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Leder
Kjære brødre og søstre i Kristus!
vanskelig å fatte alt som har skjedd. 2020 året kommer alltid til å være året da alle måtte stå sammen
imot en felles fiende. Det var nok veldig få som kunne
vite hvor store konsekvenser koronaviruset skulle
medføre. Dette påvirket påskefeiringen for de fleste.
Påsken har for meg, alltid bragt gode og varme minner. Det har alltid vært en høytid som er knyttet til
messen, familien og feiringen av Kristi oppstandelse.
Derfor var det svært trist, da det ble bekreftet at de
nasjonale tiltakene skulle forlenges til etter påsken.
Dette var nødvendige tiltak for å redusere spredningen av viruset, men samtidig var det tungt å gi avkall
på den tradisjonelle feiringen av påskehøytiden. Etter noen tunge møter, så man heller ingen utvei enn
å avlyse påskeleirene i år.
Landsstyremøtene har alltid vært viktige arrangementer for vår organisasjon. Det har alltid vært en
viktig plattform for å knytte bånd med andre ledere
og diskutere saker som har stor betydning for hele organisasjon. Vårens møte ble arrangert via videokonferanser, og til tross for begrensede muligheter, så
ble det fortsatt en stor suksess.
Kjære brødre og søstre i Kristus,
Helt siden landsstyremøtet i Høst, da jeg ble valgt
som ny styreleder, har det vært en kamp om å få hodet over vann. Det hadde gått en stund siden sist
jeg var engasjert i arbeidet til Norges Unge Katolikker. Siden sist, har jeg rukket å gifte meg og flytte til
Oslo med min kone. Det var utrolig godt å kjenne
en tilknytting til noe større igjen, å diskutere og ta
avgjørelser på vegne av så mange av mine brødre
og søstre. Selv om jeg følte meg helt ny i denne rollen, følte jeg meg alltid trygg i rollen min, dette var
på grunn av god støtte fra hovedstyre, staben og spesielt en god sparrepartner hos ny Generalsekretær.
Når jeg ser tilbake på året som er gått, er det svært

Mange av oss hadde kanskje allerede planer for
sommeren; sydenreising, konserter og festivaler.
Men denne gangen blir sommerferien annerledes.
Vi vet ikke hvor lenge dette viruset kommer til å vare,
men vi må rette blikket mot Herren, og være tålmodige. Om ikke Herren tålmodig hadde gått korsets
vei og lidelsens vei, ville vi ikke hatt oppstandelsens
glede å se fram til.
Til tross for motgang og utfordringer, sørger Herren
alltid for lys i enden av tunnelen. Årets sommerleirer
hadde rekordmange deltagere og for første gang på
flere år, ble det arrangert barneleir både for sør og
midt.
Gud er så god! La oss sammen åpne våre hjerter for
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Guds nåde og i fellesskap be for de som lider, for alle
ansatte i helsesektoren som gjør deres ytterste for å
ta hånd om de syke, og for vår pave, biskop, prester,
og ordensfolk i denne utfordrende tiden.
Ta vare på dere selv, fysisk og spirituelt, og ha en fantastisk velsignet sommerferie.
Alt Godt!
I Kristus,

Brion Lance Caguiat
NUKs Leder
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Sentralt
Landsmøte 2019
Av Stephen Trotter
6.-8. september samlet nærmere 60 personer seg
nok en gang på Mariaholm for å stake ut NUKs kurs.
Hovedstyret, utvalgene, redaksjonene og lokallagsrepresentanter fra hele landet brukte helgen til saksbehandling, med støtte fra NUKs stab, dyktige ordstyrere, frivillige kokker og et par danske gjester.
Sakslisten var som vanlig lang og god (hvis du spør
undertegnede, lokallagsrepresentantene har kanskje en annen mening), og intet mer spennende enn
valget av ny leder.
Innen valget skulle avholdes hadde lederkandidatene trukket seg, og det endte med at daværende leder, Jakob Voigt, påtok seg å sitte frem til LS Høst slik
at man kunne finne en kandidat. En fryd og glede for
de som har stått på kjøkken under leirene er at LM
vedtok å tydeliggjøre og øke hvor mange kokker man

kan ha på leir. LM vedtok at NUKs Adventsaksjon i
2020 skal gå til Caritas’ prosjekt i Mali.
I anledning ansettelse av en skotsk generalsekretær
hadde HS bestemt at temafesten på lørdag kveld
skulle være en ”cèilidh” - kostymene inkluderte alt fra
enhjørninger (Skottlands nasjonaldyr) til blåmalte,
Braveheart-aktige, kilt-lignende drakter.
Generalsekretæren fikk da brynt seg på å lære bort
skotsk folkedans og delt sin forkjærlighet for sekkepipe. (U)heldigvis (avhengig av hvem man spør) ble det
ikke servert haggis, og whiskyen ble liggende hjemme men stemningen og dansingen var på topp!
Landsmøtet utnevnte et nytt æresmedlem: p. Sigurd
Markussen! En av NUKs brennende hjerter og bi-

dragsytere gjennom tiårene. Med vitnesbyrd fra flere
om innvirkningen p. Sigurd har hatt på deres formasjon føyer vi stolt p. Sigurd inn i æresmedlemmenes
rekker. Et lokallag ble også hedret med tittelen ”Årets
lokallag”: St. Svithun Ungdomslag - Svitung! Man kan
lese mer om deres år senere i årsrapporten.
Etter mange muligheter til å bli bedre kjent, dele erfaringer, og forme NUKs framtid forlot man for denne gang Mariaholm, noen i visshet om at man ville
treffe hverandre der igjen på neste NUK arrangement, andre fylt med nytt pågangsmot for arbeidet
sitt i lokallag, utvalg eller i staben.

Sentralt
Årets lokallag St. Svithun
ungdomslag
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Av luis alfonso pirela cuddé
Svitung, tidligere kjent som SKUF, er St. Svithuns ungdomslag. Vi har i mange år hatt masse aktivitet, samtidig som at vi har vært et dødt lokallag i et par år. I ca
2005 startet opp ungdomsarbeidet i St. Svithun med
stort engasjement og masse aktivitet.
I 2012 mottok ungdomslaget tittelen som årets
lokallag for siste gang før den døde ut og var aktivitets løs i 7 år. I høst 2018, begynte vi på nytt med aktiviteter, vi hadde et par overnattings helger, vi nådde ut til ungdommen, og alt gikk veldig bra. Vi gikk fra
å ha 15 - 20 deltakere på hver arrangement, til å ha
ca. 30 - 40 på hver Svitung - kveld!
I landsmøtet 2019, mottok vi prisen som årets
lokallag igjen for første gang på nesten 10 år! Videre
derfra har ungdomslaget fortsettet med aktiviteter.
Et helt nytt styre fører til mange nye idèer, og nye
erfaringer. Vi har holdt samme rytme som i fjor, med
tanke på at vi holder Svitung kvelder én onsdag i
måneden, med unntak av oktober der vi hadde 2 aktiviteter i måneden.

Vi i styret merket at med tid, så bygger lokallaget seg
et rykte, som da er avgjørende for om ungdommer
vil komme eller ikke. Dette var ganske motiverende
for oss å vite, ettersom at vi igjen gikk fra å få ca. 15
- 20 på våre to første Svitung - kvelder, til å få ca. 25
- 35 på våre siste!
I 2020 kom våre største utfordringer som lokallag.
Vi slet med promotering, og dette førte til at ikke så
mange fikk med seg at vi hadde aktiviteter, men det
var fortsatt ganske god stemning! Korona kom, og
det ble stille for Svitung fram til mai måned. I mai
måned begynte vi å skape liv for lokallaget vårt ved å
la følgerene våre på Instagram vite at vi ennå fantes,
ved å dokumentere én dag av livet vårt ut de siste
ukene i mai.
Juni startet vi med en live Rosenkransandakt med
Pater Phu, og som siste aktivitet, hadde vi en live Styret Prater! Det var veldig gøy. Vi vet ikke hvor mange
det var som fulgte med på noen av de livestreamene,

men vi ba for lokallaget vårt, for folk i nød, og for våre
nærmeste og det var verdt det! Det venter nå en rekke med heftige aktiviteter i høst, og vi klarer ikke å
vente med å få startet!
AMEN!
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Sentralt
Landsstyret (LS)
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Av ivan vu

Landsstyret er NUKs høyeste organ mellom Landsmøtene. I perioden 2019-2020 har NUK hatt tre
landsstyremøter derav en av dem en arbeidshelg for
LS i vinter. Første møte var på Mariaholm i november, parallelt med en retrett for 18+.
Temaet for helgen var «Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud» (Matt 5:8). Møtetiden ble i stor
grad brukt til orientering rundt økonomien og drøfte
hvordan vi skal arbeide med medlemsvekst. På LM
2019 ble det dessverre ikke valgt noen ny leder for
NUK, der daværende leder skulle trekke seg.
Heldigvis fikk vi to lederkandidater og endte opp med
et flertall fra LS på Brion Lance Caguiat som NUKs
leder. LS deltok også på deler av programmet til 18+
retretten, blant annet måltider, tidebønner, temaøkt
og sakramentstilbedelse.
LS vinter ble bestemt til å bli en arbeidshelg for NUKs
utvalg og redaksjoner. Dette ble til en gyllen mulighet
for alle utvalgsmedlemmer å kunne møte resten av
sitt utvalg til et fysisk møte med både forslag og inspirasjon på kryss og tvers mellom utvalgene.
Det ble satt av tid til å gå gjennom NUKs håndbøker
da disse håndbøkene trengte oppdateringer ettersom NUK er i stadig endring.
Med en konkurranse mellom utvalgene mottok LTU
(Ledertreningsutvalget) prisen for årets gullhjul, det
utvalget med det beste årshjulet som beskriver årsprogram og fremdriftsplan for utvalget.

Da koronaviruset traff Norge for fullt med tiltak fra
mars, ble det arrangert et Zoom møte for Landsstyret i vår. Dette ble fordelt på 2 forskjellige lørdager.
Med en så strukturert og organisert generalsekretær
fikk vi overraskende nok til en produktiv og effektiv
landsstyremøte der utvalgsledere snakket med sine
HS kontakter og det ble gjennomgang av NUKs arbeidsprogram.
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Sentralt
stab

Sentralt
Hovedstyret (hs)
Av isak slettebø

Det har vært et annerledes år for NUK, også i Hovedstyret. Store deler av høsten 2019 manglet vi leder,
og selv om avtroppende leder Jakob holdt en hånd
på rattet i starten, var det først i november at Brion
kom inn i styret.
Brion var svært motivert og ga mål og mening til
styrearbeidet, men han har også reist noen store
spørsmål som hvorfor vi er her. Hva var vitsen med
NUK igjen? Vi er alle enige om innholdet i formålsparagrafen, som bygger på nøkkelbegrepene tro, fellesskap og handling.
Formålet med NUK er blant annet å bygge opp en
katolsk identitet hos de unge, synliggjøre en levende
og ung kirke, og fremme veksten i troen og skape
engasjement i Kirken og i samfunnet, og svare på de
utfordringer vi møter der.
Samtidig er det veldig fristende for et styre å sette
seg mer konkrete mål, f.eks. om medlemsvekst eller
økonomisk balanse. NUK har fått langt flere medlemmer det siste året, fra 1881 under 25 år i 2018, til
mer enn 2500 i 2019. Men skal vi gjøre opp status for
året, er det kanskje viktigere å se på arrangementene og engasjementet i organisasjonen.
Flere store arrangementer ble avlyst denne våren,
og dette har særlig rammet konfirmantene, som
mistet sin påskeleir. Likevel er vi i Hovedstyret glade
for at sommerleirene og pilegrimsturen til Nidaros
blir avholdt som normalt, i tråd med anbefalingene
fra helsemyndighetene. Vi vet også at det har vært
en viss aktivitet i mange av lokallagene hele våren,
og vi håper dette kan fortsette i sommer og utover
høsten.
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Av stephen trotter
La oss bruke sommeren til å se framover, og fundere
over salme 11: ”Når grunnvollen rives bort, hva kan
da den rettferdige gjøre?”
Hilsen Hovedstyret

For et begivenhetsrikt år! Siden LM 2019 har NUK
vokst og lært mye, på godt og ondt. Vi har hatt litt
utskiftninger i stab: undertegnede har tatt over som
generalsekretær, Aleksandra har gått ut i permisjon,
og Sedem Sefenu har kommet inn som permisjonsvikar. NUK har fått ny regnskapsfører, det høres
kanskje ikke spennende ut men det er faktisk utrolig
viktig for NUKs drift og fremtid - og det har vært en
tid- og ressurskrevende overgang.
Vi har også måttet håndtere koronakrisen på best
mulig måte. Det satt langt inne å avlyse påskeleirene
og de andre arrangementene vi skulle ha i mars/
april, og vi vet mange lokallag og distrikt måtte sette
alt på vent. Jeg måtte til og med sette #gensekpåtur
på hylla en stund - menighetsbesøkene får vente,
men jeg fikk ihvertfall besøkt noen!
Disse utfordringene til tross, så har NUK gjennomført enda en Adventsaksjon, vi arrangerte fire barneleire, en juniorleir og en ungdomsleir, og våre trofaste
frivillige stilte opp for å avvikle et digitalt opplegg i
den Stille Uke.
Lokallag higer etter å være sammen igjen, og noen
lokallag har utmerket seg med digitale innslag - Fides
og SAUL fortjener å bli trukket frem. Kim Anh fortsetter å stå i bresjen for NUK, og uten henne hadde
jeg hatt en betraktelig vanskeligere begynnelse som
generalsekretær.

Hun har stålkontroll på arrangementene våre, hun
fikser medlemslister for katekeselagene, hun tar
seg av de små, men veldig viktige, økonomiske oppgavene, og hun brenner for NUK.
Aleksandra har, som sagt, gått ut i permisjon igjen
(gratulerer til Aleksandra og lille Sara!), men ikke før
hun tok seg av AA2019 og et par blader. Hun har
kanskje det mest synlige arbeidet i stab. Nå har
Sedem tatt over, og det er en fryd å kunne ansette
noen som har kommet opp gjennom lokallagene og
kjenner NUK fra innsiden og er like lidenskapelig om
NUK som resten av oss. Jeg gleder meg til å se hva
hun utretter resten av tiden hennes hos oss.
p. Andreas er en kjent figur for de fleste, til tross for
at hans virke og innsats ofte går stille for seg. Hvis
medlemmene våre hadde visst hvor mye som gjøres
bak kulissene! Han er nå kapellan i St. Hallvard i
tillegg til å være ungdomsprest, så det er ikke uvanlig
at han drar rett fra en helg på Mariaholm til kveldsmesse på Nesodden. Han er en uvurderlig hjelp på
kontoret, og han sees oftere på MUT sine videoer nå
enn før koronakrisen inntraff.
Han var ungdomsprest mens jeg fortsatt var deltager på leir, og det gleder meg å kunne jobbe sammen
med han. NUK har lagt enda et år bak seg, og vi står
foran et nytt - måtte det ta oss til #nyehøyder!
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ungdomspresten
Kjære ungdommer!

regionalt
Lokallags- og medlemsstatistikk 2019
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Kjære ungdommer,
dette året har vært veldig spesielt for oss alle. Hvem
kunne har forestilt seg at hele verden måtte forandre sine rutiner på grunn av et virus. Det har vært en
utfordring for oss alle, og den er dessverre ikke over,
selv om vi sakte prøver å komme tilbake til det normale. Men hva er det normale? Er det bare det vi var
vant til å gjøre, og at vi vil gjerne fortsette som før?
Vi har sikkert lært noe i denne tiden, som for eksempel å være glad i de små ting. Vi har også lært å bruke
sosiale medier på en ny måte. Plutselig var disse ikke
bare leketøy vi likte å bruke, men et nødvendig (og
kanskje det eneste) verktøy til å holde kontakt med
venner, med skolen, til å jobbe, til å handle. Samtidig
har vi merket, at dette ikke kan erstatte personlig og
fysisk kontakt på lang sikt.
Jeg var i fjor høst på en ungdomssjelesorgkonferanse
om digitalisering. Og plutselig var dette tema aktuellere enn man kunne ha ønsket. Vi klarte å fortsette
vårt arbeid i NUK med å møtes på videoplattformer.
Og noen ble veldig kreative og arrangerte en digital
påskeleir. De vanlige påskeleirene, som kanskje er
årets viktigste arrangementer, måtte vi dessverre avlyse. Mange hadde gledet seg til det.
Og så var det heller ikke konfirmasjon som vanlig,
men den må utsettes til høsten, og kanskje også det
i en mindre ramme. Men Guds Ånd skal også komme
over dere når annenhver plass må være ledig! Andre
viktige temaer har blitt tilsidesatt.

På en helg i Fredrikstad rett før krisen snakket vi om
innsatsen for miljøet. Det er fem år siden pave Frans
ga ut encyklikaen «Laudato Si’», og jubileet skulle begås med en ukes med innsats for verden. Dessverre
tok viruset knekken på det. Men temaet er aktuelt
som før, og hvis det er en ting som corona har lært
oss, så er det at vi alle må finne nye veier til å nå
målet.
Neste år skal vi prøve igjen å være katolsk ungdom
og gi vårt bidrag til verden gjennom TRO, FELLESSKAP og HANDLING. Vær åpne og kreative i å finne
nye veier i en forandret verden.
Takk for innsatsen i året 2019/2020

P. Andreas
Ungdomsprest

Totalt antall medlemmer
Æresmedlemmer

20

Støttemedlemmer

7

Betalt 26-34

Totalt antall lokallag i NUK
Antall tellende lokallag

35

Katekese- og barnelag

42

Ungdomslag

25

Unge Voksne-/studentlag

9

Korlag

4

*Tellende = levert årsrapport og har 5+ medlemmer under 26 år

59

Betalt 0-25 år

2516

2450

80
Totalt betallende
Nord

61

Midt

71

Vest

647

Øst

147

Østfold

310

Sør

361

Oslo

911

2295
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regionalt
Distrikt Oslo

regionalt
Distrikt SØR

DISTRIKT NORD

Distrikt Vest

Av André Nguyen

Av Cecilia To og Benedicte Doan

Av knut arne grosås

Av Angelica Maria Pirela Cudde & Esbjørn Solberg

Målet vårt for distriktet i året 19/20 har vært å rekruttere flere. Vi har vært i kontakt med nesten alle
menighetene i distriktet, og møtt mye engasjement.
Ønsket var å representere alle menighetene i distriktet under Distriktstreffet, som skulle finne sted i St.
Frans Menighet i Larvik i Mars. Dessverre måtte arrangementet avlyses grunnet pandemien. Vi håper
å gjennomføre dette så snart det egner seg! Både
før og under pandemien har lokallagene våres vært
kreative.

NUKs Distrikt Nord omfatter landets nordligste fylker Nordland, Troms og Finnmark. Byene Tromsø og
Bodø er distriktets største etterfulgt av Narvik, Harstad og Alta. NUKs medlemsmasse i distriktet for det
meste knyttet til aktivitet i katekeselagene. Lange avstander mellom menighetene gjør det utfordrende å
samle deltakere fra alle menighetene til distriktstreff.

Til dette året hadde distriktrepresentant og vara
planlagt å samarbeide mer med Haugesund. Distriktrepresentant har hatt et møte med frivillig barn og
ungdomsarbeider og sogneprest i Haugesund. Fikk
diskutert en del angående arbeid videre og mulighet
til å ha samarbeid mellom menighetene. I tillegg hadde det blitt planlagt et distriktstreff nærmere mot
August, men pga. Covid-19 har distrikt representantene blitt enige om å avlyse dette arrangementet. En
oppgave vi har for oss, er å jobbe for at LS avholdes
i andre distrikt enn Oslo og Øst.

2019/2020 har vært et spesielt år ikke bare for Distrikt Oslo som består av mange forskjellige lokallag
spredt i de tre menighetene i St. Hallvard, St. Johannes og St. Olav, men også hele landet. Året har vært
preget av kanseleringer og endringer av planer på
grunn av Covid-19. Vi fikk startet med bønneaften og
hyttetur, men planene videre måtte dessverre avlyses for sikkerhetsskyld og smittevern. Vi i distriktet
ser frem til en ny periode med mer tro, felleskap og
handling.
- Andre Nguyen

MFC Youth: 2020 for oss startet med en navneendring; Youth for Family and Life har blitt til Missionary Families of Christ. Dette er på grunn av at vi ville
få frem hovedpoenget med vårt lokallag gjennom
navnet vårt, og det er å gå ut på misjon og spre Guds
budskap til alle ungdommer og familier som trenger
det.
Men året 2020 startet nokså merkelig og har vært
utfordrende for mange grunnet Covid-19. Likevel
har den også holdt oss hjemme sammen med våre
kjære. Med unntak av denne perioden som har vært,
pleier vi å synge i studentmessen hver søndag, ha
månedlige møter hver 3. fredag i måneden og arrangerer to ulike leirer i løpet av året; En på våren og
en på høsten. Under denne rare perioden stoppet
vi heldigvis ikke med aktiviteter. Ved hjelp av sosiale
medier har vi klart å beholde våre månedlige aktiviteter og mer til. Det har som tidligere nevnt vært en
veldig merkelig tid for oss alle, men når det kommer
til å spre Guds budskap, vil det alltid finnes nye måter å spre Hans ord på.
- Bryan Santos

SHUL: Vi har hatt forskjellige aktivitetskvelder der vi
lager mat, ser film og har liturgisk innhold. Vi hadde et solid oppmøte helt fram til første omgang av
det nasjonale smittevernstiltakene, der vi dessverre
måtte stenge ned SHUL. Vi hadde planlagt masse og
ser fram til å heller gjennomføre planene til neste år.
Når situasjonen bedrer seg så vil vi fortsette å holde
SHUL i live og prøve å skape et bedre ungdommelig
fellesskap i St. Hallvard Menighet.

TUK: NUKs Tamilske Unge katolikker har i år bestått
av mange lærerike, morsomme og spirituelle samlinger. Vi har blant annet hatt retrett, grillfest, høstleir,
bowling og masse god mat til. Vi har også gjennomført og deltatt i sakramentstilbedelser for å forsterke
det religiøse blant ungdommene. Målet vårt er inkludere andre ungdommer og vise dem troen vår, samt.
skape en enda sterkere båndet med hverandre og
Gud.
- Jyesitha Anthonipillai

- Dichino Nguyen

Soul: Vi i SOUL har hatt mange morsomme aktiviteter i år. Vi har møttes hver torsdag fram til mars.
På grunn av smittevern regler tok SOUL pause fra
mars til starten av juni. I juni rakk vi å ha to arrangementer utendørs med 1 meters avstand. Som et
lokallag har vi tatt imot konfirmantene, blitt bedre
kjent med hverandre, vært et samlingspunkt for alle
unge i St. Olav menighet og vi har sammen vokst i
troen gjennom bønn og felleskap. Vi har hatt et flott
år sammen og vi skal ha mange flere gode år videre
som et lokallag og en familie i Kristus.
- Olav Rougne

St. Jo: På starten av høst 2019 hadde vi endring i
hele styret som gjorde at vi hadde en ganske sakte
start. Det var i tillegg veldig få ungdommer som dukket opp med kanskje 3-4 ungdommer hver kveld.
Det var ikke før til starten av januar vi fikk en diger
økning fra 3-4 hver kveld til rundt 30 ungdommer
hver kveld. Vi har blant annet hatt Beat4Beat, The
Voice og MasterChef. Grunnet til pandemien så ble
det en bråstopp for kveldene og vi fikk ikke avsluttet
med vår årlig vannkrig, men til høsten kommer vi til å
gjøre et stor Comeback. Fullpakket med nye og spennende aktiviteter!
- Daryl Palijo

SAUL har blant annet hatt thanksgiving og beat4beat.
Etter pandemien har ungdomslaget hatt en aktiv
facebook-gruppe med oppdateringer med filmanbefalinger og i Den stille uke har Anna i SAUL-styret hatt
live-aftenbønner og våkenatt med fine program.
STFU har arrangert sitt årlige juleverksted med
katekesebarna. Under juleverkstedet ble det laget
pepperkaker, engler, juletrepynt med perler og kort.
Ungdomslaget hadde en ungdomskveld der de bakte
ulike julekaker. Det som ble laget både på juleverksted og ungdomskvelden ble solgt i kirkekaffen og var til
inntekt for Adventsaksjonen.
AKUTT har deltatt i Adventsaksjonen med å stå for
kirkekaffen og arrangerte Escape Room i Oslo med
pizza.
Distriktsrepresentanten har besøkt konfirmantene
i menigheten i Sandefjord. Der fikk vi engasjert flere
ungdommer til Distriktstreff som dessverre ble avlyst. Vi håper å få bygget opp et lokallag i Sandefjord
i fremtiden. Arendal har vi hatt lite kontakt med ungdom. Porsgrunn har vi ikke fått noe kontakt.
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Det er for tiden varierende grad av aktivitet i lokallagene og blant unge voksne. Ellers er det lite dokumentert aktivitet i registrerte lokallag. Det har de
senere årene vist seg vanskelig å arrangere barneog ungdomsleirer i Nord-Norge. Likevel er det flere
aktive ungdomsmiljø i menighetene, noe som er lovende for det kommende året.
Tross i at landsdelen byr på store geografiske avstander og spredt medlemsmasse legges det også
ned et glimrende arbeid ute i menighetene i de mindre byene.
Man finner også sammenkomster av katolske ungdommer uten offisielt lokallag omkring. En stor del av
fokus har vært rettet mot konfirmantgruppene det
siste året. Første helgen i advent gjestet NUKS Generalsekretær Stephen Trotter Tromsø. Besøket vakte
inspirasjon og glede blant den katolske ungdommen
og de som driver barne- og ungdomsarbeid i byens
menighet.

In Christi Angelica Pirela og Esbjørn Solberg.
Svitung vår, 2020
Vi kicka off ganske bra med et solid planleggings
helg i januar, der vi hadde planlagt alle aktiviteten for
våren 2020 frem til sommer. Vi startet med skøyter,
også Master Chef. Etter Master Chef var planlen å
arrangere et slags Gameshow slik som vi hadde
gjort det forrige halvåret. Etter Gameshow var planen å holde en kveld der vi skulle se film og kose oss
masse. Deretter, var planen årsmøtet og så sommer
avsluttning. I stedet erstattet vi aktivetene med instagram vlogging, live rosenkransandakt og live Styret
Prater. Så avsluttet vi med et vellykket årsmøte.
Buk, vår 2020
Vi hadde planlagt å ha en mindre overnattingshelg på Voss, og kanskje en sportshelg, men korona brøt ut før vi sendte prosjektstøtte søknad
så vi hadde ikke så mange planer 100% planlagt.
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regionalt
Distrikt Midt

Distrikt Øst

Av Anhlan Truong

Av Johanna Ballano

Distrikt Midt har nå kansellert mye av arrangement
fremover på grunn av COVID-19. Men det vi har fått
til frem til nå, er å starte lokallag i Levanger med Gabriel og Daniel som leder. Vi prøvde å starte lokallag
i Ålesund men da P. Ole Martin dro, fikk jeg mindre
kontakt og mindre informasjon på hva som foregår
i Ålesund.

Distrikt Øst består av ungdomslokallagene i Drammen, Gjøvik, Hønefoss, Jessheim, Lillestrøm, Asker
og Bærum. Distrikt Øst startet med en vellykket konfirmantleir arrangert av ungdomslokallagene fra St.
Laurentius, St. Magnus og St. Clara. Over 70 konfirmanter deltok på denne leiren som fylte både jentefløyen og guttefløyen i Mariaholm. Helgen ble fylt
med mye glede og morsomme aktiviteter samt et
meget vellykket temafest der temaet var “rave/neon”.

Fokuset til Distrikt Midt dette året er å starte lokallag
i distriktet. Fram til nå har vi klart å arrangere et vellykket distriktstreff, og flere ungdommer i Distrikt
Midt ser frem til å delta på flere leirer. Fremover er
vi usikker på hvordan planene blir for leirer og andre
arrangement. Leiren vi hadde tidligere i år tok plass i
Kristiansund og det var en sportshelg.
De fleste som var med på sportshelgen hadde planlagt å melde seg på påskeleir men kunne dessverre
ikke dra på grunn av pandemien. Resten av året må
jeg se an på hvordan situasjonene blir videre, men å
starte lokallag er det distriktet prioriterer.
Så snart pandemien er over er det planlagt aktiviteter
for Levanger og Trondheim, siden de er nærmere
hverandre. Det vil også bli arrangert aktiviteter mellom Molde, Kristiansund og Ålesund, igjen fordi de er
nærmere hverandre.
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Under Adventsaksjonen bidro utrolig mange ungdommer til pengeinnsamling der lokallagene viste
en kjempe og herlig innsats! Det ble juleshow, kirkekaffe, bøssebæring og forskjellige juleverksteder.
Årets første distriktstreff ble holdt i Drammen. Under helgen var vi svært heldige å ha ungdomspresten med oss, P. Andreas Rupprecht. Det var utrolig
bra stemning og kjempeinnsats både fra lederteamet og engasjerte deltakere. Dessuten ble helgen fylt
med svært mange morsomme sportsaktiviteter, nye
vennskap og herlige minner som man aldri kommer
til å glemme.
Rundt mars til april ble mange av NUK arrangementer utsatt grunnet Covid-19. Derfor lagde jeg en video
fylt med bønner. Disse bønnene handlet om denne
pandemien som mange av oss er blitt rammet av.
Arrangementene i år blir jo selvfølgelig litt annerledes, men det er ingen grunn til at vi ikke kan få til
litt stemning likevel! Utrolig gøy å se hva Distrikt Øst
har fått til i år, ser utrolig virkelig frem til neste. Vi vil
takke for et fantastisk år med distriktet og ser allerede frem til det kommende året!
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arrangement
Statistikk over NUKs aktiviteter 2019 Deltagere
Landsstyremøte Vinter

16

18+ helg på Voss

6

Leirsjefsamling

6

Ledertrening (vår)

25

Påske+leir

70

Konfirmantleir

95

Landsstyremøte Vår

20

Vestlandsleir

33

Barneleir Oslo/Øst

38

Juniorleir

34

Ungdomsleir

62

Pilegrimstur for 18-35år

13

Mariaholms 50-årsjubileum

46

Landsmøte

60

Ledertrening (høst)

35

Adventsaksjonshelg

69

18+ helg på Mariaholm

8

Landsstyremøte Høst

23

Konfirmasjonsleir Trondheim Stift

67

Ministrant-NM

159

arrangement
Påske

barneleir midt 2020

Barneleir sør 2020

Av stephen trotter

Av Jens nguyen

Av anna vy vu

Normalt ville årsrapporten ha inkludert tre bidrag
om påskeleirene - to konfirmantleire og en påske+.
Til tross for at de ble avlyst pga. korona, så ønsker
NUK å rette en stor takk til leirsjefene - Karthiha Edward, Abel Amar og Kimberly Wolf - og deres lederteam for arbeidet og forberedelsene de gjorde før
alt ble avlyst.

Til tross for viruspandemien markerer også 2020 et
stort comeback for barneleir i Distrikt Midt! Dette har
vært et megaspennende prosjekt som lederteamet
har vært veldig glade for å jobbe med.

21. juli samlet et par barn, et par ledere og en assistent-kokk seg på Kristiansand Rutebilstasjon for å
videre ta den bestilte bussen sammen opp til Stella
Maris, Mandal. Noen hadde dratt opp til leirstedet
litt før for å gjøre klar plassen eller lage mat, og innen
klokken 20.00 var alle på plass. Vi var til sammen 15
deltakere, 8 ledere, 2 kokker, en prest og en valp.

I hullrommet de avlyste påskeleirene etterlot, tok
Generalsekretær og noen frivillige tak og forsøkte å
stable sammen et digitalt tilbud. En stor takk til Ivan
Vu (MUT), Martin Nguyen (HS) og Martin Le (MinUt)
for deres bidrag, og takk til p. Reidar, p. Pål, p. Frode,
p. Hallvard og p. Sigurd for deres tanker rundt Triduum. I en høyst uvanlig situasjon er det fint å se at det
katolske fellesskapet har så mange personer som er
villige til å kaste seg rundt og ta ting litt på sparket.
NUK håper selvfølgelig at det blir påskeleir i 2021!
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Årets tema var ”skapelsen” og gjennom masse lek og
morro, møte med andre skapninger som dyr og idyllisk strandmesse har vi både blitt bedre kjent med
hverandre, men også den fantastiske verdenen Gud
har skapt. Da er det bare å telle dagene ned til neste
års sommerleir, vi ser fram til nok en minst like fabelaktig leir. ”Barneleir aoh!”
I Kristus, Jens Nguyen

En rekke aktiviteter var planlagt for deltakerne, og
programmet varierte fra vannkrig til rebusløp. Likevel var det den typiske leir-leken Hi Ha Ho som slo
gjennom for dem, og de gjorde det klart på evalueringen at dette var noe av det beste på leir. Vi hadde
også en badedag, der vi dro ut på stranden koste oss
i sola. Da vi kom tilbake, ble det dusj og senere filmkveld med Lilo and Stitch. Det virket som om filmen
falt veldig i smak, både hos deltakere og ledere. Leirsjef og praktisk var positive og fleksible under hele
oppholdet, som gjorde at stemningen i hele lederteamet alltid var god og behagelig. I blant kunne det
hende at vi måtte strekke ut programmet litt, eller
flytte på ting her og der, og dette ordnet både praktisk og leirsjef med god margin.
Maten var virkelig noe å skryte av. Kokkene passet på
at maten de lagde både var smakfull og næringsrik,
og måltidene ble jevne og ganske så presise. Alt i alt
hadde alle i lederteamet gått alt ut med det de hadde, og leiren ble minnerik for alle som var der.
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arrangement
Barneleir øst 2020

vestlandsleir 2020

Av alessandro vidonis

Av aleksandra prokop

Årets Barneleir Øst fant sted på vakre Mariaholm. Etter en annerledes sommer uten mange sosiale begivenheter var det ikke bare deltakere som var spente
for leir. Lederne, etter en god mengde planlegging
hadde også høye forhåpninger for sommerleiren.
Tema i år ble bestemt til å være Guds familie. I utgangspunktet for å fremheve familiens sentrale stilling i det katolske livet. I denne tanken var det også
klart at den katolske familie strekker seg mye lengre
enn jordlige grenser.

Fredag 26. juni dro en herlig gjeng med barn og ledere fra menighetene i Bergen, Stavanger og Haugesund på en ukes leir til Fredtun, Karmøy. Lederteamet besto av 11 ledere fra både Østlandet og
Vestlandet, i tillegg fikk vi med oss leirpresten Pater
Hai Nguyen og seminaristen Joachim Teigen.

Derfor ble også familien i skjærsilden og himmelen
nevnt under tema-økter. Konseptene ble også fremvist under hovedaktivitetene. De to største aktivitetene under de fem dagene var nok rebusløpene.
Ordenssamfunn ble satt i fokus under den første aktiviteten. Lederteamet kledde barna ut i ordens-kutter som tidligere hadde blitt laget av fantastiske
damer fra St.Olav menighet. Deltakerne måtte så
konkurrere mot hverandre i forskjellige utfordringer.
I et annet eksempel måtte barna sammen løse forskjellige oppgaver som tok utgangspunkt i de forskjellige dødssyndene i et rebusløp inspirert av Dantes
purgatoriet.
Gjennom hele leiren var stemningen god og det så
ut som at både deltakere og ledere hadde det gøy.
Som alltid var det noen barn som var litt beskjedne
og ukomfortable i de første dagene. Derfor var det
endog vakkert å se vedkommende bli en del av den
store deltaker-gruppen. Alt i alt var barneleir øst en
velsignelse og det var en glede å få tilbragt en uke
med barna på barneleir øst.
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Tema for leiren var Jorden vårt hjem. I løpet av leiren
holdt lederne spennende temaøkter rundt emnet,
fra Skapelsen og Laudato Si til hverdagslige miljøvern-tiltak alle kunne bidra med. På de syv dagene
koste vi oss med mange gøye og minneverdige aktiviteter som gameshow, Beat4Beat, tur, quiz, bålkos,
tivoli, sommer-OL og årets temafest dyreparken og
mange andre. Vestlandet bidro med herlig vær, vi
fikk dager med stekende sol, og andre dager med
regn etterfulgt med lyn og torden, skaperverket på
sitt beste.
Uansett, hadde vi alltid noe moro i vente, alt fra en
varm dag på stranden med bading, strandleker og
volleyball, til en koselig filmkveld med snacks og latter. På leiren hadde vi tre utrolig flinke kokker som
serverte oss deilig og næringsrik mat hver eneste
dag. Utenom det fikk vi feiret messer, skriftet, bedt
sammen og kommet nærmere Gud.
Selv med årets utfordringer som innebåret smitteverntiltak, og en ekstraordinær situasjon pga. pandemien, fikk vi til en fantastisk leir, som ga alle muligheten til å møte på gamle venner fra andre deler av
Vestlandet og en pause fra de hverdagslige bekymringene. Leiren var en stor suksess, og alle kom hjem
med mange nye minner.
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arrangement
Juniorleir 2020

Ungdomsleir 2020

arrangement
Pilgrimstur 2020

Av martin nguyen

Av martin Vo

Av astrid bleken

Skogstad Goldfish 2020 Hey Sisters! I Akersveien
stod 30 deltakere og ventet på årets juniorleir. Lederteamet som møtte opp var kledd med tracksuit,
finklær, caps og mye annet og stod klare for å møte
de spente deltakerne. Skogstad leirsted var et fint
leirsted med mye potensiale og var allerede under
oppussing. Selv oppsussing stoppet ikke deltakerne
og lederteamet fra å ha en flott leiropplevelse.

Årets sommerleir for ungdommer ble arrangert på
Gulsrud leirsted, 12. - 17. juli. Til tross for covid, var vi
så heldige og velsignet med å ha med oss så mange
fine deltakere og ledere fra mange ulike steder omkring i landet, og med forskjellige etnisiteter gjorde
leiropplevelsen enda mer gæssed (som ungdommene sier til dags) og mer spicy spicy.

Alt fra Hareide show med kjente artister som Ma10n
og pressekonferanse om den kommende sportsturneringen mellom Skogstad Goldfish og Skogstad
Shark, til rød og blå der ledere taklet ned deltakerne, til bading ute og film inne, fra speeddate der
deltakerne ble ekstra godt kjent med hverandre og
fikk noen gode tips fra lederne #guttabacker, til å
sitte rolig å høre p.Andreas snakke om historien til
gulfisken fra ikkepedia!
I 7 dager skapte vi gode minner sammen, spiste
god mat sammen og lagde bånd til hverandre. Årets
tema var Sakramentene – Veien til Guds rike, deltakerne fikk lære om sakramentenes verdi, og hvordan
de var til hjelp til å nå det evige liv som vi alle strever
etter! Leiren er over, men minnene og alle opplevelsene står igjen!
Med leiren fikk vi virkelig opplevd NUKs grunnprinsipper: med troen ble vi forenet og det var det som
samlet oss til leir, et felleskap ble dannet med alle
handlingene vi gjorde sammen! Som vi lærte på
leiren: «Gutta backer!» Skogstad Goldfish og Skogstad sharks Forever!

Temaet for ungdomsleiren var, «@alexsnaps», hvor
vi fulgte livet, og ulike livshendelser til en oppdiktet
karaketer gjennom leiren. Som for eksempel at Gud
har en stor og crazy plan for hver og en av oss, at vi
er født som konger og dronninger, fordi vår Gud er
den største kongen av alle konger. Vi fokuserte mye
på ydmykelse, innsikt, psykisk helse, brorskap & søsterskap, og fellesskap med vår Herre i sentrum.
Under leiren gjorde vi mye forskjellige. Av åndelige
ting hadde vi: lovsang, bønn, sakramentsandakt,
messer, temaøkter og ulike refleksjoner, og ulike
workshops om planlegging, lectio divina, helgener,
sosiale medier og brotherhood & sisterhood. Blant
annet hadde vi temafest, «festival», hvor alle kledde
seg ut i forhold til dette temaet. Vi startet kvelden
med gøyal beat 4 beat, deretter hadde vi ulike tivoli
stasjoner med forskjellige aktiviteter som deltakerne
skulle utføre for å samle inn bonger - dem som samlet mest bonger fikk til slutt en stor premie. Til slutt,
avsluttet vi festivalen med en heftig hype innslag fra
bandet (ledere) som spilte en medley, og alle deltakerne var med å synge og danse.
Vi gjorde mye annet også, som for eksempel bading,
padling, sommer-OL, coup banana (remix av rødt og
blått), fremføringer av morsomme og kreative skuespill, gameshow, også videre.

Leiren gikk ganske raskt, med tanke på at den var så
kort, og mange - både ledere og deltakere, skulle ønske at leiren var enda lengre. Men vi er alle glade for
at vi fikk ta del av denne unike, minnerike, livsforandrende og inspirerende leiropplevelsen, hvor bånd
ble knyttet blant hverandre og spesielt med Gud, og
at mange av oss innså at man ikke er alene som katolikk i dagens samfunn – man har brødre og søstre
der ute som er der for hverandre, gjennom bønn og
ved å være tilstede for en
#brotherhoodandsisterhood!

Årets pilegrimstur tok for seg en ny del av leden
den såkalte vestleden som går over Hole, Ringerike
og Hadeland, et nydelig område med mange vakre
middelalderkirker. I noen av kirkene fikk vi omvisning, i andre sang vi tidebønner eller feiret Messe.
Med ledere var vi 32 pilegrimer hvorav to prester,
en ordenssøster og fire seminarister. Denne gangen
hadde vi satt opp aldersgrensen til 45 år, det betyr at
vi hadde et aldersspenn på omtrent 20 år som muliggjorde en berikende erfarings- og tankeutveksling.
Første natt overnattet vi i Hønefoss menighet og ble
tatt godt imot av menigheten som forberedte en deilig middag for oss. På Gran ble vi tatt imot med åpne
armer av pilegrimsfellesskapet som ble med i både
Messe og tidebønner. Diakon Eivind var rørt til tårer
da vi tok farvel. Leie og omvisning av søsterkirkene er
dyrt, men for oss gjorde de et unntak og gav alt helt
gratis. Med pilegrimspasset fikk vi en rimelig tur med
Skibladner fra Kapp til Hamar hvor vi fikk låne menighetssalen og hadde en nydelig søndagsmesse i domkirkeruinene. Dagen derpå tok vi toget til Trondhjem
og ble med på Olsokfeiringen.
Årets pilegrimstur ble annerledes enn tidligere år
fordi det ble et møte med vår kristne kulturarv, samt
et møte med både lokale katolske menigheter og de
lokale pilegrimsfellesskapene. Ruten trakk dermed
flere folk inn i vårt vitnesbyrd enn når vi går over
Dovre. Neste år går sannsynligvis pilegrimsturen videre fra der vi slapp leden i år.
Alle var enige om at det var en fantastisk tur.
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redaksjoner
Arken

CREDIMUS

nuk på sosiale medier

formasjon
LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)

Av maria t. t. pham

Av Marta Krakus

Av Sedem abla Sefenu

Av catarina vu

Arken er NUKs blad for barn i alderen 4-12 år. Det
gis ut vanligvis fire ganger i året. Alle betalende medlemmer i aldersgruppen vil kunne få bladet tilsendt i
posten. Men alle utgavene kan også leses digitalt på
NUKs nettside.

Credimus har siden begynnelsen av 2019 vokst mye,
gitt ut flere nummer og fått nye skribenter (flere av
disse har sendt sin interesse direkte til redaktøren).
Siden jeg ble redaktør har vi hatt fokus på å skrive
mye og dele det på så mange måter som mulig. Vi
ga ut to blad i fjor (Kroppens teologi + Relasjoner) og
er midt i trykkeprosessen for årets første nummer
(Menneskets verdighet).

NUK utmerker seg utrolig godt i sosiale medier, og det
gleder meg veldig at jeg har fått muligheten til å være
en del av det. Gjennom utdanning innen visuell kommunikasjon så skal jeg få brukt mine ferdigheter, men
også få erfaring ved å være en del av staben.

Ledertreningsutvalget (LTU) har ansvar for lederutdanningen til nye ledere i Norges Unge Katolikker.
LTU har i hovedoppgave å arrangere to ledertreningshelger hvert år, ledertrening vår og ledertrening høst.

Takk til Medieutvalget og alle frivillige som bidrar med
innholdet som viser det gode fellesksapet til NUK, ved å
promotere ulike aktiviteter og arrangementer på tvers
av landet. Til tross for pandemien har vi fått se hvor
engasjerte våre medlemmer har vært under de ulike
arrangementetene vi fryktet skulle avlyses.

Deltagerne gjennomfører da et av fire kursopplegg
som totalt går over to år. Ledertreningutvalget består
av leder Catarina Vu og nestleder Karthiha Edwards,
informasjonsansvarlig Abinaya Philips, kurskoordinator Abel Amar og arrangementansvarlig Robel Amar.

Høsten 2019 gikk Jennie Vu av som redaktør, og Maria T. T. Pham har så tatt over rollen. Samme høst
ble det kun gitt ut en utgave med temaet “TILLIT”.
Det tok opp hvordan styrke tro til Gud, men også tillit
til andre mennesker. For det nye året 2020 hadde
det første bladet temaet “SYMBOLER”. Som tok opp
blant annet alle symbolene kirken har og hvordan
vi kristne bruker de. Sommerens nummer handlet om “STEMME”. Bladet hadde med bønn og sang
som omhandler Gud. Men tok også opp det med å
ha egen stemme ved bestemmelse og stemmerett.
I løpet av året har også andre medlemmer av redaksjonen måttet trekke seg. Selv med et mindre redaksjonsteam holder Arken seg fortsatt gående.
Som alle andre redaksjoner er Arken åpne for flere
bidragsytere. Karitativt Utvalg har også bidratt med
tekst om hvordan de yngre kan vise nestekjærlighet
via pengeinnsamlinger, konserter og aktiviteter for
adventsaksjonen. Vi håper også på et bedre samarbeid med BUT og mange fine bidrag derfra. Videre vil
Arken også legge ut mer artikler på nettet og sosiale
medier.

Å dele tekster gjennom internett har også vært og er
viktig for oss i vårt arbeid. Vi vil gjerne at, så langt som
det er mulig, tekster som publiseres skal kunne bli
funnet frem og leses på en enkel måte. Vi deler dem
på FB, i ulike grupper. Som nevnt, om det er mulig,
hadde det vært kjempefint om artikler på NUK sin
side (og ulike Credimus pdf) kunne sorteres sånn at
de som vil lese kan lett komme seg frem til ett tema
de er interessert i, f.eks. Kroppen teologi/Sakramenter/Kirkens lære osv. Dette kan vi gjerne hjelpe med!
Redaksjonen er veldig hengiven og aktiv, hver av
dem legger sitt hjerte i teksten dem skriver, med
kjærlighet for Kirken. Hvem skriver for hvert nummer
er litt forskjellig avhengig av hvor mye tid de enkelte
har. Der er vi veldig fleksible, når vi vet at alle har
studie/arbeid (f.eks. tilpassing av deadline for utgivelse av bladet i år og redaktørens studier i Roma som
har ulik eksamenstid enn i Norge) og deres personlige erfaringer, som f.eks. perioden vi går gjennom
nå.
De som har skrevet og skriver tekster blir spurt om
sin interesse for neste nummer og om de er opptatt
denne gangen får de alltid mulighet til å skrive refleksjoner vi kan dele gjennom internett. Uansett utfordringer har våre skribenter bidratt med tekster og
vil gjerne gi åndelig næring til unge mennesker der
ute. Redaktør og resten av redaksjonen gleder seg
veldig til videre arbeid.

Måtte dette samarbeidet fortsette like bra fremover, og
jeg ser frem til å løfte NUK videre på sosiale medier.

Vi har i 19/20 jobbet med å opprettholde de nye kursene som har vært en stor suksess. Vi har revidert
og jobbet med utvalgsstrukturen og fordelt tydelige
roller oss imellom. I tillegg gjennomførte vi et kurstilbud for deltagere som har fullført ledertreningskurset og/eller de som er over 18 år. Utvalgets mål er å
kunne tilby mer relevante kurs for dagens ungdom
og deres menighetsarbeid.
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Ledertrening høst 2019 ble arrangert 4.-6. oktober
og det fant sted på Mariaholm med hele 35 kursdeltagere. Denne helgen var første helg med det nye
18 + kurset. Med god respons fra både deltagere og
ledere kan vi si at det var en vellykket helg. Det var 8
deltagere som etter denne helgen fullførte ledertreningskurset og fikk diplom.
Ledertrening vår 2020 ble arrangert 21.-23. februar, og fant sted på Mariaholm med 19 kursdeltagere.
3 deltagere fullførte ledertreningskurset etter denne helgen og fikk diplom. Sammen på ledertrening
hadde vi også besøk av LUT og leirsjefer som hadde
leirsjefssamling og var med oss gjennom helgen.

LTU
Ledertreningsutvalget (LTU) har i hovedsaklig ansvar for lederutdanningen
til nye ledere i Norges Unge Katolikker.
LTU har i hovedoppgave å arrangere to
ledertreningshelger hvert år. Deltagerne
gjennomfører da et av fire kursopplegg
som totalt går over to år.
Catarina Hong Kim Vu, Karthiha Edward,
Abel Mussie Amar, Robel Mussie Amar og
Abinaya Philip.

Gøyale kvelder med godt samhold gjorde helgen ekstra morro! I løpet av LTUs arbeidsår 19/20 har det
vært totalt 11 deltakere som har fullført NUKs ledertrening. Vi i utvalget gratulerer alle de 11 deltakerne
og gleder oss til arbeidsåret 20/21.

barneutvalget (BUt)
Av vivian jensen
I år hadde Barneutvalget planlagt å fokusere på å ha
misjonen i familien, og derfor være en del av Nordiske Familiedager som skulle holdes i Haugetun
Folkehøgskole. I tillegg skulle vi også ha en planleggingshelg med pastoralavdelingen om strukturen av
helgen. Det var også lagt opp til å ha en aktivitetsdag
i St.Johannes menighet, Oslo. Beklagligvis på grunn
av den situasjonen vi befinner oss i med COVID-19,
måtte dette avlyses.

Vi i Barneutvalget holder alle barnefamilier i bønn
om at dere fortsetter å styrke forholdet deres til Kristus og med hverandre. Og vi håper vi kan starte igjen
og tilby de lokale menighetene aktiviteter med barna
og familiene.
Måtte Kristus være med dere, hilsen Barneutvalget.

BUT
Barneutvalget ønsker å være en plattform for barn der de kan oppleve et katolsk fellesskap. I 2019/2020 utvalget besto av: Vivian Jensen, Angelica Pirela og
Nikolai Fongen som utvalgsmedlemmer.
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formasjon
ministrantutvalget (MIN-ut)
Av Martin Le
Ministrant Utvalget har som hovedoppgave å fremme og motivere ministrantarbeid. Siden oppstarten
har utvalget arbeidet med de ulike oppgavene som
har blitt tildelt gjennom arbeidsprogrammet. Det
jobbes fram mot å arrangere ulike arrangementer
som ministranttreff i Midt-Norge og Norgesmesterskap i ministrering som er et av de største arrangementene utvalget tar del i. August 2019 ble det arrangert Norgesmesterskap i ministrering i Oslo med
over 150 deltakere fra over hele landet!
Ministrantene fikk også ta del i Mariaprosesjonen til
ære for jomfru Marias opptagelse i himmelen. NM
er også en tøff konkurranse hvor rivaleriet er sterkt
mellom menigheten. Men på tross av konkurransen
er NM, også ment for å samle ministranter på tross
av menighetsgrensene for å danne et stort og sterkt
fellesskap. Målet for noen har vært å vinne NM, men
for andre er det viktigste at man lærer fra NM.
I tillegg har utvalget også en rolle i lage ulik materiale som skal hjelpe med å engasjere nye ministranter i menighetene. Det var plan om å arrangere
ministranttreff i Kristiansund i Mars 2020, dessverre
grunnet den daværende situasjonen måtte arrangementet avlyses. Selv om korona-situasjonen preget
Norge i store deler av av 2020 så vil utvalget alltid ha
som mål å jobbe med å fremme ministrantarbeid.

Leirutvalget (LUt)

formasjon
medieutvalget (mut)

18+ arbeid

Av marius horn

Av Ivan Vu

Av Anja Z. Persvold

NUKs Medieutvalg har i denne perioden økt både
sine aktiviteter og medlemmer. Etter Landsmøtet
startet vi noe nytt med å ha prøveperioder for ungdommer som har lyst til å prøve som utvalgsmedlemmer med begrenset oppgaver, såkalt intership i
utvalget. Gjennom disse prøveperiodene har vi fått
positive tilbakemeldinger både fra internshipperne
og andre NUKere om internship opplegget, i tillegg til
å inkludere flere unge NUKere til å bidra i vårt utvalg.

2019-2020 har vært spennende for unge voksne i
NUK! De bidrar med mye frivillig arbeid i NUK. NUK
vil hjelpe dem i å kunne fordype seg i troen og bidra
til et aktivt, engasjert fellesskap av unge katolikker.
Mye foregår på lokalt plan.

Utvalget består av, Martin Le som Leder,
Alessandro Vidonis, Thomas Nguyen, My
Nina Truong, Anhlyn Thuy Truong

LUT har ansvar for all NUK´s leirvirksomhet. Vi arrangerer tre påskeleire, 5 regionale leire i Nord, Midt,
Vest, Sør og Øst i tillegg til Juniorleir og Ungdomsleir.
Vår oppgave består i å finne egnede leirsjefer, hjelpe
de å forme lederteam, hjelpe de under forberedelser og planlegging og selve gjennomføring av leirene.
Vi arrangerer også hver vinter Leirsjefsamling hvor
årets leirsjefer inviteres og lærer mer om NUK´s
leirvirksomhet, og på høsten inviterer vi alle som har
bidratt på leirene våre til en lederhelg på Mariaholm.

LUT

I 2019 ble distriksleirene i Nord, Midt og Sør avlyst
pga. manglende interesse, men øvrige leire ble gjennomført og vi hadde 74 ledere i sving som betjente
311 deltagere. For fremtiden ønsker vi oss økt interesse i distriktene slik at vi også kan gjennomføre leire
i de distriktene som ligger litt døde.

Min-ut
Ministrantutvalget har som ett av mange

mål å kontinuerlig lage materiale som
skal fremme kunnskap blant ministranter,
samtidig som at de skal være lett å forstå.

Leirutvalget har ansvar for NUK´s leirvirksomhet. Vi finner leirsjefer for leirene
og følger dem opp før, under og etter leiren. Hver vinter arrangerer vi en samling
for opplæring av årets leirsjefer. På sensommeren arrangerer vi også en samling
på Mariaholm for alle som har bidratt som
frivillig på arrangementene våre. Etter at
alle leirene er over går vi igjennom alle
rapportene og gir en samlet evaluering til
HS.
Leirutvalgets medlemmer: Marius B.
Horn, Monique Vassvåg, Iselin Halvorsen
og Bao Hieu Nguyen.

I denne perioden har vi fått frem svært mange aktiviteter og produkter fra våre medlemmer, blant annet
NUK rewind, promotering av NUKs leirer, fremheving av månedens lokallag, påminnelse for betaling
av NUK medlemskap, Pater Prater og Søster Snakker
videoer. I perioden der vi ble rammet av pandemien,
har vi stått på for å vise hva vi unge katolikker kan få
til ved hjelp av sosiale medier, tekniske løsninger og
langdistanse kommunikasjon.
Vi er veldig takknemlige for å kunne gjennomføre Pater Prater på nett ved å få prestene til å filme seg selv
på en trygg og smittefri måte. Prosjektet med Pater
Prater stream har endret seg fra få og lange videoer,
til mange korte videoer. Dette ser vi som en positiv
utvikling der folk kan ta noen minutters pause fra det
de gjør til å se og høre på Pater Prater.
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MUT
Medieutvalget hjelper NUK å nå ut til
unge katolikker ved å produsere medieinnhold på sosiale medier. Utvalget består av Ivan Vu (Leder), Vuong Vu (Nestleder), Marion Norum Spæren, Esbjørn
Solberg og Marie Foss.

18+utvalget
18+gruppen ble på LM i fjor gjort om til
et utvalg. De har arrangert hyttetur flere
år på rad og sponset fler 18+ arrangementer i år, som Lederhelgen i august
og Pilegrimsturen over Dovre.
Utvalget: Caroline Belalunde Brynsrud,
Peder Foss og Anja Z. Persvold

NUK har lokallag for unge voksne/studenter som
møtes regelmessig i mange byer! I november møttes
ca. 10 unge voksne på Mariaholm for å prise Herren
og bli bedre kjent med andre unge voksne. Vi hadde
retrett med tidebønn, stillhet, samtaler i grupper og
temaøkter med p. Khiem.
Vi fordypet oss i temaet «Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud» (Matt 5:8). Vi hadde også sosiale
aktiviteter sammen med LS. 18+utvalget begynte å
arrangere ei helg for unge voksne under den planlagte bispevielsen i Trondheim i januar, men denne
ble utsatt.
Vi ber for biskop-elekten, og gleder oss til å møtes
og forhåpentligvis arrangere den planlagte helga når
bispevielsen finner sted! I mars planla vi en vintersportshelg på Lillehammer med 24 påmeldte! Men
på grunn av coronasituasjonen måtte vi avlyse helga.
Vintersportshelg får vi til neste år, vi har allerede et
godt program. I juli gikk ca. 32 pilegrimer fra Bønsnes
til Hamar, og så til Trondheim.
Vi gikk og ba sammen, støttet hverandre opp bakker og berg. Vi ankom Nidarosdomen med bønn og
sang. Det var en helt fantastisk følelse å endelig se
målet etter så mange dager. I Trondheim deltok vi
i menighetens program og Kirkens nasjonale olsokfeiring.

nukadventsaksjonen/norgesungekatolikker

Utvalget: Kristine Gran Martinsen, Martin Nguyen, Sunniva Fongen, An-thuy
Tran, Veronica R Bongard, Jan Dan Tran,
Olav J. A. Rougne, Ada Monstad og Stine
Myrland Arctander.

adventsaksjonen/norgesungekatolikker

Karitativt utvalget er ansvarlig for gjennomføringen av Adventsaksjonen og å
informere om Nord/Sør-problematikk i
samarbeid med Caritas Norge.

yrkesopplæring for ungdom i colombia

Aksjonens tema skapte på ny et utrolig engasjement
blant Norges barn- og unge. Det store høydepunktet
i forberedelsene, adventsaksjonshelg på Mariaholm
ble en ”høydare”. Med tema ”under the sea” kledde
ungdommen seg ut som både fisker og dykkere,
men også plast og søppel - imponerende innlevelse
og viktige påminnelse om vår tids klimautfordringer.

Vi takker også Caritas for deres arbeid i feltet og
for godt og utviklende samarbeid, og NUK sentralt,
vi hadde ikke klart oss uten. Som leder av KUT må
jeg også takke selve utvalget; dere står på hele året
og gir ikke opp. Adventsaksjonen 2020 går til Mali, vi
gleder oss!

kut

fisk for fremtiden

Adventsaksjonen 2019 samlet inn penger til yrkesopplæring for ungdom Caqueta i Sør-Colombia, for
inntekt og fred. Områdets viktigste inntektskilde er
jordbruk, men områdene preges av uro og kriminell
virksomhet som kan være svært attraktivt. Prosjektet
satset på å gi opplæring/utdannelse og arbeidsplasser innenfor aqua-kultur/fiskeoppdrett innenlands.

Selve annonseringen av det totalt innsamlede beløpet og endelig avslutningen av aksjonen vil i år vil skje
på Landsmøtet til NUK 2020. Før Landsmøtet vil KUT
takke for bidraget til vår felles aksjon -dere gav på
så mange måter og vi vet det krevde både energi og
mye stå-på-vilje, samt gode hjelpere.

93083

I advents-, så vel som fastetiden før påske, blir vi ekstra påminnet vårt kall til å ta ansvar og handle for
at andre skal få det bedre. Det handler om nestekjærlighet og å ta ansvar for å påvirke fordelingen av
verdens goder og ressurser. For mennesket er skapt
i Guds bilde, vi er en del av skaperverket og skaperverket er en gave til menneskeheten. Imidlertid er
godene ikke likt fordelt i dagens samfunn.

ELLER VIPPS TIL:

Av Veronica R Bongard

3000.16.91410

formasjon
Adventsaksjonen 2019 – Fisk
for fremtiden

SEND EN DONASJON TIL:
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30

administrasjon
revisjonsberetning

administrasjon
revisjonsberetning

31

32

administrasjon
økonomi

administrasjon
økonomi
Regnskap 2019

Regnskap 2018

Regnskap 2019

Inntekter
kr

115 261,00

kr 132 814,01

Medlemskontigent >25

kr

8 846,00

kr 6 836,00

Medlemskontigent familie

kr

1 000,00

kr 49,12

Medlemskontigent støtte

kr

1 200,00

kr 300,00

Sum inntekter

kr

126 307,00

kr 139 999,13

Varekjøp

Søskenmoderasjon
Andre inntekter arrangement
Sum arrangementsinntekter

kr -

Beholdningsendring

-kr 18 159,00

kr 39 037,50

Trykking - Årsrapport

Varekostnader

kr 54 085,00

kr 39 037,50

Trykking - Blader

Personalkostnader
kr 1 704 639,00

kr 1 637 143,00

Utvikling og trivsel

kr 4 170,00

kr 18 409,11

Tilskudd fra Nord-Norge
Sum støtte fra kirken

kr 42 922,25

Reservefond

kr 6 288,00

kr 16 657,00

WYD-fond

kr 975,00

kr 57 314,00

kr 55 823,00

Adoremus

kr 105 247,00

Kost arrangement

kr 327 501,00

kr 272 222,80

Litteraturfond

Losji arrangement

kr 386 697,00

kr 503 781,85

Fond avviklede lokallag

Kost og losji arrangement
Transport arrangement

kr 84 940,00

kr 5 943,34

kr 185 187,00

kr 213 044,63

Leirfond
Formålskapital pr. 31.12.2019

-kr 21 678,50

Gave annsatt fradragsber.

kr 1 751,00

kr 1 062,80

Leder Reise under / til arrangement

kr 96 483,00

kr 141 657,33

Kantinekostnad

kr 3 340,00

kr 4 384,42

-kr 1 800,00

-kr 1 500,00

Forberedelse arrangement

kr 25 455,00

kr 20 980,59

Sosialekostnad

kr 10 826,43

kr 4 293,89

kr -

kr 128 990,00

Leder Reise Forberedelse

kr 204 256,00

kr 46 698,74

kr 1 724 726,43

kr 1 665 293,22

kr 1 298 721,00

kr 938 411,50

Rekvisita/diverse-arrangement

kr 103 588,00

kr 79 090,19

kr 8 625,87

kr 29 869,18

Møteutgifter Utvalg

kr 30 080,00

kr 22 514,80

Lønnskostnader

kr 534 749,00

kr 523 166,00

kr -

kr -

Kurs, Møter og seminarer

kr 40 000,00

kr 40 000,00

kr 574 749,00

kr 563 166,00

Kontorutstyr

kr 40 712,25

kr 6 057,98

Reiseutgifter utvalg

kr 23 848,00

kr 33 612,48

Programvare / EDB utg

kr 75 857,00

kr 92 892,97

Deltakerreiser leirer

kr 570 369,00

kr 143 126,40

kr 6 396,44

kr 3 149,78

Arrangm./adm.gebyr

kr -

kr 18 917,07

kr 3 679,97

Sum arrangement og aktiviteter

kr 2 169 824,87

kr 1 646 861,65

Programvare, Software

kr 64 493,00

kr 14 079,00

Kontorrekvisita

Telefon
Grafisk utarbeidelse

kr 27 832,00

kr 14 808,04

Kontingent og gave

Annen kontorutstyr

kr 524,00

kr 10 239,00

Annet tilskudd fra NUK

kr 11 962,00

kr 25 000,00

Bøker, tidsskrifter og aviser

kr 268,00

kr -

Gave/støtte

kr 58 649,00

kr 59 961,60

kr 13 196,40

kr 18 900,00

kr 2 105 701,00

kr 1 811 950,00

FUV Internasjonal grunnstøtte

kr 126 440,00

kr 395 920,00

Annen kontorkostnad

kr 3 199,40

kr 2 899,40

Medlemskap

Momskompensasjon

kr 253 509,00

kr 217 648,00

Internett

kr 3 654,00

kr 5 049,74

Gave, ikke fradragsber.

kr 1 544,20

kr 1 700,00

kr -

kr 14 344,00

kr 76 743,00

kr 106 723,91

Kontingent og gave

kr 85 351,60

kr 105 561,60

kr 622 998,00

kr 654 913,00

Annen kostnad

kr 5 334,00

kr 2 493,00

kr 32 789,35

kr -

Reiseutgifter stab

kr 5 252,61

kr 5 510,69

Annen kostnad

Frifond til Driftstilskudd

-kr 505 718,00

-kr 446 282,88

Reiseutgifter ungdomsprest

kr 1 130,32

kr 7 534,23

Gebyr

kr 14 467,00

kr 13 473,39

Frifond til Prosjektstøtte

-kr 115 120,00

-kr 151 639,00

Ungdomsprestens bil

kr 7 764,35

kr 18 967,41

kr 3 323,00

kr -

kr 150 000,00

kr 900,00

kr 2 523 922,35

kr 2 496 853,12

Kulturmidler
FriFond Organisasjon
Frifond administrasjonandel

Frifond restmidler
Støtte fra tilskuddsordninger

Porto

Reisebidrag fra Intern.Reisefond
Forsikringer
Sum administrasjonskostnader

kr 3 590,00

kr -

kr 472 750,37

kr 294 985,12

Andre inntekter
-kr 6 386,33

-kr 2 154,20

Honorarkostnader

Gaver

kr 61 358,00

kr 23 870,37

Revisjonshonorar

kr 66 144,00

kr 50 094,00

kr 1 650,00

kr 3 586,12

Regnskapsføring

kr 117 144,04

kr 52 316,00

Salg Genser
Salg annet
Salg T-Skjorte
Andre inntekter
Gave til Leirfond
Sum andre inntekter
SUM INNTEKTER

Honorarer

kr 26 683,00

kr 486,80

kr 3 102,71

kr 3 094,85

Honorarer til selvstendig næringsdrivende

kr 15 751,00

kr 5 017,42

Sum honorarkostnader

kr 52 450,00

kr 20 000,00

kr 154 608,38

kr 53 901,36

kr 4 678 307,73

kr 4 192 331,11

Øredifferanse

kr 395,00

-kr 2,99

Andre kostnader

kr 20 057,00

kr 2 034,08

Annen kostnad

kr 34 919,00

kr 15 504,48

kr 4 738 642,31

kr 3 869 653,57

Driftsresultat

-kr 60 334,58

kr 322 677,54

Finansinntekt

kr 52 010,00

kr 42 471,40

SUM KOSTNADER

Lederavslutning

kr 2 750,00

kr -

kr 10 947,00

kr -

kr 196 985,04

kr 102 410,00

kr 3 721 783,00

kr 59 193,00

kr 832 600,00

Støtte fra tilskuddsordninger
FUV Nasjonal grunnstøtte

Trykksaker

-kr 28 279,00

Støtte fra Kirken
Tilskudd fra Trondheim

Formålskapital
Fri formålskapital

kr 1 328 800,00

Administrasjonskostnader
Tilskudd fra OKB

Regnskap 2018

Arrangement og aktiviteter
kr 72 244,00

Lønninger v/OKB
Arrangementsinntekter
Deltakeravgift

Regnskap 2019

Kostnader

Medlemskontigent <25

Påmeldingsgebyr

Regnskap 2018
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Finanskostnader

kr 44,00

kr -

RESULTAT FINANSPOSTER

kr 51 966,00

kr 42 471,40

Resultat før overføringer og disp.

-kr 8 368,58

kr 365 148,94

Årsresultat

-kr 8 368,58

kr 365 148,94

kr 200 000,00

kr 54 690,00
kr 221 582,00

Militærvalfart-fond

kr 53 264,00
kr 133 992,00
kr 4 491 533,00

ØU
Økonomisk utvalg har ansvar for å følge
opp NUKs økonomi og utarbeide budsjettforslag.

Utvalget består av Brion Lance Caguiat,
Stephen Trotter, Ole Alexander Greve, Benedikt Huyncek og Kajetan Bocek

Retur:
NUK
Akersveien 16 A
0177 Oslo

Har du HUSKET Å BETALE medlemskontingenten?
NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange idéer og stram
økonomi. Vi trenger betalende medlemmer for å drive organisasjon og håper
alle som vil være med NUK også husker å betale årets medlemskontingent.
Bruk QR-koden for å betale medlemskontingenten.

