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Leder Katherine Esquivel åpner landsmøtet. Ønsker zoom-deltakere og alle i 

rommet velkommen. To gjester fra Estland, Mikael Soobik og Auli Marta Humal. 

 

Senere kom Krystian Wieszala fra SUK.  

 

Vi ber.
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LM godkjenner de foreslåtte møtefunksjonærene, møteinnkallelsen og dags- og 

forretningsorden 

Antall stemmer for: 33 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3 

Sak 02/21-1 – Valg av ordstyrere HS innstiller: 

1. Henok Berhane 

Valgt av LM. Henok leder konstitueringen. 

 

Sak 02/21-2 – Valg av referenter HS innstiller: 

1. Isak Slettebø 

2. Opptak av LM fungerer som referat 

Sak 02/21-3 – Valg av protokollunderskrivere HS innstiller: 

1. Martin Le 

2. Marie Foss 

Sak 02/21-4 – Valg av tellekorps 

HS innstiller: Sekretariatet fungerer som tellekorps gjennom den digitale 

plattformen. 

Sak 02/21-5 – Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram HS innstiller: 

1. Anhlyn Truong 

2. Vivian Jensen 
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Sak 02/21-6 – Valg av redaksjonskomité for budsjett 2022 HS innstiller: 

1. Stephen Trotter, generalsekretær 

2. Katherine Esquivel, NUKs leder 

Sak 02/21-7 – Valg av redaksjonskomité for årsrapport 2020-2021 HS innstiller: 

1. Aleksandras Sramkowska, kommunikasjonskonsulent 

2. Ole Bjørn Halvorsen 
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NUKs leder Katherine Esquivel legger fram årsmelding fra HS. 

 

Utvalgene følger etter: 

- MUT (Medieutvalget) v/ Ivan Vu 

- KUT (Karitativt utvalg) v/ Stine Arctander på Zoom 

- LUT (Leirutvalget) v/ Bao Hieu Kevin Nguyen 

- LTU (Ledertreningsutvalget) v/ Catarina Vu 

- 18+ v/ Peder Foss, som stiller for utvalgsleder Anja Zawadzka Persvold 

- BUT (Barneutvalget) v/ Vivian Jensen 

- MINUT (Ministrantuvalget) v/ Martin Le 

- Redaksjonene. 

- Formann Katherine Esquivel forteller kort om Q. 

- Credimus v/ Marta Krakus 

- Arken v/ Maria Pham 

 

Deretter distriktene: 

- Oslo v/ André Nguyen 

- Sør v/ Hallvard Hareide 

- Midt v/ Anhlyn Truong 

- Vest v/ Luis Pirela 

- Østfold og Nord v/ formann Katherine 

- Øst v/ Yen Nhi Vu
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Nestleder Brion Lance Caguiat sier hvorfor årsrapporten er viktig.
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LM godkjenner årsrapporten for 2020-2021 (med eventuelle endringer) 

Antall stemmer for: 30 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 5
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Gen.-sek. Stephen Trotter går gjennom regnskap 2020. Flere medlemmer, flere 

sommerleire, men færre deltakerdager og færre deltakere på sommerleir. Påskeleir 

avlyst. Påvirker økonomien både på inntekts- og utgiftssiden. Totalt sett noe høyere 

inntekter enn budsjettert, og noe lavere utgifter. Fortsatt negativt resultat (162 363 i 

minus), men det var budsjettert med 447 053. 

Resultatregnskapet = hvor mye penger du har brukt og fått inn det året 

Balanseregnskap = hvor mye du sitter igjen med av reserver (reservefond, 

internasjonalt reisefond osv.). 

 

NUK sitter igjen med en del reserver, ca. 4,3 mill. 

 

 

LM godkjenner NUKs regnskap for 2020 

Antall stemmer for: 34 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3
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Gen.-sek Stephen forklarer. Organisasjoner funker ikke på samme måte som 

privatøkonomien. Enkeltpersoner har så og så høy inntekt og må tilpasse forbruket 

etter det. NUK kan derimot søke om mer penger dersom vi har brukt mye og hatt 

mye aktivitet.
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LM godkjenner NUKs budsjett for 2022 (med eventuelle endringer) 

Antall stemmer for: 30 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 5
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Anhlyn Truong legger fram arbeidsprogrammet.  
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LM godkjenner NUKs arbeidsprogram 2021/2022 

Antall stemmer for: 30 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 3 
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Kim Anh Le presenterer planen. 

 

Luis Pirela: Det meste av program er lagt til Østlandet. Hvorfor ikke spre det mer? 

Finnes gode lokaler på Vestlandet også. 

KAL: Det har med økonomi å gjøre. Men enig i at vi bør være synlige i andre deler av 

landet. 

 

 

 

LM godkjenner den foreslåtte aktivitetsplanen for 2022 

Antall stemmer for: 34 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 1 

 

Tillegg: Stab har mulighet til å gjøre mindre endringer basert på hvilke leirsteder 

som er tilgjengelige, skoleruter og liknende.
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Caritas v/ Knut Andreas Lid presenterer. 

 

Caritas, nettverk opprettet i 1897 i Tyskland. Globalt i dag, men fortsatt er Tyskland 

viktig. Største arbeidsgiveren i Tyskland etter staten. Skyldes at Caritas driver skoler 

og sykehus. Caritas har ulike navn i andre land. 

 

Et av verdens største humanitære nettverk. Bare Røde kors som er jevnstort. 

 

Caritas mer og mer til stede i resten av Norge, ikke bare Oslo. Ønsker frivillige, 

gjerne med språkkunnskaper. Arbeidsinnvandrere har dårlig råd og ingen rett til 

språkopplæring. 

 

Caritas Norge i verden: Mål om å bidra til FNs bærekraftsmål 1 og 2 – utrydde 

fattigdom og sult innen 2030. 

 

Arbeider særlig med langsiktig utvikling. Hjelpe bønder å hjelpe seg selv gjennom 

opplæring i ny teknologi, entreprenørskap mm. Mye av landbruket i det globale sør 

er veldig gammeldags, som i Norge for 100–200 år siden eller mer. Driver også med 

nødhjelp, som er rettet mot katastrofer. Bistand er mer forebyggende enn 

nødhjelp. 

 

I tillegg er Caritas en viktig spiller innen fred og forsoning. Har stor tillit i verden. 

F.eks. i Colombia der både marxist-geriljaen i jungelen og den ganske 

høyreorienterte regjeringen respekterer Kirken. 

 

Adventsaksjonen 

 

Tre prosjekter: 

1) Beskytte skaperverket mot klimaendringer. 270 mill mennesker som er akutt 

underernærte i 2020, dobling fra før pandemien. Avskoging henger sammen 
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med kjøttproduksjon. Caritas jobber for å få opp effektiviteten slik at 

bøndene får mer kjøtt ut av hver fotballbane med regnskog. Vekt på 

Colombia og DR Congo. Værvarsling også viktig. Kanskje må bøndene så to 

uker senere enn normalt, hvis regntiden er forsinket? 

2) Uganda. Presidenten har vært der like lenge som Caritas, siden 1986. Uheldig 

på veldig mange måter, men skaper en viss stabilitet. Svært unge befolkning i 

Uganda. 50 prosent er under 15 år. Kjempemulighet, men også en vanskelig 

oppgave å sikre jobb til alle. Uganda har ca 1,5 mill flyktninger og asylsøkere, 

det største antall i hele Afrika. Krig i flere av nabolandene. Prosjektet: Støtte 

oppdrettsnæringen. Ønsker å utdanne folk til en voksende sektor, skape 

sunnere verdikjeder og sikre bedre ernæring med proteinrik mat. 

3) Sri Lanka. Har vært fred i landet siden 2009, men fortsatt spenninger mellom 

de fire store religionene. Terrorangrep påsken 2019. 20 prosent av barn 

under fem år er undervektige. Prosjektet: Arbeide for dialog mellom de 

religiøse grupperingene i landet. 

 

Spørsmål fra salen. 

 

Innlegg om prosjektene. 
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LM vedtar å støtte følgende prosjekt for Adventsaksjonen 2022 

Antall stemmer for prosjekt 1: 7 

Antall stemmer for prosjekt 2: 21 

Antall stemmer for prosjekt 3: 5 

Antall blanke stemmer:  

Flertallskrav: Normalt 50% 
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Ingen lederkandidat ennå (pr. lørdag ettermiddag), men frist er 11.30 søndag. 

 

Lørdag 

 

Sunniva Fongen fra valgkomiteen introduserer kandidatene. 

 

Grilling starter. 

 

Theresa Nguyen 

- Hva er visjonene dine for HS? 

- Videreutvikle de små arrangementene lokalt. Ønsker at barn skal bli kjent 

med NUK slik jeg ble i min barndom 

- Hvor selvstendig er du hjemme? 

- Jeg bor alene. Greier å passe på meg selv. Bor på et lite sted (Odda), men 

kommer fra Bergen. Synger i kor og er frivillig på litteraturhuset. 

- Hvordan liker du å jobbe i grupper? 

- Viktig å nå mål som vi setter oss. 

- Hvordan jobber du under press? 

- Diskutere med andre. De beste ideene oppstår i fellesskap. 

- Dine svakheter? 

- Kan nøle med å si min mening. 

- Hva har du gjort i NUK? 

- Deltatt på leir, vært kokk… 

- Kebab eller taco, resten av livet? 

- Taco. Da kan man plukke mer av det man har lyst på, variere + sosialt. Kebab 

mer ensformig. 

 

Vuong Vu 

- Har ikke store visjoner, men ønsker å få opp aktivitetsnivået igjen. 



 

 

19 

- Ønsker å bidra med det han kan. Vært med i medieutvalget bl.a. leirsjef i 

sommer. Liker å jobbe med barn og unge. 

- Selvstendig? 

- Bor i kollektiv. Delegerer arbeid der. 

- Svakheter? 

- Kan komme med litt for mange ideer. 

- Hvilken ledertype er du? 

- En lyttende leder. Tar affære når det blir kaos. Kan være handlekraftig når 

det trengs. 

- Cola eller Pepsi? 

- Vet ikke. 

Anhlyn Truong 

- Hvordan liker du gruppearbeid? 

- Må “prøve vannet” av og til. 

- Hvordan håndterer du press? 

- Fint, så lenge det er toalett i nærheten. 

- Svakheter? 

- … 

- Styrker? 

- Imøtekommende. 

- Hvilken ledertype er du? 

- Kan være streng. 

- Startet som ministrant, møtte prestene, kom inn i ungdomsarbeidet. Vært i 

HS et år. 

- Selvstendig hjemme? 

- Gjør alt selv. 

- Favoritthelgen? 

- St. Augustin. 

- Hvorfor han? 

- Jeg er leder for St. Augustin nå, så jeg får bare si ham. 

 

Nikolai Vik Rasmussen 
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- Veldig få som vet hvem jeg er, men jeg er ministrant i St. Olav. 

- Fellesskapet er noe av det viktigste i troen. 

- Mener jeg er selvstendig. 

- Liker å jobbe i grupper. Får gjort mye mer, særlig hvis alle er motivert. 

- Har opplevd press som ministrant og håndterer det bra. 

- Svakheter? 

- Jeg er asosial. 

- Har ikke mye erfaring i NUK. Har prioritert menighetsarbeid i St. Olav. 

 

Andrzej Warhatiuk 

- Få til regionale aktiviteter og gjenopprette det som koronatiden har ødelagt. 

- Trives med lagarbeid. 

- Svakheter? 

- Kan bli litt for opptatt med et problem. Liker ikke møter. 

- Favorittprest? 

- Jeg verdsetter og likestiller alle prester. 

 

Søndag 

 

Martin Nguyen stiller som leder 

- 22 år, oslogutt. Født i Bergen, studerer i Trondheim. 

- Ønsker å gi alt til NUK, være et forbilde og styrke barne- og ungdomsarbeid. 

- NUK stiftet i pinsen 1947. 

- Trives med lagarbeid. Lært det i NUK. Har ministrert mye. 

- Svake/sterke sider? 

- Veldig sterkt engasjement. Det er bra, men jeg sier ja til alt. Kan bli for mye. 

- Hvilken ledertype? 

- Engasjert og lyttende. 

 

Fra salen: 

 

- Visjoner for lokal VUD? 
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- Viktigste er at vi får gjennomført det. 

- Du stilte for to år siden, men trakk deg. Hva har skjedd siden da? 

- Jeg er klokere nå, mer moden. 

- Viktigste erfaring du har gjort siden 2019? 

- Har lært å si nei. Jeg har litt “FOMO”, skal innrømme det (“fear of missing 

out”). Har lært at kroppen må få hvile. 

- Du er student, har to jobber, er i et forhold, har familie. Hvordan skal du 

kombinere det med ledervervet? 

- Strukturere. 

- Største problemet i NUK? 

Oppfølgingen er litt dårlig. I lokallagene hender at tre personer forsvinner, og 

så dør alt. 
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LM velger Mauricio Salazar, Sunniva Fongen, Vuong Vu og Martin Pajchel til 

valgkomité for 2021-2022 

 

LM velger RSM som revisjonsfirma 

 

LM velger Martin Nguyen som NUKs leder 

 

Følgende ble valgt som medlemmer til Hovedstyret 

Theresa Nguyen 

Vuong Vu 

Anhlyn Truong 

Nikolai Vik Rasmussen 

Andrzej Warhatiuk 

 

H  
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Følgende distriktsrepresentanter ble valgt på LM: 

Nord: Ingen 

Midt: Anna Katinka Forsmark, vara Jonathan Majoro 

Øst: Ingen 

Vest: Luis Pirela, vara Ole Bjørn Halvorsen 

Sør: Ingen 

Oslo: Johannes Eliasson, ser etter ny vara 

Østfold: Julia Kubicka
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Det ble ikke meldt inn forslag til vedtektsendringer og saken utgår. 

 

Ingen vedtektsendringer. Vedtatt!
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HS har satt ned arbeidsgruppe med Stine Arctander og HS. Hatt møter våren 2021. 

 

Ser for seg mye av det samme som i dag, men mulig ny struktur for Øst og Østfold. 

 

Forslag til vedtak: Viderefører arbeidet til neste HS. 

 

LM sier ok.
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Stab v/ Kim Anh Le orienterer. 

 

Ewa Bivand, prosjektleder, tar over. 

 

Pavebrev, Vos estis lux mundi (“Du er verdens lys”), 2019. 

 

Kurs i å forebygge overgrep. Kirken skal være et trygt sted for alle! 

 

Katolske kirken i Norge: verdenskirke i miniatyr. Flott det, men kan oppstå 

misforståelser når ulike kulturer møtes. 

 

Vi som katolikker i Norge må stå opp for Kirken der det er riktig og nødvendig å 

forsvare den! 

 

Veldig mye bra i det offentlige (informasjon om overgrep o.l.), men det mangler det 

katolske perspektivet. 

 

Etiske retningslinjer. 

 

Kan NUK bidra til e-læringskurset?
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Leonardo Ferreira har ordet. Vanskelig år. Det er ingen lokallag som har utmerket 

seg, men: Noen har fått til noe. Tar en liten skryterunde. 

 

- BUK, Fides 

- St. Johannes 

 

Æresmedlem 

 

Formann Katherine Esquivel: – Gjort mye for barn og unge, både lokalt og sentralt. 

Har lang fartstid i NUK. Har bidratt til å overføre messer digitalt også. 

 

Gen.-sek. Stephen Trotter: – Selv ikke jeg har oversikt over alt personen har gjort. 

Viktig i ministrantarbeidet. Veldig kjent på Mariaholm. Fikset mye her ute. WYD. 

 

Paul Maric er årets æresmedlem.
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Pater Andreas Rupprecht forteller. 22. november i år, Kristi kongefest. 

 

Vedtaksforslag: NUK, gjennom stab og HS, skal forsøke å arrangere en lokal WYD i 

2021 i samarbeid med en menighet. 

 

29 stemmer for, 0 mot, 4 blanke
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Ingenting! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bekrefter at jeg har lest referatet og at innholdet er nøyaktig og rett. 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Martin Le       Marie Foss 

Dato:        Dato: 

Martin Le (Sep 17, 2021 09:49 GMT+2)

Sep 17, 2021

Marie Foss (Sep 27, 2021 21:41 GMT+2)
Marie Foss

Sep 27, 2021
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