer. Ikke kirkekaffe, men 
kirkemelk! (Stoor applaus)  Fint om ungdommene henger med barna etter 
messen. 

5) Barnekor. NUK kan sende ressurspersoner ut i menigheten. 
6) Ministrantgrupper: Mer ungdommelig deltakelse.  
7) Barneleir\ -helger. Ungdommer inspirerer barn. 

 
Innspill fra salen: Sketsj for å vise forskjell på koselig og ikke-koselig prest. (Bruke 
”barnevennlige” ord i kirken). Ha et ressursteam med ledere klart til lokallag som vil 
arrangere noe for barn\ungdom. 
 
Ordstyrer minner om fristen for å levere forslag til redaksjonskomitéen og valgkomitéen, og 
til eventuelle uttalelser, og til budsjettet. Den er satt til kl. 22 lørdag kveld. 
 
 
13.  Budsjett 2004 
 
Organisasjonssekretær Helga Koinegg presenterte budsjettforslaget via lysbildefremvisning, 
og mer detaljerte sakspapirer ble delt ut. (Se sakspapir for detaljene.) 
 
Elementer fra presentasjonen 
 
• Budsjettforslaget er gjennomgått av økonomisk utvalg, og sett over av LS  
• I 2004 er det planlagt 14 leirer. I leirene er det budsjettert med 520 deltagere, og litt 

over 100 ledere.  
• Gjennomgang av de nye leirene. De aller fleste leirene går ikke i pluss, dvs at dette må 

NUK sentralt dekke på en eller annen måte. Totalt underskudd på leirene er på kr. 
53.000.  

• Det er satt av midler til kurs for ledere.  
• LS skal møtes tre ganger i løpet av året. AUV har et beskjedent budsjett, da de møtes i 

Mariagården. LM er en stor utgift på budsjettet. 
• På spørsmål fra salen, ble det presisert at prisene for leirene var satt opp med utgift pr 

uke. 
• Bladene er budsjettert til å komme ut 4 ganger i året.  
• For sekretariatet budsjetteres det med en total lønnskostnad på kr.650.000.  
• Andre poster er: Administrasjon, Lokallag, Informasjonsmateriell, 

Finans\ekstraordinære inntekter\utgifter, Andre inntekter. 
• Statsstøtten er budsjettert til kr. 500.000.  

 
Sakspapirene skisserte ulike alternative modeller for medlemskontingenten. De gikk på total 
størrelse på kontingenten og på fordelen lokallagsandel – andel til NUK sentralt. Tallene 
under angir totalresultat for hele budsjettet etter de ulike modellene:  
 
Modell 1: Ingenting forandres, resultatet blir et underskudd på kr. 24.000. 
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Modell 2: 100 kr til sentralt og ikke 80, som tidligere. Dette vil si at lokallagene mottar 20 
kr. istedenfor 40 kr. Da vil resultatet bli et overskudd på kr. 19.000. 
 
Modell 3: Medlemskontingent økes til kr. 150, hvorav 110 kr til sentralt og 40 kr til 
lokallagene. Da vil resultatet bli et overskudd på kr. 50.000. 
 
Modell 3b: Medlemskontingenten økes, og det går kr. 100 til sentralt og kr. 50 til 
lokallagene. Da vil resultatet bli et overskudd på kr.28.000. 
 
Følgende synspunkter/presiseringer kom frem: 
 
• Det er presentert fire forslag for å vise at budsjettet ikke går opp med så få betalende 

medlemmer som vi har. Modell 2 går bra for lokallagene fordi lokallagene får mye mer 
”Flax”-midler enn før. LS stiller seg bak Modell 3, og Modell 3b. Modell 1 & 2 er tatt 
med for å vise at ellers går ikke budsjettet rundt. 

• Trekker LS noen av forslagene? (Med tanke på Modell 1). SVAR: Ja, forslag 1 er 
trukket, grunnet dets natur. 

• Når gruppene har kommet med forlag til ting som skal gjøres, må det lages 
budsjettforslag for disse til å legges inn i budsjettet? SVAR: Ja, og budsjettet må gå i 
null. 

• Vil gjøre oppmerksom på at de to store minuspostene er bladene og personalet. Vil 
gjøre oppmerksom på bladene til neste år, skal dette være NUKs prioritering? 

• Man kan søke om midler til prosjekter hos LNU. Får en pengene kjører vi prosjektet, 
hvis ikke legges det på is til neste år. I tilfelle må blader og foldere ha en spesiell 
vinkling slik at en kan søke om støtte til å formidle et spesielt budskap. 

• Er budsjettet lagt opp med tanke på at Tenkat er frosset i en ettårsperiode? SVAR: Nei, 
budsjettet er lagt opp med tanke på at bladene er som før, da LS ikke kunne vite hva LM 
ville bestemme angående denne avgjørelsen. 

• Vurdere å lage et budsjettforslag med tanke på hva man VET at man har av midler, og 
ikke etter hva man kanskje får i støtte fra f.eks. LNU. 

• Om antall betalende medlemmer øker vil statsstøtten bli større? SVAR: Ja, men neste 
år vil statsstøtten uansett bli mindre pga. det lave antall betalende medlemmer i 2002. 

• Vi har en overgangsordning, og summen på statsstøtten vil ikke bli betydelig påvirket 
pga. et par hundre flere medlemmer. Neste år vil statsstøtten bli betydelig mindre. 

• Hvordan kan det koste like mye å sende ut blader neste år, med tanke på vedtaket som 
er gjort? SVAR: Portoen på blader blir nesten fordoblet fra februar 2004. 

• Dette er et komplisert regnskap, vi har sett på hvordan vi har gjort det hittil, og håper at 
dette er relativt korrekt. 

• Er budsjettet laget ut fra fjorårets ordning, noe som vil si at dette budsjettets utgiftspost 
Blader ikke er reell? SVAR: Ja. 

• Statstøtten 2004 regnes ut fra medlemstallene fra 2002 . Medlemstall ett år har med 
andre år en langtidsvirkende effekt. 

• Hele denne diskusjonen munner ut i ingenting, da de tallene vi diskuterer ikke er reelle. 
• Dette er ikke korrekt. Vi kan søke mange andre steder.  
• Credimus er budsjettert med et opplag på 1.500, dette er kanskje urealistisk høyt, da det 

bare skal sendes til betalende medlemmer. 
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Det ble understreket at LS kun går god for forslag 3 (heretter kalt 3a) og 3b. Derfor ble det 
presisert hva disse forslagene innebar og hva som var  forskjellen mellom dem: 
Forslag 3a): Øke medlemsavgiften til kr. 150, kr.110 til sentralt, kr.40 til lokalt: vil gi + ca 
kr.50.000. 
Forslag 3b): Øke medlemsavgiften til kr. 150, kr.100 til sentralt, kr.50 til lokalt: + ca 
kr.28.000. 
 
Følgende synspunkter/presiseringer kom frem:  
 
• Vil dette si at vi ikke har noen debatt hvorvidt vi øker medlemsavgiften, fordi det ikke 

finnes et forslag der den er det samme som før? SVAR: Alle med forslagsrett i salen har 
rett til å opprettholde et budsjett der avgiften er den samme. Men LS vil ikke gjøre dette. 

• Hvis noen nye på LM ikke skjønner hva som foregår, be om forklaring! (Applaus). 
• Husk at statsstøtten blir beregnet på grunnlag av medlemstallene fra 2002, som var 

meget lave.  
• Kan vi budsjettere med å få kr. 500.000 med medlemstallene fra i fjor, er det reelt? 

SVAR fra organisasjonssekretæren: Ja. Rapporter fra i fjor viser at dette er reelt å 
budsjettere med. 

• Støtter forslag 3a), hvor lokallagene får like mye som før, men NUK sentralt får mer, 
ca kr. 22.000, som kan brukes til info materiell, osv. I et lokallag vil ikke tallene bli like 
mye, disse pengene betyr mer for NUK sentralt. (Applaus). 

• Stiller seg bak forslag 3a). Egentlig burde lokallagene få mer, men det er viktig å gi et 
kollektivt løft til NUK sentralt, ved å øke medlemsavgiften, og gi disse pengene til 
NUK sentralt. (Applaus på ”request”). 

• Helt for forslag 3b). Man kan ikke gå ut fra det man ikke vet. Lokallagene har ikke så 
veldig god økonomi. Mange menigheter støtter lokallagene ved å sende medlemmer på 
våre arrangementer slik at NUK får støtte for dette, men ikke alle. Gi disse pengene til 
lokallagene. (Applaus) 

• Alle her ønsker å gå samlet i møte med Kristus. Alle her ønsker å jobbe sammen. 
Viktig å tenke at vi må gjøre en kollektiv innsats. Forslag 3a). 

• Enig i forslag 3b). Viktig å gi makt tilbake til lokallagene, men lurt å snu seg litt bort 
fra det sentrale, tilbake til lokallagsinitiativet. All makt som ligger i stemmeseddelen er 
fra lokallagene. AUV er tillitsvalgte for lokallagene. Bli med i debatten! Vil vi øke 
medlemsavgiften? 

• Kan et prishopp på 30 kroner gjøre at vi kan få færre medlemmer? Henger dette 
sammen? Dette er også noe å tenke på. 

• Liker ikke å øke kontingenten for bare å gi penger til NUK sentralt. Bør sette opp 
lokallagstilskuddet. Det bør IKKE bli starten på en trend at det blir mer og mer i 
kontingent for å gi penger til NUK sentralt, men en nødløsning fordi vi ligger langt nede 
økonomisk nå. 

• Til dem som er med for første gang på LM: Det trengs tid for å komme inn i det, alle er 
sikkert med i debatten, det er nok ikke tilfelle. I fjor ble det regnet med at vi fikk kr. 
500.000, men vi fikk bare kr. 200.000. 
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• NUK er på vei nedover nå. Vi er fra lokallag, men kan ikke drive en organisasjon uten 
økonomi sentralt. I verste tilfelle har ikke NUK økonomi som er bærekraftig om ti år. 
Stem for forslag 3a). 

• På hvert landsmøte reddes økonomien med et nødskrik, og i en periode hvor en trenger 
medlemmer, bør en ikke sette opp avgiften, men kutte andre steder. 

• Hele poenget med NUK er Kirkens barne- og ungdomsarbeid. Vi skal jobbe for å skape 
tillit til NUK, vi vil at folk i menighetene skal ha tro på oss. Vil støtte forslag 3a), slik at 
vi kan bruke overskuddet på å gjøre ting enklere i menigheten, for å gjøre det LM har 
bestemt at vi skal gjøre. Husk hvilket perspektiv vi ser dette i. (Applaus) 

• Spørsmål: Prøver å finne balansen i regnskapet. Hvor mye penger har vi på bok? (Ble 
ikke besvart). 

• For et lokallag har ikke det lille tilskuddet så mye å si. Uenig i å heve avgiften på lang 
sikt, og i at lokallaget skal ha mer på lang sikt. Derfor støtter forslag 3a), selv om jeg 
mener at lokallagene ikke bør ha MINDRE penger. 

• Hvis man går inn for å heve avgiften, så skal det komme også lokallagene til gode, 
samtidig som NUK også tjener det. Gi et lite puff til lokallagene, forslag 3b). 

 
Antall stemmeberettigede i salen : 34. 
 
Ingen av delegatene opprettholdt forslag 1 eller 2, det ble derfor votert over forslag 3a) og 
3b). Det ble klargjort at  budsjettet skulle vedtas, men at forskjellen på forslagene var 
størrelsen på lokallagsandelen: 40 eller 50 kroner. Voteringen ga følgende resultat: 
Forslag 3 a):  30 
Forslag 3 b):   3 
Avholdene:      1 
Totalt:             34 
 
Forslag 3 a) vedtatt ved votering. 
 
 
14.  Æresmedlemmer 
 
Det foreslåtte æresmedlemmet har gjort mye for NUK, og utmerket seg på mange måter. 
Vedkommende har vært en utrolig stor støtte for NUK, og har hjulpet til med mye. Denne 
personen har vært søster i over 40 år, bor på Lunden. Kanditaten til Årets æresmedlem er 
Søster Anne-Lise Strøm OP. Tegnet på æresmedlemskapet er et diplom. Sr. Anne-Lise 
setter stor pris på æresmedlemskapet. Hun vil gjerne møte så mange som mulig av oss, og 
har invitert alle ungdommene til Lunden Kloster i Oslo på onsdag, hvor diplomet blir 
overrakt. Landsmøtet sender også kort til det nye æresmedlemmet. 
 
LM vedtok Æresmedlemskap til sr.Anne-Lise Strøm OP  ved akklamasjon. 
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15.  Årets Lokallag 
 
Thuan Pham Cong presenterte LS’ forslag til Årets Lokallag. Årets lokallag har utfordret de 
større menighetene i antall medlemmer på leire og ministrant-NM. Årets lokallag er fra 
Kristiansand, og blir overrakt ”vandrepremien” (ikon). Det er St. Ansgar ministrantlag. 
(Applaus.) Premien overrakt i den rød peisestuen. 
 
LM vedtok årets lokallag ved akklamasjon. 
 
12. Arbeidsprogram 2004 (forts) 
 
Se sak 12 (over) for forslaget til Arbeidsprogram 2004. 
Forslaget til arbeidsprogram som ble laget i gruppene i går lagt frem av Pablo Barrera i form 
av en Power Point-presentasjon som vakte allmenn begeistring   
 
Innspill fra salen: 
 
• Tidligere har UNKF (som det da het) og NUK gjort en del bra arbeid med 

lokallagsmapper, men dette sluttet. Kanskje man kan grave i arkivene og finne slike 
mapper som inneholder idéer og info. Vi trenger menneskene i NUK, ikke bare papirer 
og materiell. Mapper til lokallag og menighetsrådene. Sende disse mappene til 
menighetsråd og katekesefolk. 

• I tillegg til det som er presentert her, går det LM allerede har vedtatt i forbindelse med 
sak 11, inn i arbeidsprogrammet.  

 
Forslag til vedtak: LM godkjenner arbeidsprogrammet. 
 
Det ble diskutert om man skulle stemme over arbeidsprogrammet punkt for punkt eller 
under ett. LM vedtok ved håndsopprekning at det skulle tas under ett. Antall 
stemmeberettigede i salen: 34. 
 
Avstemningen ga følgende resultat: Antall stemmer for arbeidsprogrammet: 34. 
Arbeidsprogrammet var dermed enstemmig vedtatt. 
 
 
16.  Valg av leder, AUV, kontrollkomité og valgkomité 
 
Valgkomitéen presenterte årets kandidater til AUV og NUK-leder. 
AUV-kandidater : Pernille Volent, Thea Birgitte Andersen Tande, Harald Huse, Heidi 
Øyma, Sr. Katarina Pajchel OP. 
Leder-kandidat : Thuan Cong Pham. 
 
Thuan Cong Pham uttrykte et sterkt ønske om at Sr. Katarina Pajchel OP og Heidi Øyma 
ble stemt på. Ordstyrer minnet om at dette er et fritt valg. Alle uten stemmerett sendt ut av 
lokalet, bortsett fra referenter og tellekorps. 
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Antall stemmeberettigede i salen : 34. 
Det ble orientert om stemmerutiner: Det er skriftlig valg, det skrives inntil 3 navn på en 
lapp. Først velges AUV, det skrives tre navn av kandidatene. De tre kandidatene med flest 
stemmer får en fast plass, nummer fire blir vara. 
 
Etter at stemmene var talt over, ble resten av LM hentet inn til felles kunngjøring av 
resultatet: 
 
Leder (enstemmig): Thuan Cong Pham 
AUV:  Thea Birgitte Andersen Tande, sr. Katarina Pajchel OP og Heidi Øyma                          
AUV-vara: Harald Huse:           
 
Valg av revisor  
Denne må være offentlig godkjent, firmaet vi bruker er Geir Bakke AS, ingen forslag om å 
endre på dette.  
 
Det var ingen innvendinger mot å fortsette å bruke Geir Bakke AS, dette ble vedtatt ved 
akklamasjon. 
 
Valg valgkomité 
LS innstiller Stig Arne Nilsen, Konrad Tywoniuk og Wanda Czynski. 
 
LM hadde ingen innvendinger til disse, som ble valgt ved akklamasjon. 
 
Valg av kontrollkomité 
Dette skal være en person med god innsikt i vedtektene. Vedkommende kan kontaktes 
dersom man er usikker på saksgangen i møter og annet i forbindelse med tolkning av 
vedtektene. Det var innkommet forslag på Chris Nyborg.  
 
LM hadde ingen innvendinger til forslaget, Chris Nyborg ble valgt ved akklamasjon 
 
På dette tidspunktet overrakte biskopen en presang til det nyvalgte AUV og distriktslederne, 
et skjerf med logoen til VUD i Köln 2005 laget av  biskopens sekretær. 
 
 
17.  Uttalelser 
 
Det var kommet inn tre forslag til uttalelser.  
 
Forslag 1 (se vedlegg).  
 
Innspill fra salen/presiseringer 
• Ad: ”Dette kan gjøres til et samarbeidsprosjekt”, tenker dere konkret eller på en eller 

annen måte? SVAR: Vi tenker konkret. 
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• Denne uttalelsen er på en måte til bispedømmene. Det er ikke NUKs jobb å drive 
katekese i menighetene, det står ”NUK skal finne sin plass”, og da må NUK ha kontakt 
med andre institusjoner. 

• Vi må tenke på hvilke signaleffekter dette gir, og hvem uttalelsen sendes til. 
• Vi tenker å sende til den til Det kateketiske senter, menighetene representert av 

bispedømmene. Dette er en sterk uttalelse, er enig i det, men for å nå til menighetsnivå 
må en gå gjennom bispedømmene. 

• Dette er en flott uttalelse. 
• Dette er ikke en kritikk mot bispedømmene, men et forslag om bedre kommunikasjon 

slik at NUK kan finne sin plass i forhold til dere. 
• Hvem gir vi denne invitasjonen til? Det må inn i teksten. 
• Referatet fra LM går ut til bispedømmene, PRO, osv.. Men denne uttalelsen går til 

kateketisk senter og bispedømmene. 
• Biskopen: Jeg forventer at initiativet til å gjøre noe ut av dette, kommer fra NUK setter 

dette i gang, ellers blir det ikke noe av. (Applaus) 
• Hvem i NUK tar tak i dette? En egen formasjonsgruppe? 
• Søstrene på Lunden kloster kommer til å sette i gang et prosjekt for å undervise 

interesserte i det 2. vatikankonsil. 
• Poenget her er at LM er det høyeste organet i NUK, og det er ønskelig at de sender ut 

en uttalelse. 
 
LM hadde ingen innvendinger mot å sende ut denne uttalelsen, som ble vedtatt ved 
akklamasjon. 
 
(Forslag 2: Uttalelse til Changemaker (se vedlegg).  
 
Innspill fra salen/presiseringer 
 
• Vi ønsker ikke å gå i samme felle som Changemaker (CM) med å gå ut i mediene, vi 

ønsker at dette skal være et brev til CM fra NUK. Kardinalen var med i et Tv-program 
på BBC i forbindelse med Pavejubiléet. Kardinalen uttalte seg om sex, og Kirken er jo 
imot prevensjon. I denne sammenhengen uttalte kardinalen seg slik at mange reagerte. 
Noen av oss har vært i kontakt med ledelsen i CM, og vi har god kontakt og et godt 
forhold. Vi reagerer på måten dette ble gjort på, vi ønsker å vise en reaksjon på 
aksjonsmåten deres, tar ikke stilling til saken! 

• Vi bør tenk på at det også er en demokratisk rett å demonstrere og vise sin mening, og 
å vekke reaksjoner. Vi setter helgedagsfreden høyt, og kanskje vil NUK finne det 
nødvendig å demonstrere en gang, husk at alle har rett til å demonstrere.  

• Dette dreier seg ikke om frihet til å demonstrere, men om handlingsmåten dette ble 
gjort på, og å ha en felles kristen holdning. 

• Vi går ut med en uttalelse, fordi demonstrasjonen ble gjort på bakgrunn av et program 
som skulle gå på TV samme kveld, altså etter demonstrasjonen. 

• CM har her gjort en feil, synes dette blir litt for sent. 
• De har jo forsvart aksjonsformen i ettertid. 
• Vi får stadig henvendelser om å være med på ting med CM, dette er en måte å vise hva 

vi er med på, og hva vi ikke er med på. 
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• Det er feil å demonstrere utenfor en kirke på en søndag kl 11! Dette er videre en 
demonstrasjon de ikke hadde grunnlag for. Vi må tørre å si ifra at vi føler oss urettferdig 
behandlet og tråkket på. Viktig for fremtidig samarbeid. 

• Det er måten vi reagerer på, ikke at det ble demonstrert. 
• Vi sender dette til CM, ikke media. Vi ønsker å øke den gjensidige respekten. Dette er 

ikke ment som et motangrep. Dette er en uakseptabel aksjonsform, det er vanskelig for 
oss å samarbeide med en organisasjon som ikke viser forståelse for det vi tror på, og at 
messen er det viktigste i vår utøvelse av religionen. 

• Denne bør også sendes til Kirkens Nødhjelp (KN), fordi CM er deres 
ungdomsorganisasjon. 

• Hvorfor er dette oppe til vedtak i uttalelse, når vi er i en dialog? 
• De har tatt kontakt med enkeltpersoner i NUK, og disse personene snakker ikke på 

vegne av NUK som organisasjon. KN har gått ut og støttet denne demonstrasjonen i 
avisene. 

• Vil dere helst sende dette brevet privat til CM, hvorfor? Denne er så forklarende, at den 
kunne vært et leserinnlegg i avisa. 

• Grunnen til at dette ikke blir et leserinnlegg er at vi ikke ønsker en debatt i avisene. Det 
er ikke så viktig for oss å profilere oss i media. Vi ønsker å holde det lavmælt og saklig. 

• Meningen med denne uttalelsen er bare å si ifra hva vi mener, og å rense lufta. 
• Referatet går til spesielle institusjoner, ikke utover hele NUK. Dette derimot går ut til 

en annen organisasjon, dette går greit som en uttalelse. 
• Dette kan virke som et surt oppstøt om det kommer for sent. 
• Har Kirken sagt noe? Hvorfor er dette vår oppgave? 
• Bl.a. sognepresten i St. Olav har reagert på dette, og mange flere. Vi er ikke alene om å 

reagere. 
• Da er det sikkert greit, tror jeg. 
• Denne uttalelsen er også på vegne av barna som opplevde frykt utenfor kirken. 
• Dette er et forslag til uttalelse, den sendes som et brev til CM, og til dem som mottar 

referatet. 
• Kan dette sendes til KN sammen med en notis om at vi ikke ønsker å gå videre med 

saken. 
• Foreslår å sende dette kun til CM 

 
LM hadde ingen innvendinger til dette, som ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
Forslag 3: (Se vedlegg).  
 
Innspill fra salen/presiseringer 
 
• Denne uttalelsen er ment som en forklaring til alle som lurer på hva vi ønsker å gjøre, 

og hva vi står for, og hvor vi står. Vi kan som LM si at: Her står vi, dette gjør vi, dette 
står vi for. 

• En utrolig bra uttalelse. 
 
LM hadde ingen innvendinger til uttalelsen, som ble vedtatt ved akklamasjon. 
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.......................................................................................................................... 
Hilsener fra LMs gjester og takketaler 
 
Hilsener : Hilsen fra DUK, ved Alyse Bjørgo: DUK arrangerer sykkeltur fra København til 
VUD i Köln 2005, alle er invitert til å delta. DUK har økt medlemsmassen med 70 personer 
på 6 mnd, har laget gensere med DUK – logo. 
medlemsavgiften i DUK går opp fra 20 kr til 100 kr. 
 
Hilsen fra SUK, ved Angelica Bielinski: Liker måten NUK legger opp LM på, er enig i at 
det er lurt med fremtidsseminar. Inviterer alle til valfart i Sverige. Ønsker nyvalgt leder 
lykke til på vegne av SUK. 
 
Hilsen fra Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme ved Chris Nyborg: Mange 
medlemmer er nye, de har et arbeidsprogram på linje med NUK. Sakene i 
arbeidsprogrammet er prioritert med tall og punkter, barne- og ungdomsarbeidet har 
prioritet A1. Har mange ressurspersoner som er veldig positive til NUK. De har bestemt seg 
for å legge seg litt etter NUKs retning. Alt godt ønskes Thuan som leder av NUK. 
 
Hilsen fra forrige leder Pedro Barrera, ved Pablo Barrera: Mange spesielle hilsener til NUK, 
og til AUV, og særlig til Thuan. 
 
Takketaler: Konrad Tywoniuk takket dem som hadde gjort en innsats i året som var gått og 
delte ut roser til: Nelson Zabala, Christian Kuran, Wanda Czynski, Pernille Volent, Kristine 
Dingstad, Marta Bivand, Thuan Cong Pham, Tor Anders Svensson, Clarisse Mpinganzima, 
Birgitte Klüwer, Helga Koinegg (stående applaus), Elisabeth Thielemann (applaus), 
valgkomitéen v\ Stig Arne Nilsen og Alexander Golding , Harald Huse, referentene (roser + 
kort), ordstyrerne og Helene Fongen (praktisk leder under LM). Til sist en stor bukett og 
gave til avtroppende ungdomsprest p. Erik Ruud. Takker for hans tålmodighet og toleranse 
(stående applaus og banking!). 
 
P. Erik: Føler seg som Petter Solberg, har vært veldig fine tre år! Har blitt yngre av å være 
sammen med ungdom, lært om entusiasme og innsatsvilje, å være lydhør for Gud. Takker 
for å ha blitt tatt på alvor og oppfordrer til at ungdommene fortsetter med dette. Plass til alle 
i NUK. NUK er en slags indremisjon, viktig å ha plass til alle, uansett tros-gave, er ikke 
urolig, men sier det mens han har sjansen. Takker alle sammen. (Applaus). 
 
Stor bukett til biskopen, takk for utrolig innsats i ungdomsarbeidet, har tatt oss (NUK) i 
mot, vært på aktiviteter, seminar, LM. Håper at samarbeidet kan fortsette, tusen takk! 
(Stående applaus).  
 
Biskopen: Er begeistret, opplever at Den Hellige Ånd er iblant oss, vi står foran store 
oppgaver (sier bevisst VI), hvordan NUK kan ha en struktur som best gagner barn og 
ungdom. Alle som engasjerer seg er levende stener i Kirkens bygg, håper ingen av oss 
mister engasjementet, og håper alle jobber for å engasjere barn og ungdom i vår Herre Jesus 
Kristus. Ønsker oss Guds velsignelse for fremtiden. 
 



NNOORRGGEESS  UUNNGGEE  KKAATTOOLLIIKKKKEERR  

LLAANNDDSSMMØØTTEETT  22000033    
 

Mariaholm, 21. – 23. november 2003 
 - 22 - 
 
 

Den aller siste rosen gikk til p. Paul Y, han har kommet til oss denne helgen fra Roma for å 
hilse på oss, og kommer tilbake 1. januar 2004 for å overta som ungdomsprest. 
 
Påtroppende leder Thuan Cong Pham: Høster fruktene av tidligere AUV arbeid. Kan avsløre 
at vi har en ny organisasjonskonsulent: Marta Bivand! (Stående applaus og piping)!  Gave 
til Konrad som takk for tiden som leder for NUK! (Masse stående applaus og piping)!  
 
- LM hevet av ordstyrer kl 14:03. 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------ 
Protokollunderskriver      Protokollunderskriver 
 
 
 
 
 
---------------------------------     -------------------------------- 
Referent       Referent 
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