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Katherine Esquivel
leder i NUK

Kjære brødre og søstre i Kristus,

Hvis man leser referatet fra Landsmøtet 2020, bemerker man seg et håpefullt og optimistisk Landsmøte ut ifra 

avgjørelser som ble tatt og planene for 2020/2021 som ble satt. Jeg var selv med under helgen og husker hvor 

heldig jeg følte meg som kunne være samlet med NUKs frivillige igjen på Mariaholm, kort tid etter en fantastisk 

sommer hvor NUK fikk arrangert alle sine planlagte leirer med rekordmange deltakere.

De påfølgende smittebølgene skulle derimot bremse opp mye av det ordinære arbeidet vårt atter en gang. Or-

dene «avlyst», «utsatt» eller «digitalisert» har vært gjengangere. Møter og planleggingshelger har gått sin gang, 

men vi har savnet muligheten til å nyte hverandres nærvær etter å ha trykket på «forlat møte»-knappen. 

Jeg vil likevel påstå at det har vært en positiv erfaring for meg, våre frivillige og ansatte å måtte bli så tilpas-

ningsdyktige og ha en drivkraft for noe som vi ikke vet kommer til å gjennomføres. Vi bare gjør fordi vi tror og 

håper! Og på grunn av det har vi tilegnet oss en del nye erfaringer, kunnskap og ferdigheter som vi kan tas med 

videre i livet – samtidig som vi alle har vist pågangsmot og offerglede.

Personlig har jeg latt meg bli inspirert og motivert av Hovedstyret og stab – som jeg har jobbet så tett med. 

Sammen med Hovedstyret har vi unnagjort en del faste oppgaver, men også oppgaver som muligens bare vi 

kommer til å erfare. Takket være stab har NUK-hjulet rullet og de har til og med påtatt seg andre oppgaver enn 

sine faste, for å kunne tilby våre medlemmer det lille ekstra. 

Jeg håper dere har forblitt håpefulle, slik at når aktiviteter kan gjennomføres som normalt, kan vi alle stå klare 

til å feire den ultimate gjenåpningen – både nasjonalt og lokalt. Da må vi la troen vår drive oss, fellesskapet 

forme oss igjen, og handlingene vår gjenspeile Kristus selv.

Jeg har funnet en stor glede i å holde skuta gående under denne turbulente tiden – med god hjelp. Det har vært 

en ære å gjøre det for dere alle, og jeg takker dere for deres tillit, forbønner, støtte, hjelp og råd.

Gud være lovet!

Katherine Esquivel
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Lars har vært svært aktiv på mange 
leirer og NUK-aktiviteter. I tillegg til 
dette har han hjulpet til med innkjøp 
til leir, og vært gjestfri. Maria har også 
bidratt stort i OKBs pastoralavdeling. 
Vi finner også masse spor etter Lars 
og Maria i arkivet. Ekteparet har gjort 
svært mye for NUK og kirken gjennom 
de siste tiårene. Maria og Lars er gode 
forbilder, de har også oppdratt mange 
av NUKs aktive medlemmer. NUK 
er svært takknemlig for arbeidet og 
engasjementet til ekteparet Fongen.

Ekteparet var først aktiv i UNKF på 
1970/1980-tallet, først som deltaker, 
også videre til leder. Maria og Lars 
har reiste rundt med musikkbussen 
OKULM, de stortrivdes, og ble kjent 
med mange andre unge katolikker fra 
hele Norge, Skandinavia og Tyskland. 

Lars og Maria uttrykker takknemlighet 
overfor NUK, de har fått fine øyenblik-
ker, venner for livet, og hverandre. 
Når det kommer til troen så har det 
vært en naturlig del av livet i familie 
oppdragelsen. Ekteparet har også 
sendt naturligvis barnene sine på 

leirer og andre NUK aktiviteter. Ekte-
paret har blitt kjent med uforglem-
melige lederteam, unge frivillige og 
ungdomsprester i NUK. 

De deler refleksjoner: Vi er trosformi-
dlere og forbilder som aktive i NUK. Vi 
lever i en tid hvor vi blir bombardert 
med budskap og medier. Men hva 
tror vi egentlig på? Hva slags felless-
kap bygger vi opp? Dette snakkes 
ofte lite om, eller blir presentert på 
en politisk måte. NUK formidler tro, 
liturgi og praktisk nestekjærlighet, det 
setter varige spor. Det er viktig at vi 
unge viser troen til andre med egne 
ord og vendinger. Det er grense for 
hvor lenge unge hører på voksne. 
Arbeidet her i NUK former oss som 
mennesker. Det trosmessige kompas-
set de fikk fra NUK har påvirket dem 
stort, både privat og i jobb. De ønsker 
at NUK skal fortsette å forkynne det 
glade budskap frimodig. Gi lederne 
solid formasjon i troen: hva og hvem 
vi tror på, og hvorfor vi katolikker tror 
det vi tror. 
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De vil gjerne oppsummere med en 
oppmuntring til oss i NUK: 

1. Vær aktive i ungdomsarbeid, lev ut 
troen, hent inspirasjon i Guds ord og 
sakramenter.

2. Bruk talentene deres og muligheten 
til å prøve nye ting. Nå former vi dem 
vi blir som voksne.

3. Bruk ungdomspresten for det han 
er verdt, han er her for oss! 

4. Ha det gøy! Innsatsen vi nå gjør 
i NUK vil vi alltid se tilbake på med 
glede. Takka for denne ufortjente 
æren! De stiller opp for NUK videre!

Skrevet av Isabell Tran
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Årets landsstyremøter ble som i fjor holdt 
digitalt. 

LS Høst ble åpnet med en oppdatering fra 
de forskjellige utvalgene, samt en regns-
kapsoppdatering for landsstyret. Deretter 
ble det vedtatt en beløpsgrense for rei-
serefusjon for ledere. Et nytt HS medlem, 
Benjamin Strand, ble godkjent, ettersom 
tidligere valgt medlem besluttet å trekke 
seg. Landsstyret ble delt inn i arbeidsgrup-
per for å diskutere en personvernløsning 
for NUK, samt en løsning på inndelingen 
mellom distriktene Øst, Sør og Østfold. 
Det ble besluttet at stab i samarbeid med 
MUT og andre frivillige skulle utarbeide 
en sjekkliste for personvern som utval-
gene kan gå gjennom og levere inn årlig. 
Angående distriktsinndeling besluttet LS 
at en arbeidsgruppe, rekruttert av HS, 
skulle jobbe videre med saken. Utover 
disse sakene ble NUKs smittevernsråd-
givning gått gjennom, og en potensiell 
discord-server for NUK ble satt til videre 
utredning av Medieutvalget. 

LS Vinter (Arbeidshelg) ble innledet med 
velkomst fra leder Katherine Esquivel, og 

en innledende rosenkrans. Årshjul for 
2021 ble utarbeidet for de forskjellige 
utvalgene, bladene og distriktene tilstede. 
Møtehelgen ble konkludert med en op-
pdatering fra stabens personvernsarbeid, 
før nok en temaøkt fra Anne Lynn.

Under LS Vår var det fokus på mye øko-
nomi. En av de viktigste punktene å merke 
seg her var beslutningen å sette av 120.000 
kroner i fri formålskapital, til støtte for 
barne- og ungdomsarrangement rundt 
om i menighetene. Utover dette fokuserer 
budsjett på å styrke de postene som øker 
medlemmer for NUK, hovedsakelig leir 
og lokallag. Dette for å gi en ekstra støtte 
for å bistå under åpningen av landet. 
En annen viktig sak på programmet var 
distriktsinndelingen, hvor arbeidsgruppen 
hadde besluttet at forslag til endring skulle 
begrenses til distriktene Øst og Østfold. 
Videre presenterte MUT sitt Co-Creator 
prosjekt for økt kompetanse med grafisk 
design, videoredigering etc. Gjennom-
føring av ministrant-NM og resultatene fra 
fjorårets adventsaksjon ble også diskutert. 

Skrevet av Esbjørn Solberg
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Det siste året hat vært alt annet enn 
normalt for de aller fleste mennesker, 
og NUK har ikke vært et unntak til denne 
globale sitasjonen verden er i. Perioden 
2020-2021 har bydd på mange utfor-
dringer for organisasjonens vanlige drift, 
men til tross for de mange utfordringene 
som har hindret og satt en stoppe for 
majoriteten av det frivillige arbeidet NUK 
driver med, så har hovedstyret stått på 
med sitt arbeid. Leder Katherine Esquivel 
har stått ansvarlig for økonomien i peri-
oden 2020-2021, samtidig som hun har 
holdt den eksterne kommunikasjonen, og 
samarbeidet tett med staben. Nestleder 
Brion Lance har holdt hovedstyret i gang 
med å arrangere møter annenhver uke 
der de viktige diskusjonen og avgjørelsene 
til organisasjonen blir tatt. Isabell Tran 
har hatt stor suksess ved å arrangere 
de landsdekkende sammentreffene 
som for eksempel LS der lederne av 
ulike utvalgene kommer sammen for å 
drøfte og diskutere. Dette har blitt gjort 
ved å bruke Zoom, noe som har greid å 
holde kommunikasjonen i NUK gående 
uavhengig de strenge restriksjonen vi 
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står ovenfor i den tiden vi er i. Esbjørn 
Solberg har hatt gitt oppfølging og holdt 
kommunikasjonen med de ulike redaks-
jonene i NUK. Benjamin Strand sammen 
med Leonardo Ferreira har fulgt opp det 
karitative utvalget, og gitt oppfølging der 
det har vært behov. Anhlyn Truong har 
holdt kommunikasjonen med leirutvalget 
gående, også gitt oppfølging etter behov. 
Videre har hovedstyret i sin helhet gjort 
det vanlige arbeidet som å ta de vanskelige 

avgjørelsene, diskutere framtiden til NUK, 
godkjent leirsjefer til leirer, bidratt ved å 
innvilge økonomisk støtte til prosjekter 
og de forskjellige distriktene for å holde 
moralen til de ulike lokallagene oppe. Dette 
er de mange tingene som hovedstyret i 
NUK har holdt seg opptatt med perioden 
2020-2021.

Skrevet av Benjamin Stand
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I februar takket vi Sedem for arbeidet 
hennes og ønsker henne lykke til videre! 
Det er utfordrende for en nyansatt å be-
gynne i jobb når man stort sett har hjem-
mekontor, men Sedem har oversteget 
alle våre forventninger. Det er bare å se 
fjorårets årsrapport eller AA-hefte for 
å se håndverket hennes. Det må også 
trekkes frem at Sedem var en av de kritiske 
personene i avviklingen av den digitale 
påskeleiren – både bak kamera og i re-
digeringen.

p. Andreas har lært seg å kjenne alle kriker 
og kroker av St. Hallvard menighet. Når 
hans sognebarn ikke kan krysse kom-
munegrenser for messe, feirer han messe 
i deres kommune. Det var også forfrisk-
ende å høre at en person så organisert og 
møysommelig som p. Andreas anser seg 
selv for å være en kokk som åpner kjøles-
kapet og ser hva som er der istedenfor å 
planlegge måltider nøye. Hans bidrag til 
den digitale påskeleiren gikk langt utover 
messefeiring!

Kim Anh fortsetter å tilby uvurderlig as-
sistanse til våre frivillige – det er ikke et 

sentralt arrangement som avvikles uten 
hennes kyndige koordinering. Hvordan 
hadde det gått med utvalgsledere og 
leirsjefer uten Kim Anh? Man tør ikke 
tenke tanken. Men, ikke undervurder hvor 
viktig hennes andre arbeidsoppgaver er: 
hun er oljen i maskineriet som er NUK. 
Det siste året har hun også utarbeidet 
en ny beredskapsplan for NUK, et arbeid 
som vil komme oss til gode i mange år 
fremover.

Aleksandra hadde knapt vært tilbake på 
jobb før hun la frem forslag til ny layout 
for både Arken og Q. Ikke nok med ny 
layout – Aleksandra var pådriveren for å 
utgi en utgave i løpet av 2021. Håpet nå 
er at en vordende redaktør melder seg 
til å fortsette arbeidet med Q. Innsatsen 
hennes på SoMe har også imponert stort, 
og mange utvalg kan takke henne for 
hennes hjelp.

Jeg, for min del, jobber alltid med noe men 
husker knapt hva. Når en ting er gjort går 
jeg videre til neste. Instrukser, håndbøker, 
rutiner, møter, økonomi, og ymse annet. 
Det er nok å gjøre som generalsekretær, 
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og jeg er takknemlig for at jeg har fått 
forlenget stillingen min i tre år til! I løpet 
av 2021 har jeg vært en av de som har 
startet podcast med CoCreator-prosjektet, 
Gensek Grubler. Nå blir det frivillig å lytte 
til meg forelese om diverse tema. Det var 
også en stor glede å kunne sette sam-
men et team og program for den digitale 
påskeleiren, og jeg er takknemlig for den 
enorme innsatsen! Selv som WYD-sjef var 

jeg ikke halvparten så sliten etter WYD 
som jeg var etter den digitale påskeleiren, 
men det var verdt det!

Nå er målet å markere NUKs 75-årsjubi-
leum med pomp og prakt!

Skrevet av Stephen Trotter
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Kjære ungdommer,

«Neste år skal vi prøve igjen å være katolsk 
ungdom og gi vårt bidrag til verden gjen-
nom TRO, FELLESSKAP og HANDLING. Vær 
åpne og kreative i å finne nye veier i en 
forandret verden.» Det var mitt håp i fjor 
etter vi hadde gjennomført sommerlei-
rene. Til og med de første arrangement-
ene i høst klarte vi å gjennomføre, men 
så ble nedstengingen enda strengere. 
Kontaktene med hverandre ble nesten 
utelukkende digitale, påskeleirene ble 
avlyst enda en gang. Mange andre ar-
rangementer ble avlyst og drømmer knust. 
Det var et vanskelig år for oss alle med 
noen få lysglimt.

Og det var nettopp i disse lyse momenter, 
da det kom til syne hvor viktig vårt motto 
TRO, FELLESSKAP og HANDLING er. Vi 
ser det ikke nødvendigvis, det skjer ube-
visst fordi det er en del av vårt kristent 
liv. Likevel er disse elementene der og 
preger oss.

TROEN bærer oss gjennom vanskelige 
tider. Vi tror at Gud er med oss når veien 
er tung; han går med oss, han gir oss kraft 
til å holde ut, til å vente og til å finne nye 
veier. Ikke minst har vi også lært å dele 
vår tro ved å be sammen på nettet.

Våre HANDLINGER ble styrt av en nyopp-
daget kreativitet. Vi arrangerte en digital 
påskeleir som ingen av oss hadde gjort 
før, men ved å samle våre forskjellige 
talenter klarte vi det.

FELLESSKAP er det vi alle savnet mest i 
dette året. Og denne lengselen sitter så 
dypt i oss at det kunne merkes under som-
merleirene. Alle var opptatt at vi kunne 
oppleve dette fellesskapet igjen.

Dette er det som gir oss håp. Alt det som 
var skult i oss, som var lukket inn, skal 
vekkes til nytt liv. Vi retter blikket framover 
på alt som det nye året bringer.

Takk for innsatsen i året 2020/2021

p. Andreas

ungdomsprest
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MEDLEMSKATEGORIER ANTALL

Medlemskap 0-25 år 2785

Medlemskap 26-35 93

Støttemedlemskap 35+ 39

Æresmedlemskap 21

NUK-DISTRIKT LOKALLAG MEDLEMMER

Midt 10 251

Nord 7 63

Oslo 23 933

Sør 10 314

Vest 11 693

Øst 16 334

Østfold 7 349

Utland 0 1
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DISTRIKT ØSTFOLD

MANGLER TEKST
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DISTRIKT ØST
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DISTRIKT NORD

Også for distrikt nord har det vært et 
utfordrende år. Både pandemien og de 
store avstandene mellom menighetene, 
medlemmene og lokallagene byr på van-
skeligheter for å arrangere aktiviteter på 
distrikts nivå. Samtidig har det vært flere 
lokale aktiviteter og sammenkomster i 
alle lokallagene.  

Det er flere initiativtakere i hele distriktet 
som gjør et glimrende arbeid for å holde 
lokallagene i gang. I tillegg kan vi glede 
oss over begynnende kontakt mellom 
lokallagene. Noe som byr på større mu-
ligheter som flere har sett fram til. 

Enkelte av medlemmene i nord har også 
deltatt på NUKs sentrale arrangementer. 

HARSTAD KATEKESELAG OG NUK GLORIA 

St. Sunniva menighet har hatt fysisk og dig-
ital konfirmantundervisning gjennom hele 
pandemien, og våre konfirmanter mottok 
fermingens sakrament 18.april.2021. Her 
bidro også medlemmer fra ungdomsgrup-
pen med musikk, pynt og ministrering. 
Barnekatekesen har dessverre bare hatt 
noen få fysiske møter. Barna har derimot 
fått oppgavehefter og undervisningsvid-
eoer laget av kateketene. Harstad har i 
tillegg opprettet et eget ungdomslag som 
ser fram til å komme i gang. Der har det 
blitt laget egen nettside og sosial profil, vi 
har fått kommunale støttemidler og det 
ble arrangert en vellykket helgeleir med 
tema «fellesskap». 

NARVIK KATEKESELAG

 Her ble konfirmasjonen og førstekom-
munionen ble utsatt til etter sommer-
ferien for det første halvåret grunnet 
pandemien. Undervisningen har blitt tatt 
opp, med mindre pauser i perioder, mens 
barnekatekesen dessverre er blitt satt på 
vent grunnet smitterisiko og restriksjoner. 

KULT TROMSØ 

Har kommet seg gjennom koronaåret 
uten større arrangement, men med en 
stabil kjerne som holder kontakten via 
Messenger. Det har også blitt tatt initia-
tiv til regelmessig å gjennomføre film-
kvelder, turer ol..  I tillegg har katekesen 
vært gående uten pauser, enten digitalt 
eller i menighetslokalet. 

BULK BODØ 

Har klart å holde seg aktiv gjennom hele 
perioden. For hvert møte har det vært stør-
relsesbegrensninger på rundt 10 personer. 
Det har også vært et fast møte i måneden 
med blant annet filmkveld og diskusjons-
samtaler. Under adventsaksjonen ble det 
laget vårruller. Selv om det har vært færre 
møter under korona har Bodøgruppen 
også vært aktiv på sosiale media for å 
holde kontakten, i bønn, Bibelgruppe 
og samtaler. Den stille uke deltok de på 
direktestrømming på Facebook. 

Skrevet av Clara Sander
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DISTRIKT VEST

Dette har uten tvil vært et vanskelig år 
for ungdomsarbeidet, men ikke vanskelig 
nok for å kunne si at vi har forsvunnet 
helt. Jeg vil derfor gjøre en liten recap av 
høydepunktene og lavpunktene som lo-
kallagene har møtt på gjennom dette året.

SVITUNG (ST. SVITHUNS UNGDOMSLAG)

Svitung har gitt alt de kunne ha gitt for 
å holde lokallaget gående. I høsten fikk 
Svitung en solid start, med to aktiviteter 
der den ene av dem fikk besøk av 27 del-
takere! Dessverre var ikke den seieren til 
å vare lenge, ettersom at kirken stengte 
ned to uker etter, og rett før en aktivitet 
de skulle ha. Under AA lagte Svitung en 
informasjonsvideo om hva AA gikk ut 
på i 2020. Denne videoen ble lagt ut i 
St.Svithuns facebook side. 

Svitung åpnet en Discord server, der 
mange av ungdommene ble med på. Hen-
sikten med serveren var at det skulle være 
en digital møtested for ungdommene. Ut 
året var korona situasjonen i Sandnes/
Stavanger, mer uforutsigbar enn selvet 
været. Dette påførte mye demotivasjon, 
og lite oppfølging. Kirken holdt nesten 
ikke åpent for katekese undervisning, så 
for styre, ble dette veldig tungt. 

BERGENS UNGE KATOLIKKER (BUK)

Bergen har slitt mye med de samme prob-
lemene som Stavanger. 

Siden LM 2020 har BUK hatt samlinger 
med tema som Quiz-Kveld, filmkveld, Beat 
for Beat og brettspillkveld. På samlingene 
har vi hatt varierende oppmøte, alt fra et 
par folk, til oppmot 30 deltakere. 

Vi har gjort to forsøk på å arrangere leir. 
En større helg for konfirmanter og en 
helg på Voss på St. Olav rettrettsenter. 
Desverre var vi nødt å avlyse konfirman-
thelgen grunnet lokale smitteverntiltak. 
Angående turen til Voss ble den gjennom-
ført i god stemning. Grunnet kapasiteten 
på rettrettsenteret er det kun bortimot 
10 personer. Det var en liten gjeng, men 
vi hadde det strålende sammen. Til AA 
valgte vi å gjøre en ny vri. Vi åpnet en 
Minecraftserver, som man fikk tilgang 
til etter å ha donert en selvbestemt sum 
til Adventsaksjonen. På serveren bygget 
vi blant annet kappelet på Mariaholm.

KORT OM DISTRIKT ARBEIDET

I vest har vi hatt fokus på å komme oss 
litt mer ut i sosiale medier. Vi har laget en 
ny facebook gruppe, og instagram bruker 
for selve distrikte. Vi har også kontaktet 
p.Pawel i Haugesund for å høre om un-
gdomsarbeidet der. Vi begynte også å 
lage plan, og drøfte om hvordan og hvor 
vi skal utføre vår første Distrikt Treff på 
et par år. Vi har ennå mye arbeid foran 
oss, men det skal ikke stoppe oss i å få 
drift i mølla. 

Skrevet av Luis Pirela
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DISTRIKT MIDT

Distriktets mål har vært å rekruttere flere, 
også å gjenopprette ungdomslagene. Vi 
har vært i kontakt med de fleste menighe-
tene i distriktet, og møtt engasjement fra 
både ungdommer og unge voksne. Vi lyk-
tes med å ha en del aktiviteter i Molde og 
Trondheim. Mye av det som var planlagt 
i Kristiansand og Levanger ble kansellert 
grunnet pandemien. 

Distrikt Midt gjennomførte en suksessfull 
barneleir i sommer 2020 som fant sted i 
Søvassli. Og vi håper på at det er mulighet 
til å arrangere en ny suksessfull barneleir i 
sommer 2021. Det skulle også arrangeres 
distriktstreff og minstriant treff i Kris-
tiansund, i tillegg til en konfirmasjonsleir 
på Søvassli, men det måtte vi dessverre 
avlyse på grunn av pandemi. Som nevnt 
har det vært dårlige nyheter hvor vi måtte 
gjøre endringer eller kanselleringer av 
aktiviteter. 

Til tross for at 2020/2021 har blitt preget av 
Covid-19, har distriktet klart å finne andre 
løsninger til å gjennomføre sine planer. 
Gjennom året har det vært vanskelig å 
organisere arrangementer og aktiviteter 
fysisk. Studentlaget St. Augustin i Trond-

heim har dermed bidratt på å følge corona 
restriksjonene og redusere smitten ved 
å arrangere Zoom-møter. Hvor de blant 
annet har hatt digital rosenkrans etter 
høymessen. Ikke minst har St. Augustin 
lagd en ny podcast plattformen, men 
mange ulike podcaster som man kan 
høre på overalt. Studentlaget har hatt 
noen aktiviteter fysisk hvor de har hatt 
kirke kafeer der de har hatt diskusjon 
om katolsk tematikk, og under fastetiden 
gikk studentene korsveien. For å avrunde 
semesteret og ferie at eksamen er over, 
har studentlaget planlagt en avslutnings-
fest men kan igjen bli kansellert grunnet 
Covid-19.

Molde har arrangert konfirmasjonshelg 
med få deltagere våren 2021. Det har 
blitt avholdt lokallagsmøte med styret 
via video call på instagram i februar for 
å planlegge aktivitetene våren 2021, men 
mye av planlagte aktiviteter ble avlyst på 
grunn av corona tiltakene. Høsten 2020 
ble det arrangert en ministrant øvelse med 
pizza, overnatting med ungdomslaget, 
årsmøte og styrevalg for ungdomslaget.

Skrevet av Anhlan Truong
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DISTRIKT SØR

I år har all aktivitet i Distrikt SØRs lokal-
lag nærmest blitt satt på dvale. På grunn 
av COVID19 har aktivitetskvelder i alle 
menigheter vært kansellert, noe som 
har gjort verving vanskelig. Til tross for 
omstendighetene fikk SAUL Kristiansand 
arrangert en Stella Maris-tur i fjor høst, 
der hvor antallet på deltakere lå under 
20, som var kommunens grense for antall 
deltakere på et arrangement. På leiren var 
også en leder fra Stavanger og en leder 
fra Drammen, begge samarbeidet godt 
med de andre SAUL-lederne, og leiren 
ble sett på som vellykket. På programmet 
sto Real-life Among Us, Grip mikrofonen 

og karaoke. Lederne hadde også «Led-
erne prater», der hvor deltakere kunne 
spørre ledere om tro og livet generelt. 
Messe, morgenbønn og kveldsbønn sto 
som vanlig på planen, og gjorde leiren til 
en god trossopplevelse.

Generelt har det vært vanskelig for led-
erne i hvert lokallag å få arrangert noe 
som helst, i tillegg til at det har blitt en 
mangel på ledere rundt forbi. SAUL har 
som følger av dette måtte legges ned/bli 
satt i dvale for i år. Det samme vil jeg tro 
har skjedd med Arendal og Tønsberg, men 
et konkret svar på dette har jeg ikke fått.

Skrevet av Anna Dan Vy Vu
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DATO AKTIVITET LEIRSTED ANTALL

10.01. - 12.01. LS Vinter, arbeidshelg Digital 33

21.02. - 23.02. Ledertrening vår Mariaholm 29

21.02. - 23.02. Leirsjefsamling Digital 7

18.04. - 09.05. LS Vår Digital 25

21.06. - 26.06. Barneleir Midt Søvassli Ungdomssenter 15

21.06. - 26.06. Barneleir Sør Stella Maris 16

26.06. - 01.07. Barneleir Oslo/Øst Mariaholm 39

26.06. - 03.07. Vestlandsleir Fredtun 28

03.07. - 10.07. Juniorleir Skogstad, Eina 32

12.07. - 17.07. Ungdomsleir Gulsrud, Vikersund 54

21.07. - 29.07. Pilgrimstur (18+)
Pilgrimsleden og Trond-

heim 35

04.09. - 06.09. Lederhelg Mariaholm 24

18.09. - 20.09. Landsmøte Mariaholm 70
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25.09. - 27.09. Ledertrening høst Mariaholm 21

02.10. - 04.10. Bispevielse i Trondheim (18+) Trondheim 22

30.10. - 01.11. Adventsaksjonshelg Digital opplegg 22

13.11. - 15.11. LS Høst Digital 21

13.11. - 15.11. 18+ NUK Retrett Digital 21
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For andre år på rad måtte NUK avlyse 
påskeleirene sine, et stort offer for leder-
teamene, deltakerne, og hele NUK, men 
NUK gjorde mer enn å gi opp: vi gjorde 
noe nytt.

Istedenfor masse liv og kaos i Akersveien 
16 i dagene før Palmesøndag, var det stille 
og rolig. Istedenfor tre lederteam var det 
kun et par ledere. Istedenfor det normale 
leirutstyret pakket de ned kamera, mikro-
foner, kabler, lys, og PC’er. På Mariaholm 
ryddes stoler og bord ut av rom - de skal 
nå være studio. Kapellet på Mariaholm 
har nok aldri sett slik ut før. Spørsmålet 
stilles: kan man ha leir uten deltakere?

Leir, det fysiske fellesskapet man bygger 
sammen, kan ikke erstattes av et digitalt 
sendeprogram. Det ble likevel en uke 
hvor en liten gjeng viste hva NUK står 
for: Tro, Fellesskap og Handling. På leir 
gir lederteam alt, ansikt til ansikt med 
deltakere. Denne Stille Uke var ikke et 
unntak: et lederteam som ga alt, men nå 
for alle, ikke bare de som deltar på leir.

Temaøkter hvor ledere står frem med 
sine vitnesbyrd ble produsert, aktiviteter 
som skulle livestreames ble jobbet med 
helt frem til sendingen startet (og fikset 
fortløpende). Aktivitetsgrupper ble er-
stattet av endeløs redigering for noen og 
diskusjonsgrupper på Zoom for andre. 
Lederteamet jobbet fra morgen til kveld, 
men istedenfor å jage deltakere i seng 
jaktet man etter stedet på Mariaholm 
med best dekning for å laste opp videoer. 
Vår største utfordring var aldri evne og 
vilje, det var internettet på Mariaholm. 

Vi måtte kanskje ofre vår kjente og vante 
måte å gjennomføre leir på, men til gjen-
gjeld har vi funnet ut av en ting: NUK har 
mer ressurser, kompetanse og vilje enn 
vi tidligere hadde trodd. Det var vondt å 
avlyse påskeleirene, men litt voksesmerter 
kan man tåle. Nå kjenner vi våre egne 
styrker bedre, og vi kommer sterkere 
tilbake neste gang vi samles på leir.

Skrevet av Stephen Trotter
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Årets Barneleir Sør gjestet 21 deltakere 
fra Oslo, Tønsberg, Sandefjord, Arendal 
og Kristiansand. Noen hadde vært på leir 
før, mens andre var der for aller første 
gang. Sammen tilbrakte vi 5 netter og 6 
dager på leirtsedet Stella Maris i Mandal. 
To kokker, en prest, en hund og 8 ledere 
hadde brukt mye tid og krefter i forveien 
for å planlegge en gøyal leir! 

Tema for leiren var helgener. Vi lærte 
litt om St. Olav, St. Hallvard, St. Sunniva 
og Jomfru Maria. Vi lyttet, sang, fargela 
tegninger og lagde bønnekort. Uken på 
Stella Maris ble også fylt med god mat, 
aktivitetsgrupper, vannkrig, filmkveld, 
rebusløp og skattejakt. Hver dag var det 

mulighet til å gå tur med hunden, spille 
monopol og leke fingerleken. Mange synes 
det var ekstra gøy med rød og blå, selv 
om det ble noen skrubbsår her og der. 
Lederne har vært utrolig flinke på å se 
alle barna og inkludere dem i aktiviteter 
på fritiden. Det har vært en fin energirik 
gjeng å være leder for. 

Alt i alt sitter vi igjen med god minner og 
nye venner! 

Skrevet av Jennie Vu
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I sommer arrangerte NUK for første gang 
to parallelle pilegrimsturer: én over Dovre 
og én langs Mjøsa. Det var 20 pilegrimer 
på hver tur. 

Turen langs Mjøsa startet der den stoppet 
i fjor, ved Kapp, og gikk derfra til Gjøvik 
hvor pilegrimene ble tatt varmt i mot av 
den lokale menigheten. Neste dag gikk 
turen over Mjøsbrua ned til Ringsaker 
kirke, en 900 år gamle Olavskirke, hvor 
pilegrimene fikk feire Messe og be tide-
bønner. Denne turen gikk også innom 
Lillehammer menighet og en sognefamilie 
på Øyer som åpnet hjemmet deres for 
pilegrimene.

Turen over Dovre startet ved Høvringen, 
gikk over det vakre fjellandskapet og fram 
til Hjerkinn. På veien fikk gruppen feire 
Messe både i Dovre kirke, Fokstugu ka-
pell og Eysteinkyrkja. Ved Hjerkinn tok 
pilegrimene en liten avstikker fra pi-
legrimsleden og besteg Snøhetta. På 
toppen feiret de Messe under blå him-
mel mens de var omkranset av lyn og 
torden på alle kanter. En uforglemmelig 
opplevelse!

Begge gruppene tok toget til Heimdal og 
gikk derfra samlet til Lian hvor de over-
nattet på en hytte. Neste morgen møtte 
biskop Erik de over 40 pilegrimene og gikk 
sammen med dem ned til Nidarosdomen. 
Pilegrimene fikk denne gangen en vennlig 
velkomst av Den norske kirke, preses Olav 
Fykse Tveit stod ved Domen for å ta dem 
imot og gi ut Olavsbrev.

I Trondheim fulgte pilegrimene som vanlig 
menighetens olsokprogram, men denne 
gangen var det ekstra stor fest på Stikles-
tad da to av pilegrimene, Victoria og Mil-
drid, ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap. 

Mediedekningen var veldig god i år: Co-
Creator fulgte pilegrimene gjennom hele 
turen og skal lage en promoteringsfilm 
av materialet de har samlet inn. Avisen 
Dagen skrev en firesiders reportasje om 
pilegrimene.

Biskop Erik utfordret oss til å komme med 
tre grupper neste år. Tar vi utfordringen?     

Skrevet av Astrid Bleken
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Vi gikk i møte et annerledes år, et år 
hvor avstanden oss i mellom både 
ble større ogmindre på samme tid. 
At verden står overfor en pandemi 
og felles utfordring og fare kan samle 
oss på mange måter. Imidlertid vil 
tilgangen på goder og hjelp som i 
utgangspunktet er skjevt fordelt på-
virkes negativt og bli tydeligere. De 
svakeste og fattigste i samfunnet vil 
ende opp bakerst i køen på ny. Ad-
ventsaksjonen 2020 og 2021 vil av 
den grunn få en tilleggsfunksjon- og 
verdi. Bistanden som denne gangen 
kan komme på plass på grunn av de 
innsamlede midlene vil trolig bli enda 
viktigere enn først antatt.

Når det er sagt vil jeg si at vi vet at 
pandemien gjorde det vanskelig å 
gjennomføre innsamlingen her til 
lands. Vi har vært i kontakt med 
mange av dere der ute, som alle øn-
sket å få til noe for adventsaksjonen. 
Det ble absolutt mer utfordrende enn 

først antatt og trolig vanskeligere enn 
noen gang før. Vi i karitativt utvalg/
KUT vet at dere jobbet ekstra hardt 
og at det krevdes en helt ny måte å 
være kreativ på. Og oppi alt dette 
skulle dere klare å holde motivasjonen 
oppe- for en gjeng dere er! Dere er helt 
utrolige og gir tydeligvis aldri opp! Vi 
er så stolte, ydmyke og takknemlige 
for den innsatsen dere har gitt. Så en 
utrolig stor takk for engasjementet, 
tålmodigheten, motivasjonen og 
ståpåviljen deres, uten dere er det 
ingen aksjon. Takk for at dere svarte 
på deres kall, viste nestekjærlighet, og 
det i en tid som har vært tøff for dere 
selv også. På grunn av dere kan Ad-
ventsaksjonen 2020 sende inn 304 
946  KRONER TIL MALI hvor 
arbeidet med matsikkerhet for 54 000 
barn og voksne fortsetter.

Skrevet av Veronica Bongard

KUT
Karitativt utvalget er ansvarlig forgjennomføringen av Adventsaks-
jonen og å informere om Nord/Sør-problematikk i samarbeid med 

Caritas Norge.

Utvalget: Veronica R. Bongard (leder),  Jens Nguyen, Martin Nguyen, 
Sunniva Fongen, Jan Dan Tran, Ada Monstad, Stine Myrland Arctander 

og Nina Luong.
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Dette året har også vært preget av pand-
emien slik som i fjor. Dette førte til at vi 
nok en gang måtte avlyse de tre leirene 
som var planlagt for påsken. Barneleir 
Nord ble også avlyst grunnet få deltagere. 
Det har vært vanskelig å finne leirsjefer 
og lederteam. Utvalgt ser likevel på dette 
leiråret som en suksess der vi i tillegg 
til de faste leirene har fått til en digital 
påskeleir og en ekstra sommerleir som 
kun var på konfirmanter. Vi arrangerte i 
tillegg to digitale leirsjefsamlinger, en for 
påskeleirene og en for sommerleirene. Vi 

ser også på økt deltagermasse til tross 
vanskeligheter rundt pandemien. Videre 
sikter vi spesielt mot en barneleir i Nord 
og at påskeleirene neste år blir en stor 
suksess etter to år uten leir i påsken.

Totalt gjennomførte vi i 2021 sju fysiske 
leirer og en digital med 213 deltagere og 
98 ledere på de fysiske leirene, i tillegg til 
flere ledere som gjennomførte en digital 
påskeleir. LUT vil takke alle leirsjefer og 
ledere som har bidratt til et fint leirår!

Skrevet av Bao Nguyen

LUT
LUT har ansvar for NUKs leirvirksomhet. Vi arrangerer tre 

påskeleire, fem regionale leire i Nord, Midt, Vest, Søt og Øst 
i tillegg til Juniorleir og ungdomsleir. Vår oppgave består i å 

finne egnede leirsjefer, hjelp de å forme lederteam, hjelpe de 
i til å planlegge- og gjennomføre leir og etterarbeid. Vi ar-

rangerer også hver vinter Leirsjefsamling hvor årets leirsjefer 
og deres praktiske ledere blir invitert og lærer mer om NUKs 
virksomhet, og på høsten inviterer vi alle som har bidratt på 

leirene våre til en lederhelg på Mariaholm. 

LUT bestod i 2020 av Marius Horn, Unni Gabrielle Carreno og 
Bao Hieu Kevin Nguyen. 
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Det kan tenkes at NUKs Medieutvalg har 
hatt mye å gjøre under pandemien med 
arbeid og aktiviteter. Men dette førte til 
vanskeligheter å gjøre våre faste oppgaver 
som ved å fremme lokallagsaktiviteter, 
som ikke ble gjennomført på grunn av 
korona. Likevel har vi klart å få til et sa-
marbeid med KUT for Adventsaksjonen 
2020, hvor vi bidro med å filme og redi-
gere filmsnutt til AA siden Adventsaks-
jonshelgen ble avlyst. Videre fikk vi laget 
en NUK Rewind video som oppsummerte 
aktivitetene NUK arrangerte dette året. 
Videre fikk vi også til en pater prater live 
på zoom, i tillegg til å få noen svar på noen 
pater prater spørsmål fra pater Gunther.

På nyåret startet NUK prosjektet Co-
Creator, hvor MUT medlemmer har fått 
mulighet til å fokuserte på å lære om det 
grunnleggende rundt sosiale medier som 
filming, fotografering, video redigering, 
photoshop og bruk av fotoutstyr og lydut-
styr som lys og lyd. Dette prosjektet har 
bygget blant annet NUK podcaster som 
MUT har arbeidet med å fremme dem 
på sosiale medier gjennom bildeserie 
og videosnutt.

Til slutt har vi bearbeidet og utviklet en 
egen NUK Discord server, hvor ungdom-
mer over hele verden kan samles på en 
digital plattform for spillkveld, worship, 

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 (Tidligere 
nestleder, men har gått ut av utvalget), Vivian Phuong Mi 

Thai (Nestleder), Marion Norum Spæren, Marie Foss og Sean 
Vincent Huertas.
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Siden vi frem til sommeren 2021 ikke har 
hatt muligheten til å tilby noen aktiviteter 
til barn rundt i de forskjellige menighetene 
har vi bidratt med opplegg i barnebladet 
Arken. Det har vært en lærerik opplevelse 

å se hvordan man setter sammen et blad 
og hvordan man kan forkynne budskapet 
om Kristus.

Skrevet av Vivian Jensen

BUT
Barneutvalget har som oppgave å tilby barn i de lokale me-

nighetene aktiviteter som bidrar til å styrke barnets forhold til 
den katolske tro og dens fellesskap. Dette gjøres ved å være 

en ressursgruppe for menigheter som ønsker hjelp til å sette 
opp et opplegg. 

BUT består av Vivian Jensen, Helene Ranek, Yvon Van Loon og 
Anita Olsen. 

rosenkrans eller bare snakke med hveran-
dre. Vi startet denne Discord serveren 
men en spillkveld, hvor vi med ungdom-
mer over hele Norge startet med bønn, 
fortsatte med spilling av Among Us, Scribbl 
og Gartic Phone. For å ende spillkvelden 
på en katolsk måte, avsluttet vi gamingen 

med en rolig, beroligende og avslappende 
rosenkrans. Vi ser frem til å videreutvikle 
og bruke Discord serveren til NUK til flere 
digitale arrangementer, samtaler og ikke 
minst bli kjent med unge katolikker over 
hele Norge.

Skrevet av Ivan Vu
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Ministrantutvalget har som hovedoppgave 
å fremme og motivere til ministrantarbeid. 
Som en konsekvens av Korona-situasjonen 
måtte dessverre ministranttreff i Midt-
Norge avlyses samt Norgesmesterskap i 
ministrering som arrangeres i Oslo. Utv-
alget har møtt digitalt og diskuterer blant 
annet ideer eller løsninger for å fremme 
ministrantarbeid i denne vanskelige tiden, 
samt fremtidige prosjekter utvalget kan 
drive med.

I februar ble «ministrantpodden» presen-
tert i samarbeid med CoCreator prosjektet 
innad i NUK, og podcastens vert er utv-
algets leder. Gjennom ministrantpodden 
får man høre ulike personers synspunkter 
på ministrering. Fra alt som gjøres i mes-

sen, hva slags symbolikk og hensikt de 
ulike delene av liturgiene har. Foreløpig 
er det fire episoder som har blitt lagt ut 
(31.05.2021): 1. Martin forteller litt om seg  

tanken bak ministrantpodden og gode grunner til 

hvorfor du skal begynne å ministrere.  2. «Mannen 

bak kulissene» i St. Olav domkirke i Oslo, Paul 

Maric, en ministrant med lang erfaring. 3. En av 

«de vi ser opp til», Thu Nguyen, tidligere leder for 

St. Paul ministrantlag.  4. «Veien til Kristus» med 

pater Anthony, kapellan i Mariakirken menighet, 

Stabekk. 

Utvalgets mål er å kunne få arrangert 
ministranttreff igjen i nærmeste framtid, 
og fortsette med å motivere til minis-
trantarbeid.

Skrevet av Martin Le

MIN-UT
Ministrantutvalget (MinUt) har som ansvar å lage ministrant-
materialet. Utvalget har også ansvar å arrangere ulike minis-

trantarrangementer

Utvalgets medlemmer er Martin Le,  My Nina Truong, Thomas 
Nguyen, Anhlyn Thuy Truong.
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2020–2021 har vore eit annleis år for unge 
vaksne i NUK! NUK vil hjelpe dei i å kunne 
fordjupe seg i trua og bidra til eit aktivt, 
engasjert fellesskap av unge katolikkar. 
NUK har lokallag for unge vaksne som 
møtest jamnleg i mange byar, og i år har 
vi hatt fleire digitale arrangement lokalt.

I byrjinga av oktober møttest 25 unge 
vaksne frå heile landet for å vera med på 
bispevigselen av biskop Erik i Trondheim. 
Vi hadde felles bøn og sosiale aktivitetar 
og vart godt kjende.

I november skulle 18+-utvalet arrangere 
retrett på Mariaholm, og i februar skulle 
vi hatt vintersportshelg på Lillehammer, 
men vi måtte avlyse begge på grunn av 

koronasituasjonen.  Vintersportshelg får vi 
til i 2022, vi har allereie eit godt program.

I mars hadde vi digital temahelg om hei-
lage Josef og kampen mot åndeleg sløvleik. 
Vi var ti unge vaksne og hadde temaøkter 
og gruppediskusjonar, kykrjekaffi og kviss.

I juli gjekk vi to parallelle pilegrimsturar til 
olsok, ein over Dovre og ein langs Mjøsa, 
og vi var heile 40 pilegrimar til saman! Vi 
gjekk og ba saman, støtta kvarandre opp 
bakkar og berg. Begge gruppene møttest 
på Heimdal og gjekk siste delen av leia til 
Nidarosdomen i bøn og song. Det var ei 
framifrå kjensle å endeleg sjå målet etter 
så mange dagar. I Trondheim var vi med 
på olsokprogrammet til kyrkjelyden.

Skrevet av Anja Zawadzka-Persvold

18+
Utvalet arrangerer retrett på Mariaholm og temahelg lokalt 
i ein kyrkjelyd kvart år. I tillegg er 18+-utvalet ansvarleg for å 

finne leirsjefar til den årlege pilegrimsturen til olsok.

Utvalet: Peder Foss og Anja Zawadzka Persvold
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ARKEN

Arken er et barneblad som gis ut av NUK 
til alle barn mellom 4-12år. Det gis ut 
fire ganger i året og sendes til alle me-
nigheter i Norge, men blir også publisert 
på NUKs nettside. Hvert blad tar for seg 
et tema. Bladet vil inneholde relevant 
tekst, lesernes meninger, bilder eller op-
pgaver. Noe Arken har hatt pågående 
lenge er helgentegneserie, artikkel av 
pater Khiem, norsk-polsk tekst og «Det 
kreative hjørnet». Det blir også publisert 
konkurranser og ulike bidrag fra Arkens 
lesere. Arken har et godt samarbeid med 
BUT (barneutvalget), som bringer inn nytt 
og spennende innhold. Selv om bladet 
er ment for de yngste er innholdet også 
passende for ungdommer og voksne. 

Høsten 2020 ble det gitt ut blad med 
temaet «Mamma». Det besto av bønn, 
fortellinger om ulike kvinner og rollen 
jomfru Maria og Gud har som våre mødre. 
Neste nummer ble gitt ut ved juletiden 
og omhandlet «tradisjoner». Julen er en 
høytid med mange tradisjoner. Flere av 
dem er med på å styrke vår tro, men også 
minne oss om Jesus. Mange av NUKs med-
lemmer har også Adventsaksjonen som en 

tradisjon. 2020 har vært et vanskelig år for 
mange, og dermed ble det første bladet i 
2021 gitt ut med temaet «vennskap». Dette 
er for å minne oss på hvor viktig det er å 
ha relasjon til Gud og et godt forhold til 
andre mennesker. For sommerens utgave 
ble temaet «Farger». I bladet ble det fortalt 
hvor viktig farger kan være og hvordan 
det kan bringe mer glede. Gud som er vår 
viktigste lyskilde gjør at vi kan oppdage 
de fantastiske egenskapene farger har. 

Redaksjonen har lenge bestått av flere 
trofaste medlemmer. Men som tiden går 
må noen dessverre forlate teamet. Derfor 
er Arken alltid åpen for flere nye medlem-
mer, og vi ønsker dermed velkommen til 
alle som ønsker å bidra. 

Skrevet av Maria Pham

Q

I år gis det ut første utgave av Q i 4 år. 
NUK er fortsatt på jakt etter ny redaksjon 
samt engasjert redaktør. Vi håper den 
nye layouten til Q oppmuntrer folk til å 
ta ansvar for bladet. Ungdom trenger å 
skape selv nye impulser for andre unge 
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katolikker. Vi krysser fingrene for at noen 
tar kontakt.

I år startet vi et prosjekt som fikk noen av 
NUKs medlemsblader til å se aktuelt og 
fersk ut. Både Arken og Q fikk helt ny og 
moderne layout. Formålet med prosjektet 
var å endre på NUKs blader slik at de blir 
vennlige og tilpasset barns- og ungdoms-
behov. Videre ønsker NUK å endre på 
layouten til Credimus også.

Skrevet av Aleksandra Śramkowska

CREDIMUS

Credimus har i året 2020-2021 kommet 
med to nye utgaver og skal til høsten for-
berede seg med et nytt nummer. Bladet 

gir ut to utgaver i året og er aktivt på In-
ternett, samt deler sine artikler gjennom 
St. Rita radio. Vi skriver på norsk, med en 
engelsk artikkel i hver utgave. Vi er for 
tiden en redaksjon på 7 personer, med 
forbehold for endringer og gjesteinnlegg. 
I høstens utgave hadde vi en artikkel fra 
en av våre prester, denne gangen en av 
nonnene på Lunden. Redaksjonen har god 
kommunikasjon med redaktør, gjennom 
en pågående messanger - samtale. Siden 
i fjor har bladet også tatt inn nye former 
for artikler som: fast innlegg med bønn 
og salme, “Credimus anbefaler” og en 
pågående serie om Tolkiens katolske fan-
tasiverden. Vi gleder oss til vi dere arbeid!

Skrevet av Marta Krakus
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NUKs nettside er i stadig utvikling - vi 
jobber hardt for å oppdatere nettsiden 
vår slik at innholdet dekker organisasjo-
nens- og medlemmenes behov. Vi satser 
på enkle løsninger som bidrar til trivsel 
av nettsidens brukere.

I korona-tiden har NUKs medlemmer blitt 
særlig engasjerte på sosiale medier. Vi 
merker enda mer trafikk både på face-
book og instagram, og NUK må derfor 
komme seg frem for å gi sine medlem-
mer avgjørende informasjon om NUKs 
kommende aktiviteter.  Gjennom so-me    
ønsker vi samtidig å skaffe nye medlem-
mer. Målet med fargerik og spennende 
innlegg er at NUK blir synlig innenfor og 
utenfor organisasjonen. Vi ønsker å løfte 
vårt grafiske profil til et profesjonelt nivå. 
I framtida vil NUK innføre en sosiale me-
dier strategi som vil føre til enda større 
engasjement.

Skrevet av Aleksandra Śramkowska
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I løpet av det siste året har det Katolske 
Norge opplevd en flom av nye podcasts 
som retter seg mot ungdom. Det har til 
og med startet opp en Katolsk nettradio 
- St. Rita Radio.

ST. AUGUSTINS BEKJENNELSER

NUKs første forsøk på podcast kom fra 
Trondheim, gjennom Peder Foss og Martin 
Nguyen. I slutten av mai 2020 kom første 
episode. Gjennom en rekke samtaler og 
intervju belyser de unge vertene både sin 
egen tro og Kirkens lære. Høydepunktet i 
episodene fra 2020 må nok likevel være 
intervjuene med Biskop Erik.

COCREATOR

Etter St. Augustins Bekjennelser banet 
veien, har NUK satset enda mer på pod-
casts. Gjennom prosjektet “CoCreator” skal 
NUK satse stort på video og lyd. Første ute 
i dette prosjekter er fire podcasts: Gensek 
Grubler, Ministrantpodden, Teologiens 
Analogi, og Veien til Salighet. Et knippe 
podcasts som beskrives best som “godt og 
blandet”. Gensek Grubler følger NUKs gen-
eralsekretær i søken om å forstå katolsk 
lederskap og hvordan troen oppfordrer 

oss til å være ledere. Ministrantpodden, 
med Martin Le som vert, er et dypdykk i 
ministrering - med en rekke intervju med 
erfarne ministranter og deres nærmeste 
kollegaer, prester. Teologiens Analogi er 
en samtale mellom to NUK’ere, Katherine 
Esquivel og Vivian Jensen, om troen sin - 
se for deg alle de gode diskusjonene du 
har med gode venner, som en podcast! 
Veien til Salighet er Marie Foss’ utforskelse 
av hvordan moderne katolikker kan bli 
helgener og er kalt til hellighet.

ST. RITA RADIO

Hvis, mot formodning, du ikke finner noe 
av interesse hos NUK, anbefaler vi at du 
tar turen innom St. Rita Radio. Med et 
fullstappet program hele uken, er det 
alltid noe å lytte til. Fra “Katolsk i Hodet” 
med Øyvind Evenstad til utgreiing om 
Kroppens Teologi av Eirik Steenhoff, med 
tidebønner, rosenkransandakter og bøn-
nestunder for barn.

Skrevet av Stephen Trotter
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Løpet av året 2021 har NUK hatt et kom-
petanseheving i prosjekt med støtte fra 
LNU med navn CoCreator. Prosjektet 
hadde som hensikt å heve kompetansen, 
samt også styrke kreativ tenkning med 
fokus på foto- og videoproduksjon. Løpet 
av denne perioden har vi fått produsert 
4 podcaster, der hver av dem fokuserer 
på forskjellige deler av den katolske tro 
og lære, og som kan bli benyttet som 
verktøy i å vokse og bli styrket av troen. 

Vi har hatt flere kurs der vi har gått gjen-
nom de grunnleggende programvarene 
i Adobe Suiten, og fått innføring i grafisk 
design. 

I skrivende stund jobber vi med en vid-
eoproduksjon for pilgrimsturen som skal 
finne sted i sommer, der vi ønsker å vise 
et visuelt inntrykk på det å gå i Herrens 
navn. Med innkjøp av en god del utstyr, 
kurs i diverse programvarer og flere digi-
tale prosjekter, håper vi at CoCreator 
prosjektet kan så flere frø blant medle-
mmene i NUK, og bidra til mer kreativ 
tenkning og arbeid. 

Gjennom CoCreator prosjektet har NUK 
fått en fot i den digitale evangeliseringen. 
NUK er med å å spre det glade budska-
pet, som er Kristi død og oppstandelse, 
til hvor folket er.

Jeg vil bare gi en takk til alle som har deltatt 
i prosjektet, og som har bidratt.

Takk for at dere ønsket  å være med på 
prosjektet, og takk for alt det dere gjør 
for den Katolske Kirke i Norge. Vi er alle 
skapt av Faderen, og det er med Faderen 
at vi kan skape noe. 

Vi er skapt for å skape for 
og gjennom Skaperen. 

CoCreator

Skrevet av Martin Nguyen
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Inntekter Regnskap 2020 Regnskap 2019 Regnskap 2018

Medlemskontingent < 25  kr 161 607,87  kr 115 261,00  kr 132 814,01 

Medlemskontingent > 25  kr 1 400,00  kr 8 846,00  kr 6 836,00 

Medlemskontingent familie  kr -  kr 1 000,00  kr 49,12 

Medlemskontingent støtte  kr 750,00  kr 1 200,00  kr 300,00 

Sum medlemskontingent  kr 163 757,87  kr 126 307,00  kr 139 999,13 

Arrangementsinntekter

Påmeldingsgebyr -kr 20 422,25 -kr 28 279,00 -kr 21 678,50 

Deltakeravgift  kr 350 115,00  kr 1 328 800,00  kr 832 600,00 

Søskenmoderasjon -kr 300,00 -kr 1 800,00 -kr 1 500,00 

Andre inntekter arrangement  kr 960,00  kr -  kr 128 990,00 

Sum arrangementsinntekter  kr 330 352,75  kr 1 298 721,00  kr 938 411,50 

Støtte fra Kirken

Tilskudd fra OKB  kr 370 000,00  kr 534 749,00  kr 523 166,00 

Tilskudd fra Trondheim  kr -  kr -  kr - 

Tilskudd fra Nord-Norge  kr 40 000,00  kr 40 000,00  kr 40 000,00 

Sum støtte fra kirken  kr 410 000,00  kr 574 749,00  kr 563 166,00 

Støtte fra tilskuddsordninger

FUV Nasjonal grunnstøtte  kr 1 761 845,00  kr 2 105 701,00  kr 1 811 950,00 

FUV Internasjonal grunnstøtte  kr 56 922,00  kr 126 440,00  kr 395 920,00 

Momskompensasjon  kr 307 001,00  kr 253 509,00  kr 217 648,00 

Kulturmidler  kr -  kr -  kr 14 344,00 

FriFond Organisasjon  kr 383 416,75  kr 622 998,00  kr 654 913,00 

Frifond administrasjonandel  kr 24 722,00  kr 32 789,35  kr - 

Frifond til Driftstilskudd -kr 340 963,39 -kr 505 718,00 -kr 446 282,88 

Frifond til Prosjektstøtte -kr 91 853,65 -kr 115 120,00 -kr 151 639,00 
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Frifond restmidler  kr -  kr 3 323,00  kr - 

Andre Tilskudd  kr 188 276,00 

Støtte fra tilskuddsordninger  kr 2 289 365,71  kr 2 523 922,35  kr 2 496 853,12 

Andre inntekter

Lederavslutning -kr 6 790,31 -kr 6 386,33 -kr 2 154,20 

Gaver  kr 13 086,00  kr 61 358,00  kr 23 870,37 

Salg Genser  kr 1 899,00  kr 1 650,00  kr 3 586,12 

Salg annet  kr 6 775,00  kr 26 683,00  kr 486,80 

Salg T-Skjorte  kr 150,00  kr 3 102,71  kr 3 094,85 

Andre inntekter  kr -  kr 15 751,00  kr 5 017,42 

Gave til Leirfond  kr 49 400,00  kr 52 450,00  kr 20 000,00 

Sum andre inntekter  kr 64 519,69  kr 154 608,38  kr 53 901,36 

SUM INNTEKTER  kr 3 257 996,02  kr 4 678 307,73  kr 4 192 331,11 

Kostnader  Regnskap 2020  Regnskap 2019  Regnskap 2018 

Varekjøp  kr -  kr 72 244,00  kr - 

Beholdningsendring -kr 593,24 -kr 18 159,00  kr 39 037,50 

Varekostnader -kr 593,24  kr 54 085,00  kr 39 037,50 

Personalkostnader

Lønninger v/OKB  kr 1 724 333,88  kr 1 704 639,00  kr 1 637 143,00 

Honorarer v/OKB  kr 5 600,00 

Utvikling og trivsel  kr 300,00  kr 4 170,00  kr 18 409,11 

Gave annsatt fradragsber.  kr 8 759,10  kr 1 751,00  kr 1 062,80 

Kantinekostnad  kr 1 135,45  kr 3 340,00  kr 4 384,42 

Sosialekostnad  kr 14 010,70  kr 10 826,43  kr 4 293,89 

Lønnskostnader  kr 1 754 139,13  kr 1 724 726,43  kr 1 665 293,22 

Administrasjonskostnader

Kontorutstyr  kr 39 471,77  kr 40 712,25  kr 6 057,98 

Programvare / EDB utg  kr 12 677,47  kr 75 857,00  kr 92 892,97 

Telefon  kr -  kr 6 396,44  kr 3 149,78 

Grafisk utarbeidelse  kr 1 508,00  kr 3 679,97 

Programvare, Software  kr 171 206,95  kr 64 493,00  kr 14 079,00 

Kontorrekvisita  kr 17 309,14  kr 27 832,00  kr 14 808,04 
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Annen kontorutstyr  kr -  kr 524,00  kr 10 239,00 

Bøker, tidsskrifter og aviser  kr -  kr 268,00  kr - 

Annen kontorkostnad  kr -  kr 3 199,40  kr 2 899,40 

Internett  kr -  kr 3 654,00  kr 5 049,74 

Porto  kr 121 788,30  kr 76 743,00  kr 106 723,91 

Annen kostnad  kr -  kr 5 334,00  kr 2 493,00 

Reiseutgifter stab  kr 4 774,41  kr 5 252,61  kr 5 510,69 

Reiseutgifter ungdomsprest  kr 301,00  kr 1 130,32  kr 7 534,23 

Ungdomsprestens bil  kr 4 543,23  kr 7 764,35  kr 18 967,41 

Reisebidrag fra Intern.Reisefond  kr -  kr 150 000,00  kr 900,00 

Forsikringer  kr 3 769,00  kr 3 590,00  kr - 

Sum administrasjonskostnader  kr 377 349,27  kr 472 750,37  kr 294 985,12 

Honorarkostnader

Revisjonshonorar  kr 48 688,00  kr 66 144,00  kr 50 094,00 

Regnskapsføring  kr 153 492,26  kr 117 144,04  kr 52 316,00 

Honorarer  kr -  kr 2 750,00  kr - 

Honorarer til selvstendig næringsdrivende  kr 1 500,00  kr 10 947,00  kr - 

Sum honorarkostnader  kr 203 680,26  kr 196 985,04  kr 102 410,00 

Arrangement og aktiviteter

Trykksaker  kr 36 217,55  kr 59 193,00  kr 42 922,25 

Trykking - Årsrapport  kr 9 487,21  kr 6 288,00  kr 16 657,00 

Trykking - Blader  kr 55 418,00  kr 57 314,00  kr 55 823,00 

Kost arrangement  kr 135 822,22  kr 327 501,00  kr 272 222,80 

Losji arrangement  kr 362 155,40  kr 386 697,00  kr 503 781,85 

Kost og losji arrangement  kr 11 200,00  kr 84 940,00  kr 5 943,34 

Transport arrangement  kr 116 621,53  kr 185 187,00  kr 213 044,63 

Leder Reise under / til arrangement  kr 62 753,25  kr 96 483,00  kr 141 657,33 

Forberedelse arrangement  kr 20 248,50  kr 25 455,00  kr 20 980,59 

Leder Reise Forberedelse  kr 20 339,96  kr 204 256,00  kr 46 698,74 

Rekvisita/diverse-arrangement  kr 37 746,42  kr 103 588,00  kr 79 090,19 

Kurs, Møter og seminarer  kr 6 520,00  kr 8 625,87  kr 29 869,18 

Møteutgifter Utvalg  kr 4 354,25  kr 30 080,00  kr 22 514,80 

Reiseutgifter utvalg  kr 20 640,00  kr 23 848,00  kr 33 612,48 

Deltakerreiser leirer  kr 61 798,38  kr 570 369,00  kr 143 126,40 

Arrangm./adm.gebyr  kr -  kr -  kr 18 917,07 

Sum arrangement og aktiviteter  kr 961 322,67  kr 2 169 824,87  kr 1 646 861,65 

Kontingent og gave

Annet tilskudd fra NUK  kr 36 250,00  kr 11 962,00  kr 25 000,00 
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Gave/støtte  kr 28 479,70  kr 58 649,00  kr 59 961,60 

Medlemskap  kr 22 647,42  kr 13 196,40  kr 18 900,00 

Gave, ikke fradragsber.  kr 6 688,10  kr 1 544,20  kr 1 700,00 

    Kontingent og gave  kr 94 065,22  kr 85 351,60  kr 105 561,60 

Annen kostnad

Gebyr  kr 66 577,10  kr 14 467,00  kr 13 473,39 

Øredifferanse  kr -  kr 395,00 -kr 2,99 

Andre kostnader  kr -  kr 20 057,00  kr 2 034,08 

    Annen kostnad  kr 66 577,10  kr 34 919,00  kr 15 504,48 

SUM KOSTNADER  kr 3 456 540,41  kr 4 738 642,31  kr 3 869 653,57 

Driftsresultat -kr 198 544,39 -kr 60 334,58  kr 322 677,54 

Finansinntekt  kr 36 181,07  kr 52 010,00  kr 42 471,40 

Finanskostnader  kr -  kr 44,00  kr - 

RESULTAT FINANSPOSTER  kr 36 181,07  kr 51 966,00  kr 42 471,40 

Resultat før overføringer og disp. -kr 162 363,32 -kr 8 368,58  kr 365 148,94 

Årsresultat -kr 162 363,32 -kr 8 368,58  kr 365 148,94 

Formålskapital

Fri formålskapital  kr 907 013,00 

Reservefond  kr 3 000 000,00 

WYD-fond  kr 200 000,00 

Adoremus  kr - 

Litteraturfond  kr - 

Fond avviklede lokallag  kr - 

Militærvalfart-fond  kr 53 264,00 

Leirfond  kr 168 892,00 

Formålskapital pr. 31.12.2020  kr 4 329 169,00 
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ØU
Økonomisk utvalg har ansvar for å følge opp NUKs økonomi 

og utarbeide budsjettforslag.

I tillegg til NUKs leder og generalsekretær, består ØU av Ole 
Alexander Greve, Benedikt Huyncek og Kajetan Bocek
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