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Mariaholm, 09. – 11. 09 2005 

 
Saksliste: 
 
SAK 01: Åpning av Landsmøtet 2005       
SAK 02: Valg av Landsmøtefunksjonærer      
SAK 03: Godkjenning av møteinnkalling.      
SAK 04: Godkjenning av dagsorden  
SAK 05: NUKs årsrapport 2004/2005  
SAK 06: Ny sangbok      
SAK 07: Regnskap og revisjonsberetning for 2004     
SAK 08: NUKs arbeidsprogram og aktivitetsplan 2005/2006. 
SAK 09: Forslag til seminar for lokallagsledere   
SAK 10: Verdensungdomsdagene  
SAK 11: Valg av adventsaksjonsprosjekt for 2006.     
SAK 12: NUKs medlemskontingent.       
SAK 13:  NUKs blader (orientering)       
SAK 14:  Budsjett 2006   
SAK 15: Arbeid med barn i NUK  
SAK 16: Påskeleirene   
SAK 17: Distriktsmøter – arbeidsprogram distrikt og lokalt (eventuelt valg) 
SAK 18:  Presentasjon av kandidater til valget.     
SAK 19: Valg          
SAK 20: Årets lokallag         
SAK 21: Æresmedlemmer 
SAK 22: Uttalelser fra Landsmøtet 
SAK 23:  Eventuelt 
 
 
Fredag den 09. september  
 
SAK 01 
Thuan cong Pham, NUKs leder, ønsker velkommen, overlater ordet til ordstyrerbordet 
 
SAK 02 
Valg av funksjonærer 
Akklamasjon for valg av ordstyrer Erland Dahl og Torfinn Kringlebotn og referent Christina 
Falkenberg og Karol Jaworski! 
 
Protokollunderskrivere, Lisa McFadden, Maria Mouland 
Tellekorps, p. Y, flere velges på lørdag (da er det flere uten stemmerett) 
Redaksjonskomité: Pablo Barrera, Helene Fongen, Martin Blom, Thuan cong Pham(økonomi) 
Disse velges ved akklamasjon.  
 
Gjennom gang av stemmerett, og kursing i innlegg og replikk, ved Torfinn.  
Det blir gjort opprop i forhold til stemmerett etc. 
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SAK 03 
Godkjenning av innkalling: 
Det var noen innsigelser mot innkallingen; gjerne at sakspapirene sendes til bl. annet 
sognepresten, og legges ut på Internettet.  
Innsigelsene blir tatt til etterretning av AUV, men det ble opplyst om at sakspapirene sendes 
også ut til menighetene ved sogneprestene.   
 

Godkjent ved akklamasjon 
 
SAK 04 
Godkjenne dagsorden 
Torfinn går gjennom dagsorden og gjør oppmerksom på at Medlemskontingent er egen sak, 
og går ikke inn under økonomi 
 
 Godkjent ved akklamasjon 
 
Erlend går gjennom frister under selve LM 
- forslag til arbeidsprogram, kl 22 lørdag 
- saker til eventuelt, kl 20 fredag 
- valg, frist til kandidatur, kl 21:15 lørdag 
 

Godkjent ved akklamasjon 
 
SAK 05 
Årsrapport til NUK 2004/2005 
Gjennomgang av rapporten nå, vedtaket skjer på lørdagen 
Thuan og Konrad presenterer. 
Thuan snakker også om avtroppende og påtroppende biskop, og reklamerer for 
innvielsesmessen 22 okt. 
 

Vedtas på lørdag, endringsforslag innen kl 0930 lørdag 
 
 
SAK 06 
NUKs nye sangbok  
Konrad Tywoniuk og Helene Fongen presenter, generell orientering; lansering starten på 
prosjektet 
Visjon for boken: 
- skal kunne brukes på alt fra LL, sangkvelder, tilbedelse i kirken 
- skal gjenspeile katolisiteten I kirken i Norge = flerkulturelt 
- skal inneholde messer, temasanger 
- skal også ha sanger for barn 
- skal være en kilde til berikelse av ungd arb 
- ressurshefte og resursmateriale for bruk av boken skal også lages som et vedlegg til boken 
 
Økonomi 
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- Et budsjett uten om NUKs ordinære budsjett kalender, blir basert på det akademiske år 
- NUKs litteraturfond vil brukes som buffer 
- Thuan (org kons) skal jobbe ca en dag i uken med sangboken 
- Store kostnader i sammenheng med å fremskaffe rettigheter 
- Inntekter:  
- - søknader til mange instanser i inn - og utland  
- - inntekter fra salg 
 
Sangbokkomiteen  
utnevnt av LS I april 2005, Konrad Tywonuik ansvarlig, sammen med Helene Fongen og 
Kristine Dingstad 
- hvordan vi jobber 
- utvelgelse av sanger; balanser i innhold og økonomi 
- komplisert prosess: mange møter mange hensyn 

- rettigheter 
- notesetting 

 
Hva kan dere bidra med? 
- vi trenger mange konstruktive innspill 

- sanger dere liker 
- sanger fra hjemlandet 
- tips og ideer til ressurshefte  

Konrad imponerer med sine powerpoint kunnskaper! (roterende e-post adr.) 
Nettside som kommer, blog’er 
 
Konkurranse 
- navn på den nye sangboken 
- vinneren får 10 gratis ex, og ære og berømmelse DELUX, send også inn hvilket LL du 

tilhører 
- innen neste LM 
 
Delegater fra Stavanger spør om det mulig å legge den ut på nett, som database?  Ta med 
ideen videre? 
 
 
Ferdig for fredagen! 
1.5 timer over tiden! Kl er 23:00 
 
 
 
Lørdag den 10. september  
 
Angående lister til arbeidsprogram; markedsføring & informasjon slått sammen, ny gruppe 
for Verdensungdomsdagen opprettes, og påmelding skjer ved å skrive seg på listene. 
 
Introduksjon av nyankomne 
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SAK 05 forts. 
Vedtak av årsrapporten: 
s. 18, Dr SØR – AKUTT, ikke bare KUTT 
Det var innspill på at Årsrapporten kom sent; for lite tid til å lese gjennom den. Dette tas til 
etterretning. 
 

Godkjennes ved akklamasjon. 
 
SAK 07 
Regnskap & Revisjonsberetning 
s. 28 i Årsrapporten, samt de blå sakspapirene. 
Presentasjon ved Stig-Arne Nilsen 
Spør forsamlingen om de har litt peiling på penger, generell økonomiforståelse, hvordan er 
det mulig å gå med underskudd, forskjellen på 2003 og 2004, går gjennom balansen for 2003 
versus 2004 
 
”Vi vil gjerne ha mer fra OKB”, men vi er takknemlige for det vi får! 
Spørsmål om de andre bispedømmene, Thor Anders Svensson (DR representant fra Midt) 
svarer, Nord & Midt biskopene vil gjerne støtte aktiviteter som skjer lokalt, slik bidrar de 
Spørsmål om statsstøtten mer i 04 enn 03; 04 er medregnet internasjonalt støtte,  
Spørsmål om utgifter – Stig-Arne begynner på den presentasjon 
 
Applaus til Stig-Arne 
Revisjonsberetning 2004. NUK trenger denne for å få statsstøtte og vise LM at vi har kontroll 
på pengene 
Leses høyt av Stig-Arne 
 
Takke Stig-Arne med applaus. 
Godkjennelse av dette med å avgi stemmetegn 
 Enstemmig godkjent av LM 
 
SAK 09 
Forslag til Seminar for LL ledere 
Presenteres av Stefan Bivand og Kristine Gran Stiansen, introduksjon ved Konrad ((sendt til 
AUV)) 
 
Mål: 
- for LL-styrer 
- inspirere og bedre arb i menighetene 
- snakke sammen 
- nyttig i arbeidet 
- rekruttering 
 
 
 

Innhold: 
- økter i plenum 
- workshops 
- problemløsninger problemstilling i 

forskjellige LL 
- roller 
- utveksle ideer 
- presentasjoner fra LL-ledere 
- spennende gjester 

 
Tid og Sted 
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24. – 26. mars i 2006 på Sta. Katarinahjemmet i Oslo 
 
Diskusjonselementer om dette arrangementet; 
- en arbeidsgruppe innenfor NUK som kommer til å jobbe sammen om dette, LTU, 

Resursgruppen og sekretariatet for å informere og få dette til 
- høres kjempebra ut! Hvor mange kan være med? Jo flere jo bedre! 
- Første gang dette lanseres, tenker litt moderat antall deltagere, men er dette bra så utvider 

vi 
- Helene – imponert over at dette forslaget kommer fra LL, og foreslår at LM går inn for 

dette 
- Spørsmål om plass til dette – finner en løsning på dette med mange deltagere; 

påmeldingsfrist etc, et skriv går ut tidlig for å lodde stemningen 
 
Hvor mange kunne tenke seg å være med? Nesten hele LM rekker opp hånden – OI, så flott! 
 

God stemning for dette arrangementet! 
 
Informasjon om arbeidsprogram – info fra Helene Fongen 
Kanskje leder for hver gruppe skal presentere hva gruppen skal jobbe med, slik at de påmeldte 
kan yte best til gruppearbeid. Gruppelederne presenter tanken bak sin gruppe. 
 
SAK 10 
Verdensungdomsdagen 
Thuan informerer om turen 
107 deltagere, 21 ledere, pluss prester 
Kr.sand: 20, Stavanger 57 deltagere 
På årets reise til Köln var det et rekordstort antall deltagere, har aldri hatt så mange prester, 
ikke minst biskopen som ble også med oss til Tyskland. 
Vi vil gjerne ha konstruktiv innspill, slik at vi kan jobbe videre – som et første gangs foretak 
er alt litt kaos, men bra! 
- Stavangers tur var en lokal initiativ, 36 deltagere fra St Svithun menighet 
- forberedelseshelg er en god ide, for å samle ledere, og gi de tid til å komme sammen og 

snakke, få informasjon 
- det som var savnet i Köln – det å spise sammen og samles til kveldsbønn gjør at det er 

vanskelig å rekke frem til andre opplegg, kanskje en dag uten felles møter ble foreslått 
- Logistikken var litt kaotisk, Kr sand og Stavanger følte at de ble sidesatt i andre uken i 

Köln 
- Lov å sosialisere seg (Kr.sand)? Følte at de ofte ventet på de andre, og burde ha laget sitt 

eget program 
- p. Y  - ingen har hatt full kontroll, leve med strengheten på programmet, opplevelsen som 

norsk gr i Köln, litt spredt 
- om et evt. felles program – Helene mener at det å bevege seg i små grupper,  og da er det 

opp til gr. lederne om de ville møte andre 
- Når man klarte å samkjøre litt større gruppe, er dette en bra ting, Det å kunne oppleve de 

helt store gruppene, der mange land samlet –BRA,  
- Vil bare si at det er topp, kan gjerne gjentas – burde være én tur, ikke NUK og Stavanger 

og Krsand gruppene – men gjøre om til en gruppe – en reise! 
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- Noen mente at det var  vanskelig å forholde seg til flere turer, med flere busser fra 

forskjellige steder. Han mener at det var litt rot sentralt, men at det var bra at bussene 
kunne samles i Köln,  

- Forslag om neste gang å tenke lokalt men sammen, vi vil ikke hindre rekruttering, mener 
at høydepunkt var katekese. Å delta på norsk katekese på WYD er der vi skal linkes opp 

- Harald uttaler seg om koordineringsgruppen 
- Det fremmes at den norske gruppen burde jobbe med programmet selv, ikke la tyskerne 

bestemme, menighetene og gruppene 
 
Thuan oppsummerer og snakker om sine erfaringer fra turen til Roma i 2000 i forhold til turen 
til Köln i år. Han vil ta med seg videre de opplevelsene og inntrykkene som er kommet frem 
her, til arbeidsgruppen for WYD. 
 
SAK 13 
Bladene 
Konrad Tywoniuk presenter, dette er en orienteringssak fra Landstyret 
Diskusjonen går ut på:  
- Bruk av ulike media; for eks. foldere, Internettet 
- Bruk av bladene; aktiv bruk i LL – alt bruk av bladene til det beste for alle unge 

katolikker, ressurshefte, eller bare artikler, hva trenger dere og er det vits i? 
- Kreative forslag til bladene, evangelisering og formasjon 
- Bladene tilgjengelig på nett er bra 
- Legge artiklene fra bladene på nett, diskusjon – pengespørsmål?  
- Database – OKB eller Norge? Norge; for bladutsending til betalende eller alle barn og 

ungd.? 
- Sende mail til folk når det kommer nytt blad på nett? 
- Få inn linker på katolsk.no, henvisning på nettbladet, og Broen? 
- Nye databasen, sende nyhets brev/e-post 
- Foreldre skal også kunne finne det – bli synlig utover NUK, kateketer burde få blader for 

aldersgruppene de underviser – viktig å være synlig utover ungd. 
- Thuan svarer – kateketer kan tegne seg på liste, forklarer litt om den nye databasen, sms, 

e-post, brev, fax etc 
- LL-listene kan fås gjennom sekretariatet og gjennom menigheten 
 
SAK 12 
Medlemskontingent 
Thuan presenter fra sakspapirene 
Medlemskapet er ikke det viktigste, da man får blader og lavere pris på leire etc – men det å 
bidra til Kirkens Barne- og Ungdomsarbeid, det å være aktiv – faktisk så koster dette penger, 
både pizza og rosenkrans, det å spre budskapet, jo flere vi er, jo lettere vil vi få det som 
fellesskap i Kirken, jo bedre vil vi få det 
 
Vanskelig å skjønne hvorfor man skal være medlem? 
Man bidrar indirekte til at felleskassen øker, pga statsstøtte 
p. Y – forslag om hvordan å skaffe flere medlemmer? Dele ut giroer til LL ledere, dette er 
mer effektiv 
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Det foreslås å sende ut giro’er i begynnelsen av år for året som kommer og dens aktiviteter, 
har tro på kollektiv innsamling av kontingent 
Utsendelse av lister til LL over betalte medl. – gjøre det til en rutine 
 
FORSLAG: om to-tre uker sende ut til LL-leder liste over betalte og ikke betalte for LL  
 
- lage materiell til andre enn ungdom, slik at foreldre og kateketer skjønner at ungene skal 

være medlem - kommunisere med kateketer, prester og foreldre –  
- innmelding gjennom katekesen? 
 
FORSLAG: Medlemskontingenten forandres ikke; 150,- for de under 25, 250,- for de over 25, 
300,- for familie, 300,- for de over 35. 

Vedtak: godtas ved akklamasjon 
 
SAK 14 
Budsjett 2006 
Stig Arne presenter sakspapirene, det er i nytt oppsett, bedre å sammenligne med like poster i 
regnskap og budsjett. 
Bra med overskudd! Men den er litt lite, men det er et overskudd 
 
Aktivitetsplan for neste år slik at det er mulig å se hva som skjer til neste år 
Thuan leserer opp fra SAK 08, møter og kurs og helger, leire etc 
Spørsmål som kom opp under saken 
- Utgifter til tlf? – dekke AUVs tlf utgifter, reelle tall 
- Overskudd går til å dekke opparbeidet gjeld?  
- Deltagerreiser på leir? Innført tak i reiserefusjoner  
- Porto? Vanskelig å beregne, man må se på kostnader av blader – se på SAK 07 
- Bedre blad – masse applaus for de som har jobbet med bladene 
- kommentar om at det er kjekt å se tall som kan sammenlignes, at regnskapet og budsjett 
bruker samme format 
Applaus til AUV som har snudd skuta 
 
Godkjennes i morgen 
 
Innspill om å ta med saker videre til gruppearbeidet. 
 
SAK 15 
Barnearbeid i NUK - Orienteringssak 
Heidi presenter   
- leire 
- blader 
- barnegrupper i menighetene 
- barnekor 
 
Status: hva skjer, hva har de blitt bedt om å gjøre og hva har blitt gjort 
1. arrangere sommers barneleir 
- gjort; 5 barneleire (to år på rad!!) 
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2. utgi Arken 
- gjort & pågår 
3. lage et resurshefte for barnearbeid i menighetene 
- pågår 
4. lage et info-folder for barn og barnefamilier 
5. arrangere et barnekorhelg våren 
- skjer i september i Oslo 
6. hjelpe til å arrangere barnemesser  
- ikke noe forespørsel 
7. Gi støtte til menigheter som ønsker hjelp til å starte barnekor 
- ingen forespørsel 
8. ved behov støtte menigheter med barn i ministrant arbeidet med MU 
- ikke noe forespørsel 
9.  hjelpe og oppfordre til menighetene til å arrangere barnehelger 
10. satse på ledertrening for ledere av barnegruppene 
 
Forslag til neste års arbeidsprogram 
Nedsette en arbeids gruppe for barnearbeid 
 
SAK 16 
Påskeleirene 
Helene Fongen presenter  
-    Ønsker å ha flere leire for samme aldersgruppe 
- Detter gjelder særlig påskeleirene 
 
Forslag om å ha tre påskeleire, to for konfirmantene, en for de som er konfirmert. 
De to konfirmant leire til andre leirsteder, enn Mariaholm, alle tre til Østlandsområdet  
Tanken er at man får flere deltagere på konfirmant leirene, når ingen er delt fra Mariaholm, 
konfirmantene kan fremme ønsker om hvilken leir de ønsker 
Spørsmål under saken; 
- Har man funnet noen egnet steder?  JA et arbeid som pågår, org. kons. jobber med saken 
- Blir det temaforskjeller? Litt forskjellig vinkling, avhengig av sjef og team, men at diss evet 
om hverandre 
- Bør ha forskjellige navn – slik at det ikke blir PL 1 og 2, eller A og B, ikke rangsjere de 
- Felles påmeldinger via nett, for å sikre at leiren blir gjennomføret, og ytre ønsker om hvem 
de vil på leir med  
 
SAK 17 
Distriktsmøte  
Heidi informerer om at distriktene skal mulighet for å møtes, og evt. ha distriktsrådsvalg  
Breifing etter lunch etter valg, etc å møte 
 
Diverse informasjon gis til forsamlingen: 
Leder kandidat er funnet og flere er funnet som stiller til valg på søndag 
- leder: Alex Golding 
- AUV: Karol Jaworski 
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- AUV: Celina Trzcinska, Heidi, Øyma, Mladen Praljak, Nicolas Christiansen (ikke 

tilstede) 
- AUV vara Maria Mouland, Tao Nguyen 
 
Redaksjonskomité informerer om gruppe arbeid og om arbeidsprogrammet 
Ønske om at alt kommer inn elektronisk 
Gruppeleder har ansvar for at alt overleveres elektronisk 
ALLE forslag vil bli tatt med, enten i arb. prog. eller videre til AUV 
 
MIDT/NORD: 
- Styre MIDT; Kristine Almås, Thor  Anders Svensson, Clarisse Mpinganzima,  
- Styre NORD; Mirabella Andrew som leder, Kim Anh som vara 
- Fraflyttingsproblem i Tromsø, og Bodø, skal snakke med Tr. Heim 
- Hvordan det har fungert i Nord- Norge i fjor, barnesamling i Bodø  okt., Lars Blom reiser 

opp 
 
OSLO: 
- Styre; Jardar leder, Heidi, Stig-Arne kasserer 
- Hva vi skal gjøre for å bli større, rekruttere 
- 5. nov dr-treff – invitere konfirmanter – prøve å gjøre det obligatorisk for konfirmanter 
- satt ned en AA-komité, som skal jobbe med prosjektet 
- Jardar har kommet med en ide, barnas dag, arr. Til våren, ta med alle barn i katekese til 

Hovedøya 
- Snakket om å ordne en kulturdag 
- Jobbe som ett distrikt og ikke hvert LL for seg 
 
SØR: 
- Styre; Phoung, nestleder Lee 
- Krsand – lederbytte, Sebastian Tare ny leder 
- Tønsberg, leder går av 
- Larvik – skjer ikke så mye 
- P.grunn, Lee leder; ministrant laget: Tuan 
- A.dal; Josef leder – ministrant lag i A.dal, med Josef 
- Masse aktiviteter, men trenger nye folk!  
- Sportshelg i Krsand, har vært suksess, tar det en gang til 
- Tur til dyreparken, med overnatting i Kr.sand 
- Barnekorhelg i T.berg 
- Rekruttere nye medl. via konfirmasjonen. 
 
VEST: 
- Styre; ikke ennå noen avstemning på dr rep 
- Dr-helg, samkjøre Bergen, Haugesund og Stavanger, for å samle dr’et 
- Skal ha dr. møter der LL-ledere møtes, kanskje tre ganger i året 
 
ØST: 
- Styre; Margareta leder, Kristina Voigt, sek. Peter Voigt, Paul kasserer, Pernille nestleder 
- Dr-treff i mars, komité 
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- Dr-helg i Lillehammar 
 
ØSTFOLD: 
- Styre: Tao leder, Anna nestleder 
- Starte barnegruppe i Askim 
- Jobbe med åpne armer, vi er få, må jobbe sammen 
- Økonomi, ledere, krav: hver menighet har minst en åpne armer aktivitet 
- Ny leder for Askim; Olav Fongen! 
 
 
SAK 08 
Arbeidsprogrammet 
Innledning av Thuan, går gjennom sakspapiret 
Thuan går gjennom det AUV har jobbet med den siste perioden 
Kirkerettslig status; Norsk katolsk Bisperåd godkjente NUKs vedtekter – kjempebra!!  
Barne-og ungdomskontakter i forhold til bispedømmene – menighetene plikter å velge en 
kontaktperson i menighetsrådet til stillingen Barne –  og Ungdomskontakt  
 
((Heidi opplyser om Flax-midlene og innsamlingen av konto nr’re, CB forteller at vi skal dele 
ut ca 307.000,-!!)) 
 
Gruppearbeidets oppsummering: 
Verdensungdomsdagen: 
- vil gjerne gjenta suksessen fra i år 
- allerede nå bør det nedsettes en gruppe som jobber frem til Sydney 2008 
- tre faser 
1. Etterarbeidet til turen til Köln; hvordan få gløden ut i menigheten, forbrede presentasjon til 
menighetene 
2. Holde bølgen som er oppe helt til neste store tur, festival, vi ønsker at dette feies hvert år, 
en sentral gruppe kan være behjelpelig, opplegg til messe osv, at folk vet om dette, hva de kan 
gjøre, spare tiltak for LL i og med at det blir dyrt! 
3. forberedelse til Sydney 
Verdensungdomsdagen er på palmesøndag, 2006, bør den markeres på leirene,  eller flytte 
den i Norge for å markere felles 
Koordineringsgruppe, jobbe med svenskene? 
Skandinavisk markering av neste års dag? 
 
Menighet 
- styrke samarbeidet i menighet,  
- hva er en menighet for oss 
- viktig å ha kontakt med menighetsrådet, Barne- og Ungdomskontaktene etc. er viktige, at 

LL-lederne vet hvem det er 
- hvordan synliggjøre NUK i menighetene 
- bruke bilder og konkrete aktiviteter ikke bare giroer 
- fengende presentasjon av ressursgruppen, 3 menigheter 
- prestene skal få tilsendt plakat, og skriftelig informasjon, noe håndfast, samme med 

kateketene 
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- ressurspersoner, org en møte til foreldre, for å forklare hva og hvem vi er 
- konfirmanthelg  
- at en ungdom sitter i menighetsrådet 
- snakke med prestene, NUK hjelper til med å arrangere menighetstreff  
- LL-helg – hvordan kommunisere med andre,  
 
Formasjon 
- hvorfor vi er kristne? 
- Personlig forhold til Jesus 
- Det er det som bygger et solid grunnlag for LL-arbeid 
- Treffes og møtes, danner et fellesskap – bygge opp hverandres tro 
- LL – ressursgruppen realisere ønsker og behov hos LL, menighetsbesøk?!  
- Få en eller annen gr til å reise rundt med et mer personlig vitnesbyrd 
- Må bli kjent at et slikt tilbud eksisterer 
- Konkrete opplegg  på slike treff/helger 
- Div. kurs som kan omformes med ung kat. innhold 
- Lage et opplegg (kanskje fem/seks) som kan brukes; enkelt å bruke, og for LL-styrer som 

kan kjøre et slikt opplegg 
 
Thuan forteller om misjonsuke i OKB, Torvild på Kat. Senter holder på å lage et 
evangeliseringsopplegg, kanskje vi kan omformulere eller lage et samarbeid. 
 
Leir 
- påskeleirene: passe på at det ikke blir en kul leir og en ”taperleir” er det et type leir tilbud 

vi savner? 
- Sports- og friluftsleir. Leire for de som er 18+ (jobbe konkret med oppgave, bygge lage 

noe, retrett) 
- 2007; 60 års jubileum for NUK – festival; begynnelsen på WYD kick-off – festivalkomité 
- flerkulturell leir; fokus på liturgi, mat, musikk, dans og kultur 
- Kortere leire, billigere, flere kan være med ((regionale leire)) eksempel fra Nord 
 
Markedsføring og Informasjon 
- rekruttering via LL 
- etter en hver utsendelse av medlems kontingent, liste over betalte / ikke betalte; LL leder 

rekruttere 
- utvikling av nettsider– ønsker å sette av 10.000,- til et for prosjekt for å se hvordan sidene 

kan brukes mer, og bedre – omstrukturere (blader, med kommentarer, shopp, bildegalleri, 
større og bedre) 

- Leir info til barn og foreldre; vitnesbyrd; plakater; kontakte kateketer; markedsføre NUKs 
sider overfor Broen, katolsk.no 

- Bruk av databasen, info via e-post om nye ting, bedre bruk av databasen som infokilde 
- Utenlandske studenter er en glemt gruppe 
 
Nestekjærlighet 
- hva kan vi gjøre for å vise neste kjærlighet, å dele vår glede 
- bygge skoler og hjelpe fattige barn, i fattige land 
- besøk eldre i aldershjem 



  

NNOORRGGEESS  UUNNGGEE  KKAATTOOLLIIKKKKEERR  

RREEFFEERRAATT  FFRRAA  LLAANNDDSSMMØØTTEETT  22000055  

 
- div opplegg for å tjene penger for å hjelpe til med å bygge skoler etc. 
 
Arrangementer 
- en stor happening, nordisk treff, musikal/kultur festival, gjerne sammen med danskene og 

svenske 
- singel-helg 
- extremsporthelg/vannsport  
- akedag om vinteren 
- LAN party 
- Play Station turnering 
- Dagsturer for regionale ting 
 
SAK 11 
Adventsaksjonstema for 2006 
 
Intro om KUT; tro fellesskap og handling Powerpointpresentasjon, med bilder 
Sosialt engasjement rund aksjonen er et viktig poeng 
Adventsaksjonen, samarbeid mellom Caritas Norge og NUK, LM bestemmer hvilket prosjekt 
– reflekter over hvorfor det er skeiv fordeling i verden, økt forståelse og realisering over 
problemstilling, kan vi gjøre noe utover dette – blir bedre mennesker 
Spre kunnskap og forståelse, til LL, til menighetene, og verden ellers, vise solidaritet, og 
medmenneskelighet 
2004 – temaet: rettferdig fordeling; fikk inn 254000,-   der ble det jobbet med demokrati, i 
Zambia 
G8 møte ble tatt opp, og deler av Zambias gjeld skal slettes, Caritas driver noen prosjekter 
der, og AA-pengene kommer godt med  
AA - rapport for 2004 fra div LL 
 
Alle tre prosjekter skal gjennom føres utansett hvilket NUK velger  
 
KUT produserer info materiale til bruk for NUK 
AA 2005 Menneskets ukrenkelig verdighet 
Idefremvisning  
Samarbeid LL i mellom 
 
Presenter tre forslag: 
1) Fred - Colombia 
2) Flyktninger og rehabilitering - Uganda 
3) Kvinner og likestilling - Honduras 
 
Diskusjon: 
- Konkret hva man samler inn penger til – lettere ’salg’ og innsamling av penger når det er 

konkrete ting man kan selge 
 
Borddiskusjon etterfulgt av plenumsdiskusjon:  
- gode alternativ; tema B er spennende, stadig mer fokusering i media, 

samfunnsengasjement lettere for at folk gir penger 
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- ut i fra hvordan vi ser oppfatter likestilling forholdet til kvinner i Norge – satse på C 
- A er uoversiktig, satse på B 
- B er appellerende, konkrete forslag – liksom ”vann til folket”, enkelt å selge det 

’produktet’ 
- Politisk riktig er B, er best å samle inn på C 
- Stemme for A, fred, lett å ”selge” noe nytt 
- A gir størst utfordringer, kanskje vi trenger å søke dypere i oss selv – halvparten her er her 

pga krigssituasjoner i hjemlandet 
- Tema A er lett å jobbe med til barnegruppen  
- Utfordring om at ikke bare Miss Universe sier at hun støtter fred, lett å forklare til barn og 

jevnaldrende 
- Hvor går mine penger nest til nytte? Tema B – får A og i B 
- Glemt kontinent Afrika trenger et løft, flyktninger er et bra tema – mange ting man kan ta 

tak i  
- B er mer konkret, kan finne alle disse andre tema i B! 
 

TEMA B velges med 34 stemmer 
 
 
Søndag den 11. september  
 
SAK 08  forts. 
Arbeidsprogram 
Pablo presenter fra Redaksjonskomité 
 
- viser til de faste postene på sakspapirene; korttid, langtid etc 
- lov å stryke, ikke legge til da fristen var i går kl 22 
 
Forslag til arbeidsprogrammet fordelt over de som er ansvarlige 
AUV: 
- verve utenlandsstudenter  
- legge ut sakspapirer på nett 
- konservering av ideer fra LM’ene; huskeliste for AUV 
- lage rekrutteringsfilm  
- konfirmantreunion i menighetene  
- gjenforeninger for sentrale folk 
- Markering av NUKs 60 årsdag i 2007 
- Ungdomsleirgjenforeninger  
AUV & Ressursgruppen 
- menighetstreff  – NUK tar initiativ for at to menigheters ungd skal treffes, særlig i Nord 
- opprette WYD- arbeidsgruppe  
 
”hjelpe til å arrangere konfirmant gjenforeninger i menighetene” flyttes til AUVs instruks 
 
DR. REP’ene: 
- akedag 
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- LAN-party (PC, Internet, spille over menighets grenser – der de gamle drikker kaffe, der 

kan de unge spille!) 
- Playsatation-turnering 
- Frivillig samfunnsengasjement  
 
Forslag om å sette de tre første punktene til Ressursgruppen, ikke nødvendigvis i Dr. Rep’ene 
 
- LAN-party kanskje et ønske for fremtiden vil også formidle interesse og bruke ressurser 

videre i NUK 
- Forslag om å sette LAN-party til AUV fordi det er stemning 
- Forslag om å skrive det et annet sted, men trenger ikke å stå der som det er 
 
Internetredaksjon  
- sette av 10.000,- til bruk for å lage et forprosjekt for å finne ut hva sidene kan brukes til etc, 
hvordan de kan brukes bedre 
 
KUT og AUV 
- bygge skole skoler og hjelpe barn i fattige land, ved dugnadsarbeid lokalt og kirkekaffé i 

NUK 
- mye gjøres gjennom AA og fasteaksjonen, trenger ikke å bruke arbeidsprogrammet 
 
LUT & Ressursgruppen 
- markedsføring av leirinfo til barn og foreldre 
- leirfolder gis ut til alt som ”står og går” i katolsk Norge 
 
Ressursgruppen 
- konfirmantrekruttering gjennom konfirmasjonshelg i menighetene, helst gjennom LL 
- Info til menighetene, sende ut folk til menighetene, minst 4 menigheter pr år 
- Delta i menighetens katekese 
- Utarbeide opplegg til bruk under menighetsbesøkene  
- Skjer på oppfordring fra både NUK og fra menighetene 
- Besøk i menighetene er en kontinuerlig sak 
 
SEKERARITAT 
- Materielle til menighet; skriftlig materiale til menighetene – gjøres gjennom faste poster 
- Informasjon til LL leder om Barne- og Ungdomskontakter  
- Rekruttering via LL; info og lister over betalende medl. 
- Bruke nye databasen; sms for sentrale og lokale arrangement 
 
WYD & AUV 
- sørge for kontinuitet av den gode bølgen 
- årlige markeringer av WYD, flytte dato eller noe 
- sørge for at WYD er et tema som går fortløpende frem til 2008 
 
BARNEARB. 
- barnekor helg høst 2006 
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VALG av arbeidsprogram 
 
Akedag og Playstation strykes fra arbeidsprogram eller la stå 
 
Arbeidsprogram med vedtatte endringer; flertallet stemmer for dette 
Henviser til vedlagt arbeidsprogram 
Avholdene 1 
 
Det at man trenger mer tid til arbeidsprogram under Landsmøtet– protokollføres  
 
Forslag om å åpne til flere kandidater til valg: 
For: 
Mot: ingen 
Forslaget vedtatt 
 
SAK 14 
Budsjett 
Budsjett ’06. Stig A. Nilsen presenterer et utkast til budsjettet 2006 (godkjennes 11.09). Porto, 
reiserefusjon blir grundigere diskutert, reiserefusjonen har det blitt satt tak på. Thuan kan 
dessuten ikke vise til noen statistikker på reiserefusjon eller antall reiserefusjonstakere. Den 
nåværende økonomiske situasjonen er at vi har utestående gjeld hos Oslo Katolske 
Bispedømme og til lokallagene som er atskillig lavere enn i tidligere år.  
 
Revidering av budsjett for 2006 
Internet / web til 16.000.- 
Barnekorhelg –3.000,-  
43.698 overskudd 
 
Avstemning 
I mot revidert: ingen 
Avholdene: 8 
 
SAK 19 
Valg 
NY LEDER KANIDAT: Thor Anders Austad Svensson 
Alexander Golding vil heller til AUV 
 
Kandidater til Valg: 
 
Leder: Thor Anders Austad Svensson 
 
AUV fast: 
Heidi Øyma 
Celina Trzcinska 
Alexander Golding 
Mladen Praljak 
Karol Jaworski 

Nicholas Christiansen 
 
AUV vara: 
Tao Nguyen 
Maria Mouland 
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SAK 21 
Æresmedlem: 
Det utneves Biskop Schwenzer til Æresmedlem, ved applaus, akklamasjon ”stormende jubel” 
 
Studieråd – dette trenger NUK pga Frikirkelig Studie Forbund 
Innstilling er å melde AUV til Studieråd, vedtatt ved akklamasjon  
 
Revisor velges Geir Bakke ved akklamasjon 
 
SAK 20 
Årets LL 
Det er DR rep’ene som kommer med forslag fra sine distrikter for kandidater til Årets 
Lokallag 
Det er snakk om et to år gammel LL, leder som ha gjort mye, sprø leder som går av, ny leder 
Josef Ottersen. 
Lokallaget i Arendal, KULA, blir utnevnt som Årets Lokallag av LM, ved akklamasjon  
 
SAK 19 forts. 
Valgresultat:  
Leder – Thor Anders 
AUV: Heidi, Celina, Alex, Mladen 
 
Nye kandidater til Vara: 
- Nicholas, Tao, Maria 
- Resultat Tao og Maria velges som vara representanter for AUV 
 
Neste års valgkomité: Konrad Tywoniuk., Helene Fongen. og Christine Gran Stiansen.  
 
Avslutning av møtet; 
Thuan takket AUV som hadde jobbet sammen med han det siste året. 
Thuan takket også de som hadde praktiske oppgaver i forbindelse med dette Landsmøtet. 
NUKs nye leder, Thor Anders avsluttet møtet, og oppmuntret til videre godt arbeid for og 
med unge katolikker i Norge, og gratulerte det nye AUV med sine oppgaver.  
Landsmøtet 2005 ble hevet med stående applaus. 
 
 
 
 

                        
Lisa McFadden     Maria Mouland 
Protokollunderskriver     Protokollunderskriver 
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