
NUKs arbeidsprogram 2004/2005 – vedtatt av LM 2004 
 
1. ØKNING AV MEDLEMSMASSEN  
ANSVAR: LS/AUV 

• 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.  
• Arrangere info-turer til menigheter for å informere om medlemsfordeler og blader.  

 
2. LEIRTILBUD OG LEIRLEDERKURS  
ANSVAR: LUT og sekretariatet 

• Finne leirsjefer til alle leire og følge disse opp. 
• Arrangere leirsjefsamling. 
• Finne leirsteder til alle leirene. 
• Utarbeide informasjonsmateriell og sende dette ut i god tid. 
• Revisjon av leirhåndboken (ny i 2005), herunder ordensregler.  
• Bidra til revisjon av Mariaholm-håndboken. 
 

3. KARITATIVT ARBEID 
ANSVAR: KUT 

• Arrangere Adventsaksjonen, inkludert Adventsaksjonshelg, info-materiell, oppfølgning 
osv. 

• Følge opp nord/sør tema arbeid i NUKs lokallag. 
• Arrangere en karitativ helg i en menighet våren 2005 (sammen med CN). 
• Jobbe med å spre informasjon til menighetene, og om mulig avlegge 

menighetsbesøk.  
• Utarbeide en idé-bank for karitative aktiviteter som lokallagene har gjort/hørt om.  
• Samarbeid med Caritas Norge. 

 
4. BLADER OG INFORMASJONSMATERIELL 
ANSVAR: LS/AUV/redaktørene 

• Nedsette et informasjonsutvalg med ansvar for bladene, internett og annet 
informasjonsarbeid. 

• Jobbe med å tilrettelegge blader og informasjonsmateriell for internett. 
• Markedsføre bladene. 
• Evaluere dagens ordning med utsendelse av blader til alle registrerte katolikker/bare 

betalende medlemmer i NUK. Hva vil vi? 
• Evaluere antall årlige ugivelser av bladene. 
• Videreutvikle bladene og internettsidene. 
• I samarbeid med andre skal NUK utgi informasjonsmateriell for barn og ungdom om 

katolsk tro. 
• Stille materiell til rådighet for menighetsbladene.  

 
 
5. SAMARBEID OG STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I MENIGHETENE 
ANSVAR: RESSURSGRUPPEN/AUV/DR-rep/Sekretariatet 

• Utarbeide Ressurshefte for ungdomsgrupper og for barnegrupper i menighetene. 
Særlig hefter om bønn, lokallagsarbeid og om spørsmål barn og ungdom møter i 
hverdagen. 



• 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 å skape kontakt og flerkulturelt samarbeid. 
• Lage informasjonsfolder for barn og barnefamilier. 
• Jobbe med å lage en ny plakat, for eksempel gjennom en nasjonal konkurranse 
• Jobbe med kurs som NUK kan tilby i menighetene og til lokallagene. 
• Støtte lokale arrangementer, blant annet gjennom å formidle informasjon og hjelp til å 

søke økonomisk støtte. 
• Jobbe med å sende folk til lokallag/menigheter, når dette trengs. 
• Jobbe med å selv ta initiativ til å besøke menigheter og lokallag. 
 

 
6. LEDERTRENING OG LEDERSAMLING 
ANSVAR: LEDERTRENINGSUTVALGET 

• Arrangere ledertrening på vår- og høstsamling.  
• Videreutvikle ledertreningsopplegget i NUK. 
• Arrangere lederseminar (18+) hver vår/høst. 
• Arrangere/informere om retretter for 18+ medlemmer.  
• Følge opp arbeidet med formasjonsplan i samarbeid med prestene. 

 
 
7. BARNEARBEID i NUK 
ANSVAR: LS/AUV 

• 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, i samarbeid 

med Ministrantutvalget. 
• Hjelpe/oppfordre menigheter til å arrangere barnehelger. 
• Barnekorhelg våren 2005. 
• Satse på ledertrening av ledere for barnegrupper. 
 

 
 
8. NY SANGBOK! 
ANSVAR: AUV/Sangbok-gruppen 

• Finansieres ved salg til menigheter/lokallag 
• Profil: Ungdom? Hva med barn? 
• Blant emner: meditasjon, Taizé, tilbedelse, lovsang, WYD m.m. 

 
 
 
9. VERDENSUNGDOMSDAGENE 2005 
ANSVAR: LS/AUV/sekretariatet/Köln-gruppen 

• Koordinere påmeldinger fra alle grupper i Norge til Köln. 
• Arrangere tur til Köln med deltakere fra hele Norge. 
 

 
10. ANNET 

• Hjelpe å arrangere en sportshelg basert på lokale krefter og ressurser.   
 
 
 


