
Arbeidsprogram for NUK 05-06
Hva Hvem Når Hvordan Annet/Status Prioritering

Faste poster
Daglig drift av NUK-kontoret
Oppdatering av databasen Sekreteriat
Alt praktisk for- og etterarbeid i forbindelse 
med alle arrangementene Sekreteriat

Utgi 4 nr av Arken Arken red.
Utgi 4 nr av Q Q red.
 Utgi 4 nr av Credimus Credimus
Utgi 3 nr av NUK nytt AUV og sekr
Leirsjefsamling LUT
2 Påskeleirer for årets konfirmanter LUT Påske
1 Påskeleir for de konfirmerte LUT Påske
5 Regionale barneleirer LUT Sommer
Juniorleir LUT
1 Nasjonal ungdomsleir LUT
Revidere leirhåndbok LUT

Ledertrening for 15+ LTU Høst og vår Høst 
gjennomført.

18+ Helger LTU Høst og vår Under 
planlegging

Adventsaksjonen KUT Under 
planlegging

AA helg KUT Høst Under 
planlegging

Bevisstgjøring om Nord-Sør forhold og Kirkens 
sosiallære KUT I samarbeid med CN.

Vedlikeholde og utvikle nuk.no Internett red.
Holde kontakt med alle lokallagene, 
menighetene og andre katolske insatnser i 
årets løp

AUV og sekr

Gi støtte til det lokale/regionale arbeidet. AUV og sekr Etter konkrete forespørsler og som kontinuerlig 
oppfølging.

Innkreving av medlemskontingent AUV og sekr 3 purringer i 
året

Informere om leir og arrangementer AUV og sekr
Barnearbeide AUV og sekr Heidi følger opp.
Landsmøte AUV og LS Høst
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3 LS-møter AUV
Korttidsprogram
Verve utenlandsstudenter i Norge AUV 2006

Publisering av saksdokumenter på internett AUV og internet 2006

Menighetstreff AUV og RG 1 til 2 ganger 
i året

NUK tar initiativ overfor 2 menigheter og hjelper til 
med å arrangere treff for dem.

Opprette en VUD-arbeidsgruppe AUV og RG Med en gang
AUV finner dyktige folk som regner med å bli med til 
Sydney og som har erfaring fra tidligere 
arrangementer.

Gjort Høy

Lan-party AUV 2006

Utvikling nettsider Internett red. 2006
Sette av 10000 kr. til et forprosjekt som kan 
undersøke ny funskjonalitet og mer intensiv bruk av 
nettsidene.

Besøk i menigheter RG

Ved 
forespørsel 
og eget 
initiativ

Informere om NUK, evt. følge opp at lokale 
ressurspersoner gjør det samme.Det skal også 
legges vekt på det evangeliske innholdet ved et 
besøk (for eksempel et opplegg, felles bønn el.

Konfirmantrekruttering RG og AUV

Når 
menigheter 
har sin konf 
helg

Ressurspersoner deltar på menighetenes 
konfirmanthelg og reklamerer for NUK's 
arrangementer på en fengende måte. Og få tak i 
lister over konfirmanter.

Informasjon til menighet RG, LTU, AUV 4 ganger i 
året

Gruppen reiser til minst 4 menigheter for A: Å spre 
informasjon om NUK til foreldrene, menigheten og 
målgruppen. B: Delta i menighetens katekeser. C: All
denne informasjonen må spres gjennom blader, 
internett og andre kanaler.

 

Skal gjøres både 
ved konkret 
forespørsel og på 
eget initiativ.

Utarbeide opplegg til bruk under 
menighetsbesøk

RG, LTU og 
ungdomsprest 2006

Oppleggene bør ha en evangelisk karakter og være 
felleskapsbyggende og motiverende for videre 
trosfordypning. De bør gjøres tilgjengelige i en 
database på internett. NUK bør etter behov 
samarbeide med andre instanser om dette 
(Pastoralrådet, katetisk senter etc.).

Materiell til menighet Sekretariat 1 gang i året

Sogneprestene og kateketene i norges menigheter 
mottar en skriftlig informasjonspakke om NUK's 
aktiviteter + en plakat som kan henges opp i 
menigheten.

Informasjon til lokallagsledere om barne og 
ungdomskontakter i LL-lederernes menighet

Sekretariat og 
PRO rep

Oppfordre til seminar for b&u kontakter sammen 
med PRO.
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Rekruttering via lokallag Sekreteriat 2006
Sende ut oversikt til LL-ledere over hvem som  har 
betalt medlemskontigent + nødvendige skjemaer og 
informasjon.

Utnyttelse av ny database Sekretariat 2006 Sende ut informasjon ved hjelp av epost og sms-
funksjonaliteter til bestemte målgrupper.

Sørge for en kontinuitet der den bølgen fra 
Køln'05 tas med videre og fortsetter i et 
kontinuerlig arbeid helt frem til Sydney 2008.

VUD-gruppe og 
AUV Påskeleirer

Arrangere markeringer av verdensungdomsdagen 
hvert år. Sørge for presentasjoner på leir (spesielt 
påskeleirer). Verdensungdomsdagen flyttes til et 
gunstig tidspunkt. Verdensungdomsdagen kan 
markeres lokalt i menighetene og/eller i et sentralt 
arrangement.

Høy

Hjelpe menigheter og lokallag med å 
synliggjøre 
verdensungdomsdagsmarkeringene lokalt.

VUD-gruppe
Verdensungd
omsdag'06 
(og 07)

Utarbeide et opplegg/foredrag etc. som kan sendes 
ut til menigheter og lokallag og brukes i markering av 
VUD.

Opparbeide kontakt med alle eksisterende 
barnegrupper og barnekor (også dem utenfor 
NUK).

Barnegruppe

Kartlegge det som faktisk skjer av arbeid med 
barn, støtte opp om det og bygge nettverk. Barnegruppe

Oppmuntre til at det arrangeres 
barnegrupper/barnehelger og 
evangelieforklaring, der hvor det ikke skjer.

Barnegruppe

Se på mulighet for å få flere av 
barnegruppene/korene med i NUK som LL. Barnegruppe

Se på interesse og behov for kurs/samling for 
barnegruppeledere/korledere fra NUK. Barnegruppe

Innhente ønsker og så foreslå konkrete tiltak 
for videre arbeid for og med barn i NUK for 
perioden 06/07.

Barnegruppe

Etter behov sørge for at NUK utnytter sitt 
nettverk til å sende rundt barnekorledere og 
barnegruppeledere til arrangementer i andre 
menigheter.

Barnegruppe
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Langtidsprogram

Konservering av idéer AUV Rett etter LM

Alle punkter om lokallags og menighetsarbeid som 
ikke har blitt vedtatt i arbeidsprogrammet i år puttes 
inn under overskriften "innholdsarbeide" i lokallag, og 
brukes til senere anledninger.

Lage rekrutteringsfilm AUV 2007

Arrangere ungdomsleirgjenforeninger sentralt AUV 2007 Bruke databasen for å nå ut til tidligere 
ungdomsleirdeltakere.

Arrangere gjenforening for leirledere og 
tidligere AUV og LS-representanter AUV 2007 Bruke databasen for å nå ut til tidligere leirledere, 

AUV og LS-representanter.

Markering av NUK sin 60-års dag AUV 2007

AUV nedsetter en festivalkomité og ser på 
mulighetene for samarbeide med VUD-2008 
komitéen om mulighetene for et felles kick-off 
arrangement.

Sport/Friluftsleir LUT 2007
Musikk, dans og drama-leir LUT 2007

Flerkulturell leir LUT 2007 Ha flerkulturelle innslag av liturgi, musikk, mat og 
dans.

18+ leir LUT 2007 Innhold er at deltagerne skal lage noe konkret, for 
eksempel en retrett.

Nordisk festival med konserter og opptredner LUT 2007 Forberedelseshelg med øvelser
Sørge for at VUD er et tema som går igjen i 
hele perioden

VUD-gruppe og 
AUV 2005-08 Artikler og publisering/trykking av pavens taler på 

nett og i blader.
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