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Kjære NUKere!
Jeg vil starte med en stor takk til alle dere 
som har brukt av deres tid til NUK dette 
året, sammen har vi fått til utrolig mye! Om 
du har vært aktiv på leir, engasjert i lokallag, 
sittet i et utvalg eller på en eller annen måte 
jobbet for katolske barn og ungdommer i 
Norge så er din innsats virkelig uvurderlig! 
Det har vært utrolig givende å være leder 
for et NUK som vokser i både medlemstall, 
antall deltagere på arrangementer, lokale 
aktiviteter og engasjement. 

NUK har det siste året hatt mange kurs og 
leirer. Med over 200 deltagere og ledere 
fordelt på tre påskeleir ble det på alle måter 
en rekordpåske! Ikke bare har vi tatt opp 
igjen en tredje påskeleir etter noen år på 
hylla, men også Leirlederkurs, Barneleir i 
Midt-Norge og Lederhelg ble arrangert igjen 
i år og alle de gjenopptatte arrangementene 
ble så vellykka at jeg tror de er kommet 
for å bli! Vi har også fått til et par helt nye 
sentrale arrangementer, trosformidlings-
kurset ”Hjelp, jeg har blitt kateket” ble en 
stor inspirasjon for deltagerne og Olsok-
festivalen med familieleir, ungdommenes 
festivalleir og pilegrimstur i forkant ble en 
suksess uten like!

Lokalt har det skjedd mye spennende, en 
del gamle lokallag blomstrer opp igjen og 
nye har meldt seg inn. Det har blitt arran-
gert flere distriktstreff enn på lenge med 
deltagere fra mange forskjellige lokallag, 
noe som er utrolig flott, for det å skape 
engasjement lokalt er det aller viktigste vi 
gjør!

Igjen, tusen takk til alle dere som bidrar 
med spre troen til barn og unge i Norge. 
Jeg ber om at vi må fortsette å utvide det 
fantastiske fellesskapet vi har i NUK og 
fortsette og leve ut vår tro i hver minste 
krok av landet.

Alt godt i Kristus, Kristine

Leder   Av Kristine Gran Martinsen



4 Sentralt
Årets Lokallag
Av Kajetan Bocek

Fides katolsk studentlag Bergen
Fides ble started opp i perioden 2005-
2006 og har siden vært et sted for katol-
ske studente å samles i troen. Studieåret 
2011/2012 har vært et veldig godt år for 
Fides med mange arrangementer og mange 
fantastiske medlemmer.

Medlemmene
Som Kirken er Fides veldig internasjonalt 
og laget sammensetter seg for det meste 
av utvekslingsstudenter, noe som medfører 
både utfordringer og muligheter. I året som 
gikk hadde vi medlemmer fra Frankrike, 
Italia, Spania, Venezuela, Polen, Tsjekkia, 
Slovakia, Tyskland, Belgia, Portugal, Philipi-
nen, Nederland og naturligvis Norge.

Arrangementer
I utgangspunktet har Fides møter hver 
annen uke, men spesielt om høsten da vi 
hadde mange veldig 
engasjerte medlem-
mer ble det et møte 
nesten hver uke. 
Blant aktivitetene 
var det turer, felles 
måltider, spille- og 
film kvelder, gå på 

 Landsmøtet 2011
  Av Quyen-Di Ngoc Phan

NUKs Landsmøte 2011 ble 
avholdt på Mariaholm 9.-11. 

September. Over 80 delegater  represen-
terte katolske lokallag fra hele Norge. 
Landsmøtet åpnes ved at leder, Alexan-
der Golding ønsker velkommen og gir et 
innblikk i hvordan det siste året har vært. 
Landsmøtet gikk gjennom årsrapporten for 
2010/2011, valg av NUKs arbeidsutvalg 
og gjennomgang av regnskapet for forrige 
periode og budsjett for neste. I tillegg til 
disse formalitetene var det en rekke andre 
saker som ble avgjort den helgen. En sak 
som førte til stort engasjement var valget 
av Adventsaksjonen, en innsamlingsaksjon 
der lokallagene spiller en sentral og viktig 
rolle. For å presentere de tre prosjektene 
delegatene måtte ta stilling til fikk lands-
møtet besøk av Caritas. De tre prosjektene 
var a) rett til utvikling – rett til deltakelse 

(Honduras), b) Gi oss i dag vårt daglige 
brød – fattigdomsbekjempelse og alles rett 
til mat (DR Kongo), og c) Sri Lanka er vårt 
hjem – rettferdighet for internt fordrevne 
(Sri Lanka). Etter en god og engasjerende 
diskusjon falt valget til slutt på det siste 
prosjektet, på Sri Lanka.

En annen viktig og tidskrevende sak var 
fastsetting av arbeidsprogram og akti-
vitetsplan. Arbeidsprogrammet sier hva 
NUK skal jobbe med i året som kommer. 
Det er gledelig å se at så mange delegater 
engasjerer seg i debattene og våger å stille 
spørsmål når det er noe som er uklart, dette 
tyder på at grasrota har en reell interesse 
av å styre organisasjonen i riktig retning.

Det voksende engasjementet i NUK 
gjenspeiles også i at vi i år, første på 
flere år, hadde to kandidater som stilte til 
ledervervet i NUK. Etter en tale fra hver av 
kandidatene og utspørring fra landsmøtet 
ble Kristine Gran Martinsen valgt til NUKs 
nye leder.

Som en oppsummering kan man si at Lands-
møtet 2011 gikk smertefritt med gode og 
engasjerende diskusjoner, for ikke å glemme 
de gode samtalene mellom gamle og nye 
venner - alt lå til rette for at delegatene 
kunne reise hjem med noen erfaringer, argu-
menter, minner og ikke minst venner rikere. 
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Æresmedlemmer
Av Pedro Barrera 

Jose Leon Leon og  
Antonio Jimenez Amor

Henholdsvis sogneprest og kapellan i San 
Javier menighet i Murcia. Jose Leon Leon, 
bedre kjent som Pepe Leon, er i tillegg 
biskoppelig regionalvikar i bispedømmet 
Cartagena. Deres arbeid i menigheten i 
San Javier er omfattende. De arrangerer 
retretter, pilegrimsturer og katekeseleirer, 
i tillegg til vanlig menighetsarbeid. De er 
meget populære i menigheten. Man kunne 
sagt at “alle” i menigheten har et person-
lig forhold til disse to prestene, da deres 
tilstedeværelse er meget sterk, og deres 
virke er inkluderende for alle medlemmene 
i menigheten.
 
Under Days in the Diocese i fjor var både 
Pepe Leon og Don Antonio de siste i seng, 
og de første til å stå opp om morgenen. Beg-
ge to innlosjerte pilegrimer hos seg, samt 
nærmeste familie for å ta seg av disse.
 
Pepe Leon ba spesifikt om å få lov til å inn-
losjere NUK i San Javier. Han hadde nemlig 
fått høre av en annen sogneprest, ikke langt 
fra San Javier, at en hel delegasjon hadde 
avlyst. Dermed hadde menigheten sittet 

skøyter, flere foredrag, tilbedelser, Messer 
og felles frokoster. Men årets høydepunkt 
var nok en hyttetur med 19 deltagere. 

Spiritualitet
Som katolsk studentlag er det viktig for oss 
at i alle fall noen av møtene vår er trosre-
laterte. For å oppnå dette tok vi forskjellig 
grep. Dom Benedict, vår nye studentprest, 
anbefalte at vi kunne be Completoriet, altså 
dagens siste tidebønn, for å avslutte hvert 
av møtene våre. Det viste seg å være litt 
komplisert i begynnelsen, men etterhvert 
og med hjelp av Dom Benedict ble det til en 
veldig viktig del av semesteret og alt godt 
begynner med bønn. Videre hadde vi flere 
ganger tilbedleser spesielt for studentgrup-
pen og i avdent feiret vi hver onsdag morgen 
en Rorate-messe med etterfølgende frokost. 
Sist men ikke minst holdte flere personer 
noen veldig gode og relevante foredrag om: 
«Trosforsvar» ved Pater Arnfinn Haram 
†, «Kroppens teologi» ved Erik Andvik og 
«Myther om Kirken» ved Anne Britt Høibye.

Fremtiden
For neste året håper vi at Fides kan videre-
føre sitt arbeid med et nytt lederlag, siden 
de to hovedansvarlige forlater Norge etter 
sommeren. I tillegg til det ønsker vi at en 
gruppe spesielt for norske studenter, som 
kanskje ikke føler seg helt hjemme blant 
utvekslingsstudentene, startes opp.

der med skjegget i 
postkassen og forbe-
redt et stort opplegg 
som det ikke kom til 
å bli noe av. Dette 
ville ikke Pepe Leon 
at skulle skje med 
menigheten i San 
Javier. Han hadde 
derfor sett på listen 
over pilegrimer og 
tenkt: “Norge. Nord-
menn holder ord, de kommer ikke til 
å avlyse”. Han hadde deretter kontaktet den 
lokale WYD-komiteen, og bedt om at NUKs 
delegasjon skulle innlosjeres i San Javier på 
tross at vi var så mange. Pepe Leon visste 
at innlosjering kom til å bli en utfordring i 
en så liten by. Dette løste han fort. Allerede 
førstkommende søndag, under prekenen, 
oppfordret han menigheten til å stille sine 
hus til disposisjon for å ta imot de norske 
pilegrimene. Slik havnet NUK i San Javier.
 
Takket være disse to prestenes engasje-
ment fikk 176 unge katolikker fra Norge 
oppleve hva det vil si å bli tatt imot som 
Kristus. Med åpne armer, og med åpne 
dører. Da de fikk overrukket NUK-genseren 
som tegn på æresmedlemskap tok de dem 
på og gikk rundt med dem resten av dagen. 
De tar alltid Kirken i Norge med i sine 
forbønner.



6 Sentralt: AUV og Landsstyret   Av Stefan Bivand

Mellom landsmøtene (LM) er det to sen-
trale organer so styrer NUK, nemlig 

Landsstyret og Arbeidsutvalget. Landssty-
ret (LS) er NUK høyeste organ mellom de 
årlige Landsmøtene. Det møtes minum to 
ganger per  år. I år ble det avholdt to møter, 
ett i oktober og ett i mai. Det består av 
Arbeidsutvalget, lederne for Arbeidsutval-
gets underutvalg (Ledertreningsutvalget, 
Leirutvalget, Karitativt utvalg, 18+utvalget, 
Barneutvalget og Økonomisk utvalg), le-
derne for distriktene, redaktørene for NUKs 
tre blad (Arken, Q og Credimus), og NUKs 
pastoralrådsrepresentanter. Landsstyrets 
oppgave er å sørge for at vedtak og arbeids-
oppgaver som Landsmøtet har satt opp, blir 
gjennomført. 

LS består av medlemmer som enten direkte 
er demokratisk valgt på Landsmøtet, slik 
som Arbeidsutvalget som også omfatter 
NUKs leder og nestleder, og distriktsre-
presentantene, eller som er utnevnt av 
Arbeids utvalget. Dette bidrar til å sikre at 
de oppgavene som NUK bestemmer seg 
for å gjennomføre på Landsmøtet, blir fulgt 
opp av et demokratisk valgt, landsdekkende 
styre i tiden mellom landsmøtene. Lands-
styremøtet er også viktig for oppdatering 
og utveksling av informasjon delegatene 
imellom, både i og utenfor møtetiden. Særlig 
viktig er utvekslingen av informasjon mel-
lom NUKs sentrale ledd (Arbeidsutvalget, 

utvalgslederne og redaktørene) og distrikts-
representantene. 

Mellom landsstyremøtene er det Arbeids-
utvalget (AUV) som arbeider med den 
daglige driften og gjennomføringen av 
NUKs arbeidsprogram for hvert år. AUV 
ble valgt på landsmøtet i 2011 og har 
bestått av: Kristine Gran Martinsen (som 
ble valgt til NUKs leder), Katarina Lindberg, 
Quyen-Di Ngoc Phan, Tor Peter Nguyen 
og Stefan Bivand. Som varamedlemmer 
ble Thao Huynh. og Josef Ottersen valgt. 
Arbeidsutvalget konstituerte seg selv på 
sitt første møte og Stefan Bivand ble valgt 
til nestleder. På dette møtet ble også de 
øvrige ansvarsområdene fordelt, slik at 
hvert distrikt, utvalg og redaksjon hadde en 
fast kontaktperson for året. 

Over det siste året har LS og AUV konsen-
trert arbeidet sitt rundt mandatet det fikk 
av LM gjennom arbeidsprogrammet. Man 
har forsøkt å utføre oppgavene som ble satt 
foran oss. 

Handlingsplan ved overgrepsmistanke 
På det første LS-møtet i oktober ble det 
orientert om hva denne posten på arbeids-
programmet betyr av arbeidsoppgaver for 
NUK. Det ble orientert om hva som behø-
ves av arbeid og Alexander Golding (bla. 
Pastoralrådsrepresentant i LS) sa seg villig 

til å fortsette arbeidet med å innhente infor-
masjon rundt dette temaet. AUV har fulgt 
opp arbeidet og en handlingsplan holder i 
skrivende stund på å bli til. Målsetningen er 
at man skal kunne starte med kursing i te-
maet for leirledere innen sommeren 2013.

18+Utvalget 
Frem til året 2011/2012 hadde NUK en 
18+ gruppe. På landsmøtet ble det be-
stemt at man skulle omforme denne til et 
18+ utvalg. Utvalget skal fungere som et 
bindeledd mellom NUK og studentlag og de 
andre 18+ miljøene man har i organisasjo-
nen. Vilde Brecke ble valgt til å være leder 
for det nye utvalget og de har bla. arrangert 
hyttetur og delarrangert pilegrimsturen 
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til Trondheim og Olsok, og Lederhelgen på 
Mariaholm i august.

Olsokfestivalen 
AUV og LS har også vært med på å få i 
stand Olsokfestivalen som ble avholdt fra 
27. til 29. juli. LS ble informert om arbeidet 
og budsjettering på det første møtet i okto-
ber og ble deretter informert om tingenes 
tilstand på møtet i mai. AUV har kontinuer-
lig deltatt i oppfølging av festivalen, og flere 
av AUVs medlemmer deltok aktivt i planleg-
gingen og gjennomføringen av festivalen. 

Arbeidet med Polske grupper 
Over flere år har det vært stor tilstrømning 
av polakker til Norge, noe som synes godt i 
Kirken. Dette har dog ikke vært like synlig i 
NUK, selv om det var med flere ungdommer 
fra den nye polske innvandringsbølgen på 
turen til Verdensungdomsdagene i Madrid. 
For å ta hånd om dette har NUK over flere 
år hatt integrering og organisering av den 
nye polske gruppen nedfelt i arbeidspro-
grammet. Dette ble videreført i år på LS’ 
møter, der man først hadde en samtale om 
hva NUK ønsker og hva som er mulig. AUV 
har siden hatt tett kontakt med nasjonal-
sjelesorgen ved OKB rundt temaet. I mars 
organiserte AUV en ressursdag om NUK 
for polsktalende som dessverre møtte laber 
interesse, men som ble lærerik for organisa-
sjonen. På LS-møtet i mai ble det informert 

om veien videre og om at den nye polske 
gruppen kan bli en stor ressurs og at dette 
må skje gjennom integrering.

Ansatte 
NUK har gått igjennom et år med to pro-
sjektstillinger i tillegg til de faste stillingene 
i staben. Barnekonsulentstillingen ble 
avsluttet i juni og det er ett år til med lokal-
lagsmedarbeideren. At man om ett års tid 
vil stå med 2 færre ansatte er noe AUV og 
LS har tatt stilling til. Man har gjort en eva-
luering av staben og man har sett på hva 
som er ønskelig av stillinger i NUKs stab.

Verdensungdomsdagen (VUD) 
Etter at Paven annonserte at de neste 
VUD vil være i Rio i 2013 har NUK tatt 
utfordringen og satt sammen en ny VUD-
gruppe som skal organisere turen. AUV og 
LS har deretter tatt stilling til aldersgrense 
for turen og blitt informert av gruppen om 
hvordan turen blir organisert og hvordan 
dette arbeidet går.

Fri Fond 
Et av AUVs største privilegier er å kunne 
fordele Fri Fond prosjektstøtte til lokallage-
ne. Dette ble gjort med stor iver på et møte 
i juni. Ettersom AUV fikk tilsendt søknader 
tidlig på våren for prosjekter helst reali-
sert før juni så man behovet for en ekstra 
fordelingsrunde. AUV og LS har dermed 

valgt å dele pengene i to potter som fordeles 
i januar og juni.

Året var veldig lærerikt og inspirerende for 
både LS og AUV, og med stort engasjement 
blant de mange 
oppmøtte på møtene.



8 Sentralt  Av Kristina Elizabeth Voigt og Christina Falkenberg

Barnekonsulenten
Av Sunniva Vang Kristiansen

To år med barnekonsulent i NUK 
NUKs  barnekonsulentprosjektstilling er 
fullført, og vi har hatt to spennende år med 
ekstra fokus på barn og familie i menighe-
tene. Barnekonsulenten har vært i kontakt 
med frivillige som ønsker å gjøre noe for 
barna i menighetene, og med foreldregrup-
pen i kirken. Gjennom godt samarbeid med 

Sekretariatet

NUKs sekretariat ansettes av Arbeids-
utvalget for å hjelpe til med den daglige 
driften av NUK og også for å bemanne et 
kontor hvor NUK kan ha sin base.

Sekretariatet har i perioden bestått av føl-
gende personer: Organisasjonssekretær og 
kontorleder Christina B. Falkenberg (CB); 
Organisasjonskonsulent Kristina Eliza-
beth Voigt; Lokallagsmedarbeider Anne 
Lynn Leonen Gelacio (50%) og Barnekon-
sulent Sunniva Vang Kristiansen (80%) 
som har jobbet fra Bergen. Hennes stilling 
ble avsluttet denne sommeren.

Sekretariatet har faste rutiner for sitt 
arbeid, som er godkjent av Arbeidsutvalget. 
Disse rutinene følger en årlig syklus. Våre 

viktigste oppgaver er: Sekretæroppgaver 
for og oppfølging av AUV, LS og NUKs 
sentrale arrangementer, oppfølging av 
distrikter, lokallag, utvalg, bladene og inter-
nett, utarbeidelse av trykksaker, mottak av 
daglig post, jevnlig bemanning av NUKs 
økonomi, informere om NUKs arrangemen-
ter og tilbud og mye mer. 

Det siste året har vi jobbet med de nye nett-
side og fortsatt samarbeidet med påmel-
dingssystemet Checkin. Vi har hatt mulig-
heten til å følge opp mange av lokallagene 
og hjulpet de etter forespørsel og behov. I 
våres gjennomførte AUV en undersøkelse 
hvor mange sentrale personer i NUK og 
Kirken ga tilbakemeldinger til sekretariatet 
om hva som fungerer bra og hvilke ting som 
kan forbedres.  Rutinene våre oppdateres 
stadig og denne undersøkelsen er en god 
ressurs til dette arbeidet.  

prestene i menighetene, har Ordets liturgi 
for barn blitt introdusert for flere kateketer 
og i flere menigheter, og vi har arrangert 
kurs om trosopplæring for barn for barnele-
dere. Ressursside på nettet for barneledere  
er også startet opp på NUKs hjemmesider. 
Denne prosjektstillingen ble mulig på grunn 
av stor økonomisk hjelp fra Bonifatius Werk 
i Tyskland, og vi er svært takknemlige for 
dette. 

NUK har i løpet av disse to årene sett at 
behovet for ressurser og veiledning er stort 
når det gjelder arbeid for barn i kirken, og 
ønsker derfor å fortsette med  fokus på 
barn og familie i fremtiden, aller helst i tett 
samarbeid med et fungerende familiesenter 
i OKB, som i enda større grad enn NUK har 
kompetanse til å bistå foreldregruppen i 
kirken vår. 

Sunniva Vang Kristiansen takker for seg og 
to gode, innholdsrike år som barnekonsulent 
i NUK. 

BUT

Barneutvalget har ansvar for å støtte 
arbeid med og for barn i menighetene. 

Marta Bivand Erdal (leder)

Heidi Øyma, Thea Tande, Lisa McFadden 
og Sunniva Vang Kristiansen
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ØSTFOLD 
Distriksrepresentant Erik Bernaldez Hjelde Jørgen Bjerkesgt. 18 1777 Halden 69183609
Lokallag for Unge Katolikker i Askim (LUKAS) Ivana Vucic Almvn. 28 1807 Askim 69510046
St. Maria Barnegruppe (Askim) Anna Harding Kykkelsrudveien 31 1815 Askim 95 83 76 60
Askim Kateketgruppe p Piotr Pisarek Furusethveien 2 1811 Askim 69 88 96 71
St Birgitta Unge (STBU) Birgitta Vøllo Per Sivlesv. 3 1605 Fredrikstad 41400635
St Birgitta Katekeselag Vigdis Maatje Edholmen 69D 1680  SKJÆRHALLEN
Moss Unge Katolikker Tore Nguyen Teglverksv. 5 1531 Moss
Kateketgruppe i Moss Karen Lerstein Solbakken 4 1640 Råde
Ministrantlag (Moss) Hung Johan Nguyen Blåmeisv. 5 1529 Moss
Halden Unge Katolikker Erik Bernaldez Hjelde Jørgen Bjerkesgt. 18 1777 Halden 69183609

Distrikt Østfold
Av Erik Bernaldez Hjelde

Lokallagene i distrikt Østfold har siden 
sist landsmøte dabbet av i aktiviteten, 

men det jobbes hardt og lokallagene er på 
vei oppover. MUK har en ny super genera-

sjon som vokser og som har troen at alt kan 
gå kun en vei; oppover! Dermed er MUK 
snart igang igjen. Tidligere i år har STBU 
arrangert forskjellige aktiviteter, alt fra bar-
nehelg, kinotur til ungdomsmøter. LUKAS 
satser på å bygge seg opp til høsten og ser 
frem mot gode tider.  HUK står nå midt i et 
generasjonskifte, og den nye generasjonen 
vokser sakte, men sikkert. 

Under sist landsmøte ønsket lokalla-
gene innenfor distrikt Østfold å bli bedre 
kjent med hverandre, samt ha aktiviteter 
sammen. 11.11.11 ble det arrangert et 
treff i Fredrikstad, og i april inviterte Moss 
til treff. Disse distriktstreffene har gjort 
at lokallagene innenfor distriktet har blitt 
bedre kjent med hverandre, og treffene har 
gitt lokallagene inspirasjon! 
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ØST 
Distiktsrepresentant Swathika Lizze Anandan
St. Laurentius barnegruppe Theresa Jee Karjolvn 8 3023 DRAMMEN 97 63 59 54
Dueflokken Mikael Pham Nøtteknekkeren 12 4300 Lier 95139622/32856628
St. Laurentius ministrantlag, Drammen Mikael Pham Nøtteknekkeren 12 4300 Lier 95139622/32856628
St Torfinn Katolske Barnelag (STORK) P.Ragnar Leer Salvesen Torggata 113 2317 Hamar 47 46 04 96
Hamar Unge Katolikker (HAUK) Damien Tran Viet Hammerstuvegen 18 2320 Furnes
Lillestrøm Katekeselag p. Iruthayanathan Pethuruppillai St. Magnus kirke, Romeriksgt. 1 2003 Lillestrøm 92 42 09 63
Katolsk Ungdom i St. Magnus Hiep Nguyen Slettasvingen 13B 2040 Kløfta 63982772
Vietnamesisk barnegruppe i St. Magnus Do Thi le Hoang Landskrona vn. 13 2013 Skjetten 97772297
St. Magnus katolske barnekor (Lillestrøm) Modesto Cayanan Ocampo R Jølsensv 42b 2006 LØVENSTAD 63 83 10 65
St. Gudmund barnlag p. Andreas Rupprecht Kroken 15 2010 Strømmen
Ungdom i St.Gudmund Sandra Kim Eldevik Bergvollskubben 11 2050 Jessheim
KLUMP - Katolsk Lokallag for Ungdommen i Mariakirken 
Med Prest 

Ann Louise M Ledum Mågalivn 25 2635 Tretten 97105639

Lillehammer Katekese lag Lenaida G. Lindberg Vestsidevegen 96 2636 Øyer
Gjøvik katekeselag Duy Khiem Nguyen Grønstadgt 32a 2609 Lillehammer
KLAB -Katolsk Lokallag for Asker & Bærum Cornelia Dahl Sandbu Mario Caprinosvei 4b 1367 Snarøya 48157172
Hønefoss Elisabeth Persvold Rustand 3524 Nes i Ådal 32143260

Distrikt Øst
Av Swathika Lizze Anandan

Distrikt øst er et stort distrikt som består 
av lokallag i byene Lillehammer, Hamar, 
Kongsvinger, Hønefoss, Jessheim, Asker/
Bærum, Lillestrøm og Drammen. I dis-
triktsstyret sitter Swathika Lizze Anandan 
fra Drammen som leder, sammen med 
Sandra-Kim Eldevik som nestleder. I styret 
sitter også Anders Bolsøy, Paul Maric og 
Thuy-Lan Nguyen. 

I de aller fleste menighetene har det vært 
stor fremgang, og samarbeidet mellom 
ulike lokallag i distriktet har økt. Blant an-
net har lokallaget i Hamar (HAUK) og Lille-
hammer (KLUMP) hatt flere møter og turer 
sammen. Mathias Ledum fra Lillehammer 

og Damien Viet Tran fra Hamar har vært 
fremtredende i det voksende samarbeidet. 
Pater Ragnar fra Hamar har også vært 
flink til å arrangere LAN i Hamar, hvor det 
har vært morsomme aktiviteter. 

Under Adventsaksjonen har det vært stor 
aktivitet i alle byene i distriktet, og i Dram-
men har vi til og med slått rekorden med 
penger innsamlet. Der ble det arrangert alt 
fra show med sang, dans og underholdning 
til vaffelsteking i kirkekaffen.

Utenom Adventsaksjonen  har Drammen 
også arrangert flere filmkvelder, hvor det 
har vært godt oppmøte. Lokallaget i Dram-
men, Dueflokken, inviterte også Asker og 
Bærum til en liten sammenkomst hvor folk 
spilte ulike spill og hadde det i hyggelig. 

I Asker og Bærum har aktiviteten gått litt 
nedover, men det har vært et par møter der 
hvor de blant annet har vært på Egon. Det 
jobbes mot et tettere samarbeid mellom 
Drammen og Asker/Bærum.

I Jessheim har aktiviteten gått oppover, 
med bowlingkvelder og spillkvelder. I styret 
sitter Sandra Kim Eldevik som leder, og 
sammen med May-Ly Vu og Theresa. 

Alt i alt har det vært god aktivitet i de fleste 
av menighetene. 
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VEST
Distiktsrepresentant Martin Hoang Nguyen
BUKs 15+gruppe Sunniva Joys Christensenn Lapsøyvegen 218 5216 Lepsøy 56308644
Unge Voksne Katolikker, Fides Bergen Kajetan Bocek Herman Foss gt. 3b 0173 Oslo 46954114
St. Paul Barnegruppe Erik Andvik Carl Konowsgt. 12 5162 Laksevåg
St. Stefanus ministrantlag Thuc Hoang Øvre Fyllingsveien 68 5162 Laksevåg 45 05 38 88
St Paul Barne kor Pernille A Volent Møllendalsbakken 12a 5009 Bergen
St Paul Knøttekor Pernille A Volent Møllendalsbakken 12a 5009 Bergen
St Paul Ungdoms kor Pernille A Volent Møllendalsbakken 12a 5009 Bergen
St. Tarcisius Ministrantlag Thuc Hoang Øvre Fyllingsveien 68 5162 Laksevåg
Stavanger Katolske Ungdomsforening Sofia Nanthini Balthasar Fagerheim 3 4322 Sandnes 51669692
St. Josef Unge Katolikker (ungdomslag) Estella M. Vea Stølsbakken 2 5542 Karmsund 48175642

Distrikt Vest
Av Martin Hoang Nguyen
 
Distrikt Vest, som består av lokallag fra 
menighetene i Stavanger, Haugesund og 
Bergen, har hatt en spennende periode på 
både distrikt- og lokalt plan. Etter mange år 
uten noen arrangementer på distriktsplan, 
ble det i mars arrangert et distriktstreff i 
Bergen som samlet totalt 64 personer fra 
alle tre menighetene i distrikt vest.  SKUF, 
lokallaget i Stavanger, leide like godt en 
egen buss som de fylte med engasjerte 
ungdommer fra Stavanger opp til Bergen! 
Her har vi lekt, sunget og dramatisert, 
slik at nye bekjentskap har blitt knyttet og 
distriktet har blitt mer samlet. 

I Haugesund har det igjen blitt liv i lokalla-
get etter mange år uten aktivitet. Lokal-
laget møtes ikke regelmessig, men det 
begynner å skje ting der som blir spennende 
å se fremover!

I Stavanger blir lokallagsarbeidet organi-
sert gjennom SKUF – Stavangers Katolske 
Ungdomsforening, der ungdomslaget er 
den største og den mest aktive. Ungdoms-
laget har rundt 30 som møtes annenhver 
onsdag, og noe flere ved større arrange-
menter. I år har de, i tillegg til distriktstref-
fet i Bergen, vært på hyttetur i Månefos-
sen, tur til Prekestolen og andre mindre 
turer i sommer. SKUF har også i år startet 
Mini-SKUF, som er gruppen for de 
yngre, og et ungdomskor som øver 
annenhver mandag. 

I Bergen har det i år vært et tilbud 
for alle aldersgrupper. Det har 
også i år blitt drevet Etter skole, der 
ungdomsskoleelever har fått mat og 
leksehjelp. I år har også det blitt mer 
liv i Bergen Unge Katolikker (BUK), 
der rundt 30 videregåendeelever har 
møttes i godt selskap. BUK har ikke hatt 
møter regelmessig, men det blir spennende 
å se hva høsten bringer. Videre har det vært 

filmklubb, teaterklubb og ungdomsmesse 
med hygge i menigheten. Vi har også tre 
aktive kor i alle aldre som har arrangert 
flere konserter og gjort innspilling av 
sanger. Ministrantlaget har også hatt en 
tur til Østerriket. Studentlaget FIDES har 
arrangert foredrag, filmkvelder, hygge og 
hyttetur for menighetens utenlandske og 
norske studenter slik at de kan samles i et 
katolsk studentmiljø. 
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SØR  
Distriktsrepresentant Anh Thu Tran
Katolsk Ungdomslag i Arendal Angelika Pszczolinska Fjellstubben 14 4820 Froland
St. Ansgar katolske ungdomslag (SAUL) Doan Thanh Minh Skyllingshei 5 4621 Kristiansand 90535073
St Ansgar Ministrant Lag Khiem Andre Nguyen Lillejordet 4 4621 Kristiansand
Porsgrunn Katolske Ungdomslag Theresa Thuy Duong Nguyen Strømdal Terrsse 14 3718 Skien 35529709
Aktive Katolske Ungdom i Tønsberg Traktene Justin Tran Aråsveien 35 3138 Skallestad
Tønsberg Katolske Barnegruppe Sr. Karolina Bogoczová Botnegt 24 3112 TØNSBERG 23 38 44 24
Katolsk Ungdomslag i region Sandefjord Tina Hoang Nguyen Bøbakken1a 2342 Sandefjord 48220634
St Frans Ungdomslag Maria Mai Phuong Tram Nordlistien 11 3271 Larvik

Distrikt Sør
Av Anh Thu Tran
 
I løpet av 2011/2012 har mange i Distrikt 
SØR blitt mer aktive i NUK, vi har vært med 
på lederkursene og leirer som NUK har 
arrangert. Vi har også hatt arrangementer 
hvor vi har vært sammen for å styrke felles-
skapet i distriktet. Vi har hatt nyttårsball i 
Larvik hvor alle var hjertelig velkomne, og 
et distriktstreff i sommer med både nye og 
gamle kjente. Vellykket var det og mange 
fikk engasjement og inspirasjon tilbake til 
lokallagene sine.

Dette året har AKUTT (Tønsberg) fått et 
nytt styret med ferske ansikter og nye 
medlemmer. De har endret aldersgrensen 
på ungdomslaget til 14 år og oppover og de 
har også vært aktive med Adventsaksjonen 
og ungdomskvelder. 

KURS (Sandefjord) har fortsatt med det 
gamle styret sitt med Tina Nguyen i spis-

sen. Hun har fått til ungdomsmøter med 
lokallaget, men også fått de aktive med på 
store arrangementer i distriktet. 

STFU (Larvik) har som de fleste andre 
lokallag fått et nytt styret. De har vært 
veldig aktive innenfor lokallaget med eget 
band og ungdomskvelder, samtidig som de 
har tatt mye initiativ innenfor distriktet. De 
har blant annet arrangert nyttårsball, og vi 
hadde også distriktstreffet vårt i Larvik.

KULIP (Porsgrunn) har dette året fått et 
nytt styre, de nye lederne fått aktivitet i lo-
kallaget med grilling, skøytetur, innsamling 
til Adventsaksjonen og ungdomskvelder. 

KULA (Arendal) har ikke hatt så mye aktivi-
tet det siste året, men de har fått besøk fra 
NUKs leder og andre viktige personer for 
å få aktivitet i lokallaget sitt. Dette funket 
bra i og med vi fikk med noen fra KULA på 
distriktstreffet.

SAUL (Kristiansand) har det alltid gått 
bra med, med masse aktivitet i lokallaget 
og deltagelse på store arrangementer. De 
har fått et nytt styret og dette har funket 
kjempe bra. I tillegg har de hatt sin årlige 
Stella Maris tur hvor de inviterte Due-
flokken i Drammen.
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OSLO 
Distriktsrepresentant Lena Nguyen (så Lise Huynh Nguyen)
Couples For Christ Barne- og ungdomslag Brion Lance Caguiat Trudvangvn 45 1468 Stabekk
St. Olav katolske barnegruppe Thao Phuong Huynh Veitvetstubben 4A 0591 Oslo 45698156
Kroatisk Ungdomslag Marija Krpan Sinsenv. 37 0585 Oslo
St. Olav ministrantlag Regina Adahada Bjørnheimveien 2 f 1086 Oslo 22101877
Tamilsk Katolsk Ungdomslag Nitherson Marwin Per Gyntsv. 10 1482 Nittedel 97642339
St. Olav Ungdomslag Snit Ghebriel Geviret 43 1270 Oslo 45478225
Sursum Corda Irek Demaniuk Ragnhild Schibbyes v 27 0968 OSLO 91776533
Oslo Unge Voksne Sarolta Eva Maria Tatar Akersbakken 11 0172 Oslo
Katolsk Student Lag i Oslo Nicholas Christiansen Mossevn 176 1621 Gressvik
Viet. Katolsk Barnelag (katekesegruppen) Doan Dinh Ulsholtveien 46 E 1053 Oslo
Viet. Kat. Kallsgruppe Hanh Tin Tao Nguyen Akersveien 6 0177 Oslo
Viet. Kat. Korgruppe, Trinh Vuong i Oslo Bich Ngoc Thi Lai Breidablikkveien 30 1167 Oslo 95188356
St. Hallvard katolske barnegruppe Phuong Le Gamle Bygdevei 212 1284 Oslo
St Hallvard Unge Katolikker Alexander Kopperud TH. Hansenvei 22 1410 Kolbotn 66804747
Fransk Lokallag i Oslo Ariane Vallee Slemdalsveien 67b 0373 Oslo 95144922
St. Olav Domkirkes barne- og ungdomskor Kristine Dingstad Westye Egebergs gate 4a 0177 Oslo
Marana tha - polsk 18+gruppe i St. Olav menighet Renata Teter Fossumhavene 54/42 1359 Eiksmarka 96820843
Ja-Huset Oslo Thao Phoung Huynh Veitvetstubben 4A 0591 Oslo 45698156
Latinos i Oslo Mirza Hernandez Fanavollen 22 5244 Fana 55132478
Ungdommer for en forenet verden Helga Koinegg Sørkedalsveien 141 0378 Oslo 22921298

Distrikt Oslo
Av Lise Veronica Huynh 

 
Siden sist har distrikt Oslo fått et nytt 
styre ved årsmøtet mot slutten av august 
2011, med oppstart i september. Vi har 
hatt regelmessige møter, som har ført til 
arrangementene ”Adventsaksjonsdag” og 
”Distriktsball”, hvorav distriktsballet var 
”det store” dette året. Ved planleggingen 
av disse arrangementene krevdes det mye 
engasjement og viljen til å jobbe. Under dis-
triktsballet var det over 100 stykker som 
var tilstede! Vi har sett at distrikt Oslo lever 
i sitt beste velgående og at ungdommen 
ikke er redd for å engasjere seg. Årets styre 
har vært relativt ferskt, så alle har fått nye 

erfaringer samt opplevd mye gøy. Vi har 
også hatt utrolig mange koselige hjelpere 
som har fått alt til å gå som det skal i hen-
hold til disse arrangementene. Det første vi 
gjorde som et styre var å få oversikt over 
alle lokallagene og tildele hvert og et med-
lem sine lokallag. På den måten får vi full 
oversikt over hvordan det går i de forskjel-
lige lokallagene. Vi har på alle måter prøvd å 
gjøre det så lukrativt som overhodet mulig, 
og gjøre oss synlige for resten av distrikt 
Oslo. Det er blitt gjort flere endringer innad 
i styret, men ingenting som har gitt en 
negativ effekt på distriktet. Dette året kan 
oppsummeres som et morsomt og stres-
sende hvor nye bekjentskap er blitt til. Alle 
i styret har vært veldig innviet i arbeidet 
og har jobbet med noe som gir andre glede. 

Hvor fremtiden leder dette styret, er uklart, 
men vi vet at distrikt Oslo vil fortsette å 
leve det gode liv. 
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NORD 
Distriktsrepresentant Mariann Daliva Ryvold Arnbakken 2 8023 Bodø 48282956
St. Eystein ungdomslag Isabel Gundersen Grindveien 3 8050 Tverlandet 46817509
Den Hellige Ånds Barnelag Agnes Yvonne Lading Skaland 8664 Mosjøen 75188733
Tromsø barnegruppe Sr. Katarina Hodyr Balsfjordgt 35 9007 TROMSØ 23 38 44 37
Kristus Konge Ungdomslag Jean Bertrand Manishimwe Helmer Hansen vei 9 8517 Narvik 75914718
Narvik Kristi Konge-Lag (Harstad) p. Marek Michalski Skolegata 4 9404 Harstad 77063696
St. Sunniva Katekeselag (Harstad) Ruth Dybwik Michelsen Fauskevåg 9419 Sørvik
Katolsk Ungdomslag i Tromsø Sang-Munn Kim Opalvegen 7 9022 Krokelvdalen 94876271

Distrikt Nord 
Av Mariann Daliva Ryvold

 
I året som har gått har distrikt nord virkelig 
blomstret. Det har blitt et bedre samhold og 
mye mer aktivitet i distrikt nord. Det ble en 
ny distriktleder og to nye lokallag i nord. Det 
ene lokallaget ble opprettet i Bodø, Bodø 
Katolske Ungdomslag (BKU), og det andre 
i Tromsø, Katolsk Ungdomslag i Tromsø 
(KULT). Begge lokallagene ble inspirert 

og fikk mye hjelp fra NUK til å både starte 
opp det hele, og fortsette videre. Ungdom-
mene i Bodø samlet seg, valgte leder og 
styre og startet opp lokallaget. Videre 
arrangerte de bowling, pizza og filmkvel-
der for ungdommene. En gang i måneden 
fordelte ungdommene i Bodø ansvaret for 
kakebaking til kirkekaffen for å samle inn 
penger til ungdomslaget. BKU deltok også i 
adventsaksjonen 2011 og 9. -11. desember 
arrangerte BKU barneleir for ungene i Bodø 

og Salten området. Det deltok 17 barn, og 
hovedtema for helgen var advent. Alle som 
deltok hadde en uforglemmelig helg, hvor 
vi fikk nye opplevelser, nye venner og mer 
forståelse for katolisismen. Videre har dis-
trikt nord planer om å arrangere et distrikt 
treff, og det er stor etterspørsel etter en ny 
barneleir. 
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MIDT  
Distriktsrepresentant Sigrid Selmer-Olsen Dickaunsvingen 8 7021 Trondheim 99449691
Katolsk Ungdomslag i Trondheim (KUL-TRO) Sigrid Selmer-Olsen Dickaunsvingen 8 7021 Trondheim
Albertus Magnus Studentlag (Trondheim UV) Alexander Leruth Herman Kragsveg 15-52 7050 Trondheim
St.Olav ministrantlag Vivian Nguyen Nedre Møllenberg gt 37a 7014 Trondheim

Distrikt Midt
Av Sigrid Selmer-Olsen

 
Det har skjedd MYE flott i Distrikt Midt i 
året som har gått! Både for barna, konfir-
manter/eldre ungdom og studenter har det 
vært mye aktivitet dette året. 

I mai ble det arrangert en barneleir i Trond-
heim. Dette var en helg der rundt 20 barn 
fra hele distriktet møttes sammen i troen, 
med mye moro, og har blitt introdusert til 
temaet nestekjærlighet gjennom sang, 
drama og lek. Barnearbeid er kjempeviktig 
og det håper vi å få gjort mer av!

Det er ett ungdomslag i distriktet, KUL-
Tro (Katolsk Ungdomslag i Trondheim). 
Ungdommene er en sammensveiset gjeng 
som har møttes jevnlig gjennom hele året. 
De arbeidet iherdig med Adventsaksjonen, 
der de samlet inn over 17 000 kroner i år. 
Høsten 2011 ble startet med et distrikts-
treff i Trondheim, for ungdommer fra hele 
distriktet. Det var en kjempesuksess og 
veldig spennende og godt å se hvor mange 

unge katolikker som kan samles og ha det 
kult sammen i Kirken. 

Distriktstreffet ble en kick-off for konfir-
mantene i Trondheim, og i tillegg ble det 
som vanlig arrangert en konfirmantleir for 
alle konfirmantene fra hele Midt-Norge i 
april. I år var det over 70 konfirmanter som 
møttes i Levanger! Leiren ble en strålende 
avslutning på konfirmanttiden, og her mer-
ket man virkelig at distrikt Midt blomstrer 
mer og mer opp. 

I Trondheim er det også nå to studentlag 
som begge møtes jevnlig til bibelstudier, 

diskusjoner og sosialt. Disse er kjempegode 
tilbud både for unge studenter og tilflyt-
tende. 

Vi håper å fortsette med mye aktivitet på 
alle disse områdene til neste år! Det er pla-
ner om å få startet opp ungdomslag i flere 
byer i distriktet, og vi håper på å arrangere 
distriktstreff og mange flere arrangemen-
ter til neste år. Nå som NUKs Olsokfestival 
har gitt distriktet en ordentlig boost, har vi 
lyst til å skinne videre!
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Med stadig økende aktivitetsnivå er 
NUK avhengig av dyktige mennesker 

som kan “drifte” maskineriet. Kursene NUK 
arrangerer i løpet av året skal gi ungdom-
men et godt grunnlag for å kunne ta ulike 
ansvarsroller på leir, hjemme i lokallaget og 
ellers i organisasjonen. Det er derfor viktig 
at denne ledertreningen skjer på flere plan: 
en del av skal gi kursdeltakere praktisk er-
faring og inspirasjon til å være gode ledere. 
Den andre delen er en trosfordypning som 
skal gi ungdommen evne til å se en dypere 
mening med det arbeidet de gjør for Kirken. 
I NUK er det Ledertreningsutvalget (LTU) 
som hovedsaklig har ansvaret for lederut-
dannelsen.  

 

Året som har gått har vært et produktivt 
år med mye lokalt engasjement og 3 
sentrale arrangementer for utvikling 
av lederskikkelser. Det har vært 
rekorddeltakelse på alle LTU sine 
arrangementer, noe som viser viktigheten 
av arbeidet LTU legger inn i utdanningen 
av morgendagens leirledere og 
utvalgsmedlemmer.  
 
Høstsamling 2011 
52 ungdommer satte ny deltakerrekord 
på fjorårets høstsamling, og sammen med 
kursholdere, ledere, kokker og leirprest ble 
nok en ledertreningshelg gjennomført med 
stor suksess. Det ble arrangert to introkurs, 
Kirkekurs, Bibelkurs og Ledelse- og Samar-
beidskurs med nye og gamle kursholdere. 
Utvalget hadde også utvalgsmøte i løpet av 
helgen. 
 
Lokallagsseminar (LLS) 
I år ble LLS arrangert i Larvik, med hele 
29 deltakere fra menigheter rundt om i 
Norge. I løpet av helgen ble økter som «La 
arbeidet springe ut fra troen», «Leder - jeg?», 
«Kommunikasjon og konflikthåndtering», 
«Hvordan løse utfordringer i lokallag» og 
«Veien videre i mitt lokallag» gjennomført. 
Den praktiske øvelsen som gikk ut på å 

planlegge og gjennomføre en 
lokallagskveld ble en stor hit blant både del-
takere og ledere. Kurset er med på å skape 
engasjement og inspirasjon rundt lokallags-
arbeid, og er således et viktig verktøy for de 
unge. Det er viktig å øke bevisstheten rundt 
dette arrangementet, organisasjonen er 
tjent med at ungdommer gjennomgår dette 
kurset og kommer tilbake menighetene 
med ny kunnskap og blir inspirert av hver-
andre og hverandres arbeid. Dette kurset 
utfyller også høst- og vårsamlingene ved at 
det er praktisk rettet mot lokallagsarbeid. 

Vårsamling og leirlederhelg 
Vårsamlingen ble avholdt på Mariaholm i 
mars. Det ble gjennomført tre kurs: intro, 
kirke og bibelkurs. Det var ikke behov for 
ledelse - og samarbeidskurset. Leirutval-
get (LUT) arrangerte samme helg en kurs 
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om leirledelse med 5 deltakere. Kurset var 
beregnet på 18 +, altså eldre ungdommer 
enn det ledertreningen er beregnet på. 
Dette var første gang kurset ble arrangert. 
Kurset er ment som et leirlederkurs med 
fokus på ledelse og leir. Kurset er et tilbud 
fra leirutvalget, og er ment å fungere som 
et utgangspunkt lederrollen på leir.  
 

Ledertreningsopplegget
 
Kurs 1: INTRO 
En introduksjon til ledertreningen i NUK. En ny 
erfaring av troen, gjennom samtale, spørsmål 
og svar. En opplevelse av fellesskapet gjennom 
arbeid mot et felles mål. Et kurs som utfordrer 
deg. Et kurs hvor du vil oppleve godt fellesskap, 
nye venner og morsomme ting. 
 
Kurs 2: BIBELEN 
En introduksjon til Bibelen. Få overblikket. Forstå 
hvorfor og hvordan den ble skrevet. Et kurs hvor 
du får være med ”å skrape i overflaten”, hvor du 
får lære om forskjellen på intelligens og visdom 
og hvor du finner ut mer om Guds åpenbaring og 
frelsesplan. 
 
Kurs 3: KIRKEN  
Trenger vi Kirken for å være kristne? Hva er 
Kirken og hva gjør Kirken? Hvem er Kirken? Har 
Kirken noe å si for meg i mitt liv? Er det rom i Kir-
ken for at jeg kan tenke selv? Et kurs som søker å 
skjerpe bevisstheten omkring Kirkens vesen og 
liv slik at både spørsmålene og svarene blir mer 
relevante, og slik at kirketilhørigheten og kjærlig-
heten til Kirken blir viktig og levende i mitt liv. 
 
Kurs 4: LEDELSE OG SAMARBEID 
Hva vil det si å være en katolsk leder? Dette kur-
set vil gi deg kompetanse og redskaper til  
å være leder i menighetens ungdomsarbeid, 
NUKs leirer eller andre katolske arrangementer. 
Kurset gir deg nyttige erfaringer om samarbeid 
mellom mennesker. Du vil lære mer om å være 
leder på leir, drive et lokallag i NUK eller lære å 
arrangere katolske aktiviteter! Kurset går også 
ut på en del praktiske oppgaver som ”leder” i 
løpet av helgen.

LTU
 
Ledertreningsutvalget er NUKs innsats-
styrke for å bedre ungdoms forutsetning til  
å bli gode ledere i lokallagene og ellers i 
organisasjonen. Hovedvekten av arbeidet 
legges ned i å planlegge og gjennomføre 
to årlige ledertreningshelger for ungdom 
mellom 15 og 18 år. På Høst- og Vårsam-
ling samles engasjert ungdom rundt et 
kursopplegg på totalt 48 timer for å øke 
bevisstheten rundt vår tro og det å være 
katolske rollemodeller. Over to år kan en 
gjennomføre Introkurs, Bibelkurs, Kirke-
kurs og Ledelse- & samarbeidskurs, og 
erverve dyrebare refleksjoner og praktiske 
verktøy for å lede ungdom. I tillegg jobbes 
det for praktisk oppfølging av nøkkelper-
soner i menighetene og arrangering av 
lokallagsseminar.  
 
Utvalget bestod 2011/2012 av: Josef Ottersen (leder), 

Eirin Larsen (nestleder), Katrine Zboch og Francesca 

Bleken.  

 

Utvalget f.o.m august 2012: Katrine Zboch (leder), Eirin 

Larsen (nestleder), Francesca Bleken, Martin Bjørnland 

og Stephen Trotter. 



18 NUKs aktiviteter 

Aktivitetsstatistikk 2011-2012
2011-2012 2010-2011

Arrangement Deltagere Deltagere
Landsmøte 80 56
Høstsamling 52 39
Adventsaksjonshelg 49 44
18+ helg (skihelg) 8 18
Leirsjefsamling 14 9
Vårsamling 30 30
Leirlederkurs 6 -
Lokallagslederseminar 26 21
Konfirmantpåskeleir 52 76
Konfirmantpåskeleir 2 49 -
Påskeleir 16+ 64 43
Barneleir Oslo/Øst 33 45
Barneleir Sør 14 12
Barneleir Nord - -
Barnleir Midt 15 -
Vestlandsleir 33 17
Juniorleir 33 35
Ungdomsleir 32 37
Lederhelg 46 -
Olsokfestival 58 126*
Ungdommenes Festivalleir 28 -
Pilegrimstur 18+ 12 14**
Kurs for unge kateketer 10 -
Sum sentrale aktiviteter 743 482
Sum deltagere sommerleir 188 146

* NUK-festivalen i 2007
**Pilegrimsturen i 2010
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Palmesøndag samlet det seg 165 
ungdommer + ledere i Oslo for å feire 

Guds frelsesmysterium; Jesu’ siste dager 
på jorden som førte til hans korsfestelse 
og død, men ikke minst også den oppstan-
delsen som løsriver oss fra syndens lenker.

For første gang på veldig lang tid har NUK 
klart å gjennomføre 3 påskeleire. Dette er 
selvfølgelig ett resultat av økt engasjement 
i lokallagene og også en økt oppslutning 
om leirtilbudet vårt. De tre leirsjefene tok 
opp sine kors, samlet sine deltagere og dro 
til de lovede land; Mariaholm, Skogstad og 
Gulsrud.

Påskeleirene er NUK’s mest intense, mest 
slitsomme men også mest givende leire. 
Vi følger Jesus fra inntoget i Jerusalem til 
innstiftelsen av presteskapet og nat-
tverdens sakrament, vi våker med Ham 
den natten han var med disiplene sine i 
Getsemanehagen og ble arrestert. Vi følger 
Ham i rettsaken og domfellelsen. Vi går 
sammen med ham korsveien opp til Golgata 
og vi står samlet under hans hellige Kors 
idet han strekker ut sine hender og utånder 
vår frelse. Vi er også der i den aller hellig-
ste natt da Guds frelsesplan blir fullført og 
Jesus står opp igjen fra de døde og vi feirer 
vår tro og det offer som er gitt oss, helt 

Påskeleirene 2012 Av Marius Benedict Horn

til solen står opp igjen på påskemorgen. 
Påskeleiren er full av liturgi, men det er 
også det som gjør den så spennende. Tridu-
umets liturgi er så forskjellig og vakker fra 
det vanlige kirkeårets liturgier, og på påske-
leirene bruker man mye tid på å forklare 
hva som skjer samtidig som vi planlegger 
og gjennomfører liturgiene. Dette gjør at 
tilogmed den minst liturgisk interesserte 
deltageren kan sitte igjen med en tåre i 
øynene etter gjennomføringen.

Men leir er ikke bare liturgi, det er også mye 
annet som er morro. Alle leirene hadde 
kick-off med en temafest, vi har temaøkter 
hvor vi diskuterer ting som ungdommer er 
opptatt av idag, vi har aktivitetsgrupper 
hvor deltagerne kan utfolde seg i ting som 
interesserer dem som musikk, drama, 
forming, sport og andre gøye ting. På kveld-
ene koser vi oss med alt fra tradisjonell 
leirunderholdning, til filmkvelder, spillcafe 
og andre festligheter. Nest siste dag på 
leiren har vi også den tradisjonelle påske-
olympiaden, hvor deltagerne blir teamet 
opp og må igjennom en utfordrende men 
morsom løype med poster for å vinne heder 
og ære (og premier). Påskeleir er en leir som 
alle kan være med på og vil ha en fantastisk 
fin tid.

Så enten det er første gang du er på påske-
leir eller du har vært mange ganger før, 
håper vi å se deg på påskeleir igjen neste år. 
Påskeleir er både minner for livet men gir 
også venner for livet. Vi møtes der!

LUT

Leirutvalget finner leirsjefer til NUKs 
påske- og sommerleirer. I år har de også 
arrangert leirlederkurs på Vårsamling 
og Lederhelg på Mariaholm i august. 
De opptaderer også leirhåndboken og 
arrangerer leirsjefsamling.

Marius Benedict Horn (leder)

Lars Blom og Sven Billington
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Mandag den 2. juli møtte 24 spente 
deltakere og ledere til sørlandets idyll, 
Stella Maris. Med et stort smil kunne 
vi lett merke at det var tid for barneleir 
sør!

Tema for årets barneleir sør var «Bibelske 
Helter». Dette var et utrolig spennende 
tema, både for deltakere og ledere. Etter 
temaøktene var det alltid en gruppeaktivi-
tet som knyttet seg til de bibelske heltene 
de tidligere hadde lært om.  Her ble det 
blant annet bygget en ark for å hedre Noah, 
i tillegg til at det ble laget rosenkrans etter 
temaøkten om Jesus og Maria.

På barneleir er en temafest nesten obliga-
torisk. I år skulle deltakerne kle seg ut som 
meksikanere for å ha en meksikansk fiesta! 

Her slo alle de meksikanske kulturene inn: 
Meksikansk musikk, mat ,og i tillegg ble 
det satt opp en piñata! Utenom temafesten 
rakk vi masse annet moro. Vi lekte Rød og 
Blå og hadde veldig morsomt med Beat for 
Beat. Det ble arrangert en fotballturnering 
og ikke minst Stellalympics der deltakerne 
kjempet for gruppas ære på de forskjellige 
postene, og med smisk til lederne.  

Den siste kvelden tok alle på det fineste 
plagget de hadde med seg for å feire den 
siste kvelden sammen. Det ble satt ut pledd 
og mat på brygga, taler ble holdt og lapper 
under tallerkenen ble utført. 

Selv om barneleiren møtte på flere utfor-
dringer ble de alltid løst. Enten bussturen 
var forsinket og slitsom eller om regnværet 
hakket ned på sørlandet, var smilet alltid 
på plass. Ut ifra det deltakerne har fortalt 
har jeg forstått at det har vært en fanstas-
tisk uke der de har fått nye venner, lært 
mer om kirken og bibelske helter, og rett og 
slett hatt det moro! Men en ting er sikkert, 
mange minner vil følge oss videre!  Det 
virket som om de fleste ville på leir neste år! 
Kanskje vi ses igjen? Takk til både deltakere 
og ledere! Takk for en fantastisk uke!

Barneleir Sør 2012 Av Bao Hieu Kevin Nguyen
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7. juli kom 47 glade juniorleirdeltagere 
og ledere hjem fra en uke med fantas-
tisk samvær, sol, bading og spennende 
temaer og aktiviteter.

Tidenes juniorleir!
Temaet for uka var ‘Skapt i Guds bilde’ og 
hver dag hadde vi temaøkter med de fantas-
tiske lederne som fortalte om helgener 
knytta til teamet for hver dag. Søndag kveld 
hadde vi verdens beste og mest høylytte 
fotballfest hvor vi så EM-finalen og sang 
og hoia til vi ikke hadde stemme igjen. Med 
tribuneservering av pølser og kiosk med 
godteri var det ikke grenser for hvor mye 
energi samtlige på Mariaholm fikk. Det var 
en helt fantastisk dag, selv de ikke-fotball-
interesserte heiet så det kunne høres over 
hele Øyern. 

I løpet av uka rakk vi både et firetimers 

Amazing race, tivoli, Rød og blå, bingo, 
fotballturnering og Sommer OL hvor team-
spiriten alltid var på topp! I tillegg hadde 
vi aktivitetsgrupper med T-skjorte-laging, 
kokkegruppe, FyFo (fysisk fostring), lab/
eksperimentgruppe og dans/dramagruppe 
som hadde fremføring to av kveldene. 

Det var over 30 fantastiske deltagere som 
lagde en fantastisk stemning hele uka 
og junior leir 2012 er en leir som alltid vil 
være i minneboka! Takk til alle ledere og 
deltagere for å ha gjort denne uka uforglem-
melig! 

Sees snart igjen! 

Juniorleir 2012 Av Peter Angelo Ottersen
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NUKs Olsokfestival  
i Trondheim

Bak tittelen «En ung-
dommelig, allmenn 
kirke», var forsiden 
til Vårt Land den 
30. juli dekket med 
sprudlende, katolsk 
ungdom ikledd Olsok-
festivalens t-skjorte. 
Et par dager tidligere hadde de vært i 
Trondheim som noen av de 175 unge 
katolikkene som satte byen på hodet 
under årets Olsokfestival. Helgen var 
utvilsomt en suksess, og vi fikk både 
synliggjort vår katolske identitet for 
Norges befolkning, lært mer om vår 
Olavsarv, feiret jubileum og blitt styrket 
i kallet til å følge Kristus.

Forberedelsene: For ett år siden initierte 
Anne Lynn Leonen Gelacio 
engasjementet for å arran-
gere 65-årsfeiring og festival 
i Trondheim. Sammen med 
sekretariatet og NUKs leder 
fikk vi tildelt økonomisk støtte 
fra LNUs kulturmidler på kr 
150 000 og etterhvert ble en 
festivalledelse satt på plass. 
Gruppen begynte å jobbe i 

februar 2012, og da programmet begynte 
å ta form kunne markedsføringen starte 
for fullt. En av de største utfordringene var 
å finne lokaler for overnatting og kon-
sert, men i påsken ble det klart at vi fikk 
overnatte på Singsaker sommerhotell og 
at festivalkveldene kunne holdes i Baptist-
kirken. I tillegg til dette måtte man også 
bestille busser, planlegge mat for over 100 
personer og utføre risikovurderinger.

Oppvarmingen: Ungdommenes festival-
leir fant sted på Trøndertun Folkehøyskole. 
Tema for leiren var helgener, hvor “dagens 
helgener” ble presentert under hver mor-
genbønn. På Trøndertun hadde deltagerne 
tilgang til store dansesaler, fult utstyrte 
musikkrom og fine utearealer. På program-
met var filmkveld, temaøkter, wipe-out og 
ikke minst planlegging og øving av drama-
tiseringen om Olav som skulle presenteres 
under festivalen. Hele leiren bidro i form 
av drama, musikk og rekvisita. Midt i en 
spontan vannkrig, dukket NRK Radio opp 
og ønsket å lage en radiosending. I tillegg til 
å parere spørsmålene fra journalisten, ble 
festivalsangen fremført direkte på P1.

I regi av 18+utvalget hadde en gruppe gått 
på pilegrimstur over fjellet uken før festi-
valen, og det var utrolig flott da de ankom 

akkurat til 
messe med 
biskopen i St. 
Olav i Trond-
heim. Pilegrimene 
følte seg veldig 
velkomne etter 
den strabasiøse 
vandringen over 
Dovre. Familielei-
ren la i år turen til 
Trondheim også for 
å bl.a. være med på 
Olsokfestivalen til 
NUK.

65 år med enga-
sjement: Fredagen brakte 
selve festivalen løs med 
«Bartebyløpet». Løpet be-
stod av omvisning i Nidaros-
domen, sangkonkurranse, 
bibelquiz, ridderkamp og stafett. Delta-
gerne var inndelt i grupper, og det var utro-
lig å se over 100 katolikker springe rundt i 
Trondheim sentrum med like t-skjorter.

Åpningsmessen ble feiret på fredagen med 
biskopen til stede, og etter messen var alle 
invitert over til Baptistkirken hvor NUKs 
65-årsdag skulle feires. Her fikk vi alle 
se og høre eksempler på det fantastiske 
barne- og ungdomsarbeidet som er lagt ned 
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i NUK de siste 65 år, fra de første aktivi-
tetene i 1947 til årets overfylte leirer og 
arrangementer. Lokallag, ungdomsleirens 
musikkgruppe og pilgrimsgruppen bidro 
med innslag, og vi fikk også fire genera-
sjoner “NUKere” opp på scenen hvor de 
fortalte sine erfaringer og historier.

Kveldens høydepunkt var forestillingen 
som Ungdommenes Festivalleir hadde satt 
opp. Ungdommene imponerte med musikk, 
gode kulisser og skuespillerpresentasjoner. 
Kvelden avsluttet fint og rolig med sakra-
mentsandakt i St. Olav kirke.

Ingenting slår våre egne helter: I en ver-
den som var skeptisk innstilt til kristendom-
men, gikk Olav inn for å misjonere uansett 
hva det måtte koste.  Han bestemte seg for 
å gi avkall på trygge omgivelser og kommer 
tilbake til Norge for å sikre at hjemlandet 
ble kristent. Han ble forsøkt overbevist om 
å ikke dra, fordi man visste han kom til å bli 
drept, men han ønsket å ta opp sitt kors og 
følge Kristus. Dette er like aktuelt i dag, og 

Olav kan på 
mange måter 
fungere som 
et forbilde for 
dagens unge.

Lørdagen reiste hele 
festivalen ut til Stiklestad for å gå i prose-
sjon sammen med familieleiren og andre 
fra menigheten i Trondheim, det var fantas-
tisk å samle fem busslass med katolikker 
på Stiklestad. Vi gikk i prosesjon sammen 
til gamle Stiklestad kirke hvor vi sang høy-
lytt hele veien inn til kirken.

Denne festivalkvelden bestod av konsert 
med Stefan Bivand, Pedro Barrera, Martin 
Bjørnland og selveste Anh og Catarina 
Vu. Vi kan ikke si noe annet enn at det var 
ubeskrivelig bra!

Etter konserten bar det over til Nidarosdo-
men for å delta i Olavsvaken der.

Norges Evige Konge: Søndagen startet 
tidlig kl. 8.00 med pontifikal høymesse i 
Nidarosdomen. Etter messen ble det god 
“Verdensungdomsdagstemning” da gitarer 
ble dratt fem sammen med en stor gruppe 
spanske pilgrimmer. Det var også mulig-
het for deltagerne å være i sentrum for å 

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.

Vilde Brecke (avtroppet leder)

Daniel Garces, Kajetan Bocek, Cathrine Bui, Klara Wade og 

Quyen-Di Ngoc Phan

se og oppleve 
Olavsfest-
dagene i 
Trondheim og 
middelalder-
markedet i 
Borggården.

Etter litt hvile holdt Ingeborg Mongstad-
Kvammen fra Bibelskapet et utrolig bra bi-
belseminar, før festivalen ble rundet av med 
grillfest i bakgården på Singsaker. Allsang 
av festivalsangen “Herre, lys over jorden” 
var et selvskrevent punktum.

Kort oppsummert kan vi si at festivalen ble 
en suksess, og vi fikk positive tilbakemel-
dinger fra både andre hotellgjester og folk i 
St. Olav menighet i Trondheim.
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Temaet for advents aksjonen 2011 var 
“Jorden, vårt hjem” og satte fokus på 

miljøsituasjonen i Zambia. Hvordan påvir-
ker våre handlinger miljøet i andre deler av 
verden? Hvilket ansvar har jeg som ung 
katolikk for å ta vare på miljøet? Hva kan jeg 
gjøre? Dette var noen av mange spørsmål 
unge NUKere stilte seg, og de rundt seg i 
adventstiden. 

Kort om adventsaksjonsprosjektet  
”Jorden, vårt hjem”
Zambia er et land rikt på naturressurser. 
De har noen av verdens største kobberfo-
rekomster. Landets økonomi har historisk 
sett vært avhenging av gruveindustrien. En 
skakkjørt økonomi de siste tiårene har ført til 
at mange internasjonale selskaper etablerer 
seg i Zambia. Et stort problem er at bestem-
melser og lovverk for drift og utslipp innen 
industrien er svært mangelfull. Utslipp un-
der produksjon begrenses ikke, og selskaper 
som trekker seg ut, lar avfallet være igjen. 
Drikkevann og jordbruk forgiftes, naturen 
ødelegges og luften forurenses.

Caritas: 
-Jobber opp mot myndigheter for å få til et 
skikkelig, fungerende lovverk for gruvein-
dustrien.

-Hjelper mennesker som er direkte rammet; 
som har måttet flytte pga forurensning el-
ler etablering av nye gruver.

Forholdene ligger godt til rette for jordbruk, 
men det er at problem at dette er ikke-bæ-
rekraftig. Fattigdommen er stor i Zambia, 
nesten 2/3 lever under fattigdomsgrensen, 
spesielt på bygdene. Mange av disse lever 
av jordbruk.

Store deler av Zambias er dekket av skog. 
Skog fungerer som et godt sikkerhetsnett 
mot endringer i klima og økosystem. Men 
avskogingen skjer raskt. Grunner er utvidet 

jordbruk, bebyggelse 
og gruvedrift. En av 
de største årsakene er 
bruk av ved til fyring i 
hjemmet. 

Caritas:
-Vil hjelpe befolkningen 
til å drive organiske, bærekraftige jordbruk. 
De vil også gi folk alternativer til jordbruk, 
slik at de har noe å leve av.

-Vil installere nye, energieffektive ovner 
som bruker mye mindre brennstoff, men gir 
like god effekt.

-Jobber med systematisk skogplanting for å 
ytterligere motarbeide avskogingen.

Aktiviteter
Den årlige adventsaksjonshelgen ble 
avviklet på Mariaholm 4.-6. november med 
nærmere 60 engasjerte deltagere og ledere 
fra 19 ulike menigheter. Årets tema ble 
bearbeidet gjennom foredrag, gruppearbeid 
og rebusløp. Lørdag ble det også, gjennom 
rollespill, arrangert tre parallelle miljøkon-

KUT

Karitativt utvalg jobber med NUKs 
fokus på nestekjærlighet og solidaritet. 
De står bl.a. for gjennomføringen av 
Adventsaksjonen hvert år.
Anna Vøllo (leder)

Torbjørn Larsen, Trine Terese Volent og Stefan Bivand
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feranser. ”Caset” som ble delt ut, 
var et møte i en landsby med be-
boere som hadde blitt tvunget til 
å flytte fra sitt tidligere hjemsted 
på grunn av gruvedriften. Nå 

hadde landsbybefolkningen fått beskjed om 
at en ny gruve skulle etableres, og fryktet 
for sin fremtid. På miljøkonferansen deltok 
både representanter fra landsbybeboerne, 
gruveselskapet, Caritas, Justitia&Pax, 
NUKs adventsaksjon og miljøorganisasjo-
ner. Det manglet ikke engasjement og ”for-
svarstaler” ble avløst av heftige diskusjoner. 
Allikevel kom endte konferansene relativt 
fredelig, med kompromiss mellom partene.

Den aller største adventsaksjoneringen 
fant sted i NUKs mange lokallag. I hele 
adventstiden var aktivitetsnivået ekstra 
høyt da barn, ungdom og unge voksne kom 
sammen for å lære om og diskutere årets 
tema og samle inn penger til årets prosjekt. 
Spesielt gledelig var det å se at mange 
nye, små lokallag hadde stor aktivitet og at 
fokuset i stor grad var på temaet, ikke bare 
pengeinnsamlingen. 

Glimt fra lokallagene
KULTRO (Katolsk Ungdomslag i Trond-
heim) hadde adventsaksjonsstand i byen 
lørdag den 17. desember! Midt i byen solgte 
de blant annet vafler, boller og selvmalte 
kaffekopper. Spesielt vafler og AA-postkort 
“Et tre i Zambia” ble det solgte mye av!  

I tillegg gikk de rundt 
i de travleste handlegatene i 
Trondheim med bøsser. Aller siste innsam-
ling med bøsser hadde lokallaget utenfor 
midtnattsmessa på julaften.

 Den 4. søndag i Advent holdt de yngste 
barna i St. Johannes Døperen menighet 
i Sandefjord en minikonsert ute på torvet. 
Mens dette foregikk gikk ungdommene 
rundt i byen med bøsser og samlet inn 
penger.

St. Hallvard Ungdomslag i Oslo ung-
domslaget stod utenfor kirken 
og sang til inntekt for årets 
Adventsaksjon etter høymes-
sen første søndag i advent!

Olav og Alexander Kopperud 
hadde skrevet egen tekst til 
melodien “Lord I lift your name 
on high” og fremførte den rett 
utenfor kirkedøren på søndag, 
slik at alle som kom ut fra messen fikk ek-
stra lyst til å støtte Adventsaksjonen! Det 
var utrolig kult og en kjempebra måte å få 
positiv oppmerksomhet rundt aksjonen.

I Haugesund introduserte St. Josef Unge 
Katolikker menigheten for adventsaksjo-
nen. De fortalte om årets prosjekt, solgte 
pyntede pepperkaker på kirkekaffen og 
deltok på filipinsk fest.

Adventsaksjonsbarnehelg ble arrangert 
av St. Birgitta Unge i Fredrikstad andre 
helg i advent. Det ble katekese, innføring 
i adventsaksjonstemaet og juleverksted-
masse flott julepynt ble solgt på kirkekaf-
fen. Tradisjonen tro ble adventsaksjonen 
avsluttet med bøsser og vaffelstand i byen 
lillejulaften. NRK dukket opp, og jammen 
kom ikke adventsaksjonen på radio!
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Arken
Av Gudrun Kringlebotn

 
Dette har vært et år med en del forand-
ringer: Ny layoutarbeider (Olav Verpe), ny 
layout, nye skribenter (Stephanie E. Achen 
og Snit Ghebriel), og nå også ny redaktør: 
BaoHieu Kevin Nguyen har takket ja til ett 
års vikariat, mens undertegnede forblir i 
redaksjonen, nå som skribent, under uten-
landsstudier. Han tar over fra og med neste 
nummer (årets fjerde og siste). 

Siden sist har vi vært innom temaene Tilgi-
velse, Treenigheten og Vennskap. Allerede 

fra årets andre nummer har vi prøvd oss på 
en ny layout. Aldersspennet på 4-12 år har 
vært en utfordring, men nå har vi delt bla-
det i to og gitt det to forsider: Arken (for de 
minste) og Arken tweens (for de litt større). 
Dette gjør det lettere å tilpasse tekstene til 
både store og små, og så langt ser det ut til 
å fungere bra. 

I skrivende stund jobber vi med neste num-
mer, med temaet “Tro, håp og kjærlighet”. 
Dessverre har dette blitt ganske forsinket, 
grunnet fellesferie og en redusert redak-
sjon. Løsningen denne gang er at vi ser 

Credimus
Av Asta Margrethe Sandbakken

Ett år har gått siden forrige LM og årsrap-
port og på den tiden har Credimus kommet 
ut fire ganger. De følgende har vært en del 
av redaksjonen i året som har gått: Asta 
Margrethe Sandbakken (redaktør), Karol 
Michalczuk (layout), Heidi H. Øyma, Marta 
Bivand Erdal, Kristine Maria Almås Kvig, 
Vilde Brecke, Kristina Elisabeth Voigt og 
fr. Arnfinn Haram, mens br. Hallvard Hole 
OMF har vært en fast bidragsyter. 

Credimus-redaksjonen har vært igjennom 
mange endringer i året som har gått, noen 
har kommet til og en del har sagt farvel. 
Kristina, Vilde og Karol har kommet med 
siden forrige LM, og spesielt godt har det 
vært å ha en fast layoutansvarlig fra og 
med nummer 4-2011. I skrivende stund har 
alle bortsett fra Kristina, Karol og under-
tegnede gått ut av redaksjonen, men flere 
fortsetter som faste bidragsytere. 

Fr. Arnfinns død i juni var et tap for Kirken og 
verden, og hans bortgang kommer til å mer-
kes i Credimus når hans faste artikkel uteblir. 

oss nødt til å bruke tekster fra arkivet. Det 
har beklageligvis forekommet flere ganger 
dette året, at deadline ikke blir overholdt. 
De mange utskiftningene i redaksjonen kan 
være en av grunnene til dette, hvor vi ofte 
har nye folk i opplæring. Kommunikasjonen 
kunne også vært bedre, også fra redaktø-
rens side. Sunniva og jeg hadde et lite re-
daksjonsmøte i Bergen, noe som fungerte 
veldig bra. Til nå har så og si all kommuni-
kasjon mellom redaksjonsmedlemmene 
foregått per mail, men det er en stor fordel 
å kunne møtes.

Før hvert nummer har vi hatt et redak-
sjonsmøte, som tidligere, og kommuni-
serer utover det per mail. Vi har fortsatt 
med faste innslag som spalte på norsk 
og polsk, engelskspråklig spalte og 
flere serier. I tillegg fokuserer vi nå på 
flere reportasjer, intervjuer og bilderike 
artikler og håper at dette appellerer til 
våre lesere. 

Fremover har vi et håp om en ny prest 
i redaksjonen og andre faste medlem-
mer, og kommer til å jobbe for å forbedre 
og utvikle bladet vårt. 
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Q
Av Susanne Tande

Enda ett år har fire utgaver av Q kommet 
ut, og sett bort i fra små forsinkelser har 
det gått strålende! Vi har beholdt samme 
struktur på bladene, og Q består nå av 
blant annet temaartikler, nyheter, matopp-
skrifter, 5 på gata og diverse anmeldelser. 
Nytt i år har vært ekstra fokus på ett og 
ett distrikt, en ny fast spalte «Q-tips», og at 
Vivian Nguyen bidrar med en vits til hvert 
nummer.

Nettredaksjonen
Av Kristina Elizabeth Voigt

Det siste året har vært svært spennende 
for nettredaksjonen! På Landsmøtet 2011 
lanserte vi de nye nettsidene til NUK og 
siden da har vi jobbet mye med å utarbeide 
og forbedre sidene. NUK.no-sidene er nå 
mye lettere for nettredaksjonen å redigere 
og dermed har vi kunnet oppdatere infor-
masjonen mer regelmessig enn før. Vi har 
også fått med flere personer i redaksjonen 
som nå består av Kristina E. Voigt (redaktør) 
og Jardar Maatje (teknisk ansvarlig), Maria 
Bjørnland (sjefsgrafiker), Kajetan Bocek og 

Q-redaksjonen har vært veldig preget av 
hendelsene 22. juli i fjor. Årets første blad 
hadde temaet «Sterke i troen», som i tillegg 
til å ville holde på stemningen fra verdens-
ungdomsdagene i Madrid handlet om hvor 
viktig det er å holde sammen vanskelige 
stunder. Siden valgte vi å skrive om eksor-
sisme, verdens lys, og, inspirert av årets 
Olsok-festival, Hellige Olav.

Redaksjonen har jobbet flittig i året som 
har gått! Vi har vært så heldige å fått nye 

redaksjonsmedlemmer; 
Caroline Bellaunde, Nina 

Nedrebø og Kristina Voigt sitter nå fast i 
redaksjonen sammen med Catherine Hoai 
og Cecilia Bruce, og vi har Magdalena Wa-
tor og Eirik Martinsen som faste skribenter. 
Det nyeste som har skjedd er at Peter Voigt 
takker for seg etter lang og fantastisk bra 
tjeneste som layout-ansvarlig, og Kristine 
Gran Martinsen trekker seg som redaktør 
selv om hun forblir i redaksjonen. Som ny 
redaktør vil jeg takke henne for alt arbeidet 
hun har gjort og hva hun har fått til med 
Q! Jeg håper bladet fortsetter å være en 
inspirasjon til et aktivt trosliv også utenom 
NUKs arrangementer.

Martin Nguyen (journalister). 
Sidene er utarbeidet av Belle-

nett og vår kontaktperson der er 
NUK-venn Theodor With.

På nuk.no er det mulig å lese nyheter som 
legges ut flere ganger i uka, du finner oppda-
tert kontaktinformasjon til lokallagsledere, 
barne- og ungdomskontakter, utvalg og re-
daksjoner. Under «Aktiviteter» finner du en 
kalender over sentrale NUK-arrangementer 
og info ting som reiserefusjon og søskenmo-
derasjon. Barnekonsulenten vår har jobbet 
med siden «Barn» hvor man kan finne mye 
inspirasjon til arbeidet for og med barn. Si-

den «Ressurser» er i ferd med å revideres vil 
snart kunne presentere alt materialet som 
kan hjelpe de frivillige i NUK på en mer at-
traktiv og brukervennlig måte. Bildearkivet 
vårt er ennå ikke oppdatert, men vi jobber 
med en løsning for å få det opp igjen!

Hvis du har ønsker eller forslag til nuk.no 
er det bare å si ifra til nettredaksjonen. Vi 
trenger alltid nyheter og oppdateringer om 
det som skjer i NUK og vil fortsatt oppfordre 
dere om å sende inn ting til  
webred@nuk.no. Ønsker du å være journa-
list i nettredaksjonen eller kanskje jobbe mer 
med det tekniske? Send oss en mail!



28 Lokallags- og medlemsstatistikk 2011 (per 31.12.2011) 

Totalt antall  
lokallag i NUK: 73

Antall tellende lokallag: 
(De som oppfyller states krav) 51

Katekese- og barnelag: 19

Ungdomslag*: 
*midre spesifikke barne- og 
ungdomslag er tatt med her

37

Unge voksne-/studentlag: 9

Korlag: 6

Totalt antall  
betalende medlemmer:

2825

Æresmedlemmer: 24

Støttemedlemmer: 71

Andre medlemmer: 149

Betalt 0-25 år Nord: 57

Betalt 0-25 år Midt: 48

Betalt 0-25 år Vest: 519

Betalt 0-25 år Øst: 516

Betalt 0-25 år Østfold: 249

Betalt 0-25 år Sør: 216

Betalt 0-25 år Oslo: 1000

Betalt 0-25 år Totalt: 2605
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Regnskap 

2011
Budsjett 

2011
Regnskap 

2010
Budsjett 

2010
Regnskap 

2009
Budsjett 

2009
Regnskap 

2008
Medlemskontingenter 
Medlemskontingent < 25 137 740,00 144 900,00 153 160,00 100 620,00 128 649,00 72 000,00 143 260,00
Medlemskontingent > 25 10 080,00 23 360,00 9 880,00 22 080,00 14 420,00 32 000,00 11 060,00
Medlemskontingent familie 21 690,00 58 140,00 21 640,00 98 820,00 26 980,00 36 000,00 33 690,00
Medlemskontingent støtte - 
øremerket

8 000,00 0,00 10 400,00 10 400,00 0,00

Medlemskontingent støtte 20 000,00 30 000,00 25 880,00 30 000,00 23 160,00 30 000,00 26 900,00
Søskenmoderasjon 300,00 -900,00
Sum medlemskontingenter 189 210,00 264 400,00 209 660,00 261 920,00 193 209,00 180 400,00 214 910,00

Støtte fra Kirken 
Tilskudd fra OKB 440 000,00 462 000,00 440 000,00 411 759,34 461 759,34 410 040,04 400 000,00
Tilskudd fra Tromsø Stift 40 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00
Tilskudd fra Trondheim Stift 50 000,00 50 000,00
Sum støtte fra Kirken 480 000,00 542 000,00 520 000,00 441 759,34 491 759,34 435 040,04 430 000,00

Statsstøtte 
Statsstøtte drift 1 337 595,00 1 100 000,00 1 287 291,00 1 100 000,00 1 077 493,00 760 000,00 799 628,00
Statsstøtte internasjonalt 70 503,00 50 000,00 626 365,00 200 000,00 75 420,00 40 000,00 20 000,00
Statsstøtte annet 20 000,00 100 000,00
Sum statsstøtte 1 408 098,00 1 150 000,00 1 913 656,00 1 320 000,00 1 152 913,00 900 000,00 819 628,00

Møteinntekter
Deltageravgift 34 116,00 40 000,00 12 800,00 40 000,00 21 800,00 40 000,00 23 200,00
Andre inntekter 0,00 0,00 -4 538,00
Sum møteinntekter 34 116,00 40 000,00 12 800,00 40 000,00 21 800,00 40 000,00 18 662,00

Kursinntekter
Deltageravgift 120 928,65 220 000,00 92 859,60 212 000,00 89 400,00 204 000,00 96 900,00
Støtte FSF 3 000,00 6 260,00 3 000,00 6 690,00 3 000,00 7 000,00
Andre inntekter 13 000,00 20 000,00 6 500,00 6 500,00
Sum kursinntekter 120 928,65 236 000,00 119 119,60 221 500,00 96 090,00 213 500,00 103 900,00

Leirinntekter
Deltageravgift 509 283,05 736 250,00 589 835,00 736 250,00 505 300,00 696 750,00 1 534 125,21
Støtte FSF 3 000,00 2 592,00 3 000,00 3 000,00  
Andre inntekter 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
Leirinntekter prosjekt 32 500,00
Sum leirinntekter 553 783,05 739 250,00 604 427,00 739 250,00 505 300,00 699 750,00 1 546 125,21

Prosjekter
AA støtte UD 25 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
AA støtte LNU 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Frifond oranisasjonsmidler 
- støtte

596 783,00 380 000,00 533 190,00 400 000,00 475 532,00 400 000,00 496 476,00

Frifond oranisasjonsmidler - 
administrasjon

20 000,00 13 104,00 40 000,00 39 136,53

Demokratimidler fra LNU 0,00 0,00 29 775,00 0,00 77 956,06
Kulturstøtte 75 372,00 69 100,00
Sum prosjektinntekter 697 155,00 420 000,00 625 394,00 460 000,00 505 307,00 459 136,53 574 432,06

Regnskap 
2011

Budsjett 
2011

Regnskap 
2010

Budsjett 
2010

Regnskap 
2009

Budsjett 
2009

Regnskap 
2008

Andre inntekter 
Gaver 23 744,69 20 000,00 45 757,75 15 000,00 41 583,00 15 000,00 35 886,00
Salg bøker og annet (genser) 6 500,00 1 000,00 2 200,00 0,00 1 500,00 0,00 1 610,00
Andre inntekter 1 000,00 3 100,00 15 000,00 699,77 15 000,00
Momsrefusjon 40 000,00 40 000,00 51 486,00 40 000,00 42 835,00
Sum andre inntekter 30 244,69 62 000,00 51 057,75 70 000,00 95 268,77 70 000,00 80 331,00

Sum inntekter 3 513 535,39 3 453 650,00 4 056 114,35 3 554 429,34 3 061 647,11 2 997 826,57 3 787 988,27

Kostnader 

Personale
Lønninger v/OKB -1 097 711,07 -993 582,80 -766 961,34 -935 620,00 -746 628,14 -661 780,00 -664 337,88
Lønn regnskapsfører -48 000,00 -50 000,00 -48 000,00 -15 000,00 -20 000,00 -15 000,00 -19 000,00
Utvikling og trivsel -14 464,78 -5 000,00 -2 773,42 -3 000,00 -1 641,12 -2 000,00 -1 820,50
Andre personale utgifter -25 000,00 -5 541,00
Sum personalkostnader -1 160 175,85 -1 048 582,80 -817 734,76 -953 620,00 -793 269,26 -678 780,00 -690 699,38

Administrasjonskostnader 
Rekvisita -54248,66 -30 000,00 -17 885,10 -30 000,00 -32 120,11 -50 000,00 -29 805,38
Kontorutstyr -12749,00 -15 000,00 -22 871,09 -15 000,00 -13 764,21 -15 000,00 0,00
Div.kontorutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 -978,33
Database -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00
Programvare / EDB utg. -2862,50 -5 000,00 -5 000,00 -2 999,00 -5 000,00 -3 153,32
Abonnement 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Litteratur -1899,00 -5 000,00 -75,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 -2 223,50
Annonseutgifter 0,00 -12 312,50 0,00 -6 806,00 0,00 0,00
Kopieringsutg. m/(drift 
maskin 

-15 000,00 -25 217,46 -15 000,00 -2 415,00 -15 000,00 -13 840,60

Vedlikehold kontormaskiner -6 000,00 -5 000,00 -6 338,75 -5 000,00 0,00
Telefon -2450,00 -5 000,00 -1 000,00 -10 000,00 -4 550,00 -10 000,00 -8 150,00
WEB-side abonn./internett -58152,00 -10 000,00 -5 824,00 -8 000,00 -9 349,42 -5 000,00 -7 858,30
Budbil/frakt 0,00 0,00 -208,00 0,00 -170,00
Porto -27907,41 -130 000,00 -110 764,71 -100 000,00 -136 097,15 -100 000,00 -75 805,25
Møteutgifter (AUV og utvalg) -11228,96 -12 000,00 -15 727,87 -12 000,00 -11 902,71 -12 000,00 -15 104,34
Kurs, seminarer, møter -1487,32 -6 000,00 -4 220,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 -5 304,00
Revisjonshonorar -51172,50 -25 000,00 -43 187,50 -17 500,00 -34 195,00 -17 500,00 -21 250,00
Forsikringer -3112,00 -3 000,00 -5 934,00 -7 000,00 -2 967,00 -4 000,00 -6 906,00
Ungdomsprestens bil 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00
Reiser AUV/Org. Kons/
Ung. prest

-19054,70 -35 000,00 -26 237,00 -20 000,00 -27 083,00 -20 000,00 -13 101,52

Reiser LLM -10350,63
Reiser Barnekons -8484,00
Reiser ressursgruppe
Distriktsmidler
Internasjonalt -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 -34 500,00
Div. kostnader -96 573,80 -2 048,00
Regnskaps firma -38 750,00
Konsulent -3225,00 -3 225,00
Trykking og utarbeidelse -45 046,01
Sum adm. kostnader -268 383,68 -319 000,00 -383 277,24 -277 500,00 -387 369,15 -291 500,00 -240 198,54
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Regnskap 

2011
Budsjett 

2011
Regnskap 

2010
Budsjett 

2010
Regnskap 

2009
Budsjett 

2009
Regnskap 

2008
Møtekostnader
Kost -18 529,51 -18 200,00 -15 947,73 -18 200,00 -7 556,28 -18 200,00 -11 511,34
Losji -18 030,00 -23 800,00 -11 778,00 -23 800,00 -14 350,00 -23 800,00 -16 820,00
Felles transport -8 710,00 -7 900,00 -16 007,01 -5 300,00 -7 480,00 -5 300,00 -11 070,50
Rekvisita/diverse -440,70 -9 700,00 -9 700,00 0,00 -9 700,00 -5 400,12
Lederreiser -8 715,50 -520,00
Reiserefusjoner -36 921,42 -55 000,00 -20 333,00 -55 000,00 -24 586,02 -55 000,00 -23 550,59
Sum møtekostnader -91 347,13 -114 600,00 -64 585,74 -112 000,00 -53 972,30 -112 000,00 -68 352,55

Kurskostnader
Kost -28 990,60 -60 200,00 -21 463,04 -56 700,00 -12 542,13 -55 300,00 -20 493,92
Losji -51 260,00 -74 200,00 -52 630,00 -68 700,00 -46 740,00 -61 000,00 -23 710,00
Kost og losji -34 682,28
Felles transport -38 630 -39 500,00 -29 620,00 -26 500,00 -29 920,00 -26 500,00 -10 540,00
Rekvisita/diverse -5 496 -38 300,00 -10 314,68 -35 800,00 -10 527,70 -35 000,00 -17 828,80
Lederreiser -20 538 -20 121,37
Reiserefusjoner -21 257 -102 000,00 -24 027,00 -93 000,00 -17 012,04 -89 000,00 -15 496,40
Sum kurskostnader -166 171,10 -314 200,00 -192 858,37 -280 700,00 -116 741,87 -266 800,00 -88 069,12

Leirkostnader
Kost -111600,46 -151 200,00 -183 549,31 -151 200,00 -125 100,99 -140 240,00 -115 979,38
Losji -226530,00 -397 140,00 -215 286,00 -392 310,00 -203 409,14 -353 110,00 -250 405,00
Kost og losji -11 224,91
Felles transport -45987,98 -67 200,00 -71 784,00 -46 400,00 -49 194,63 -46 400,00 -36 717,00
Rekvisita/diverse -36 755,62 -64 130,00 -35 579,20 -64 130,00 -31 768,50 -64 130,00 -38 384,59
Lederreiser - leir -69445,34 -52 000,00 -57 432,20 -42 000,00 -102 717,34 -42 000,00 -44 325,71
Deltagerreiser -27519,06 -45 750,00 -32 209,00 -61 650,00 -20 981,02 -61 650,00 -21 254,00
Fellesutgifter leirer -73,80 0,00 0,00 -74 255,03 0,00 -6 044,16
Telefonrefusjon -600,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00
Forberedelse - kost og losji -15271,41 -55 960,00 -44 731,73 -55 960,00 -7 978,72 -55 960,00 -10 637,39
Forberedelse - lederreiser -28607,71
Sum leirkostnader -562 391,38 -780 420,00 -607 064,62 -760 690,00 -607 426,65 -710 530,00 -513 109,84

Blader og utgivelser Regnskap 
2011

Budsjett 2011 Regnskap 
2010

Budsjett 2010 Regnskap 
2009

Årsrapport -10 000,00 -10 000,00 -5 349,37 -10 000,00 0,00
Trykking Arken -35 510,00 -52 000,00 -48 109,50 -60 000,00 -50 226,00 -60 000,00 -63 454,13
Porto Arken -20 186,50 -14 000,00 -16 706,56 -12 000,00 -13 446,42 -11 000,00 -21 300,56
Trykking Q -68 474,00 -67 000,00 -50 546,00 -65 000,00 -64 734,13 -65 000,00 -97 565,92
Porto Q -27 812,75 -30 000,00 -23 598,59 -20 000,00 -29 941,61 -18 000,00 -31 981,96
Trykking Credimus -38 157,00 -45 000,00 -30 016,50 -49 000,00 -37 663,00 -49 000,00 -38 546,95
Porto Credimus -17 267,84 -16 000,00 -16 799,79 -23 000,00 -12 311,29 -21 000,00 -16 469,83
Annen utarbeidelse og 
trykking (giro og leirfolder)

-44 150,16 -25 000,00 0,00 -25 000,00 -45 186,73

Diverse fellesutg blader og 
utgivelser

-2 537,73 -20 000,00 -34 063,15 -20 235,31 0,00

Sum kostnader blader og 
utgivelser

-254 095,98 -254 000,00 -219 840,09 -264 000,00 -233 907,13 -259 000,00 -314 506,08

Regnskap 
2011

Budsjett 
2011

Regnskap 
2010

Budsjett 
2010

Regnskap 
2009

Budsjett 
2009

Regnskap 
2008

Prosjekter
AA -30 000,00 -30 000,00 -20 000,00 -30 000,00 0,00
Barneutvalget -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00
NUK Genser -87 480,00
Grafisk profil -10 000,00 0,00 -20 000,00 0,00
18+ arbeid -32 200,00 -32 200,00 0,00
Leirlederkurs
Kulturprosjekt -307 901,00 -29 552,36
WYD -20 000,00 -20 000,00 -5 000,00 -1 718 524,34
Sum prosjektkostnader -307 901,00 -98 200,00 -117 032,36 -88 200,00 -20 000,00 -61 000,00 -1 718 524,34

Andre kostnader 
Internasjonal reisestøtte -14 500,00 -20 000,00 -15 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 -101 620,70
Støtte/tilskudd -17 000,00 -8 100,00 -8 000,00 -7 000,00
Ministranter -6 000,00 -6 000,00 0,00 -5 000,00 0,00
Gaver fra NUK -5 493,30 -5 000,00 -7 089,50 -5 000,00 -2 532,00 -5 000,00 -16 863,50
Medlemskap -12 135,00 -10 000,00 -16 335,84 -10 000,00 -13 587,67 -10 000,00 -8 100,00
Frifond organisasjonsmidler 
UT - lokallag

-416 065,00 -300 000,00 -425 790,00 -400 000,00 -417 786,00 -400 000,00 -363 032,25

Frifond organisasjonsmidler 
UT - prosjekter

-150 886,00 -80 000,00 -107 400,00

Leie av kontor i Bergen til 
barnekonsulent

-6 000,00

Mellomværende 0,00 0,00 -14 713,00 0,00 0,00
Annet -557,00
TAP fra 2009, mangler bilag -13 823,00
Sum andre kostnader -616 079,30 -427 000,00 -594 095,34 -441 000,00 -456 618,67 -440 000,00 -496 616,45

Sum kostnader -3 426 545,42 -3 356 002,80 -2 996 488,52 -3 177 710,00 -2 669 305,03 -2 819 610,00 -4 130 076,30

Finansielt og ekstraordinært 
Bankgebyrer -1 575,60 -1 500,00 -1 358,10 -2 000,00 -1 071,90 -2 000,00 -1 128,00
Ekstraordinære kostnader -3 797,00 -5 000,00
Renteinntekter: Reisefondet 8 000,00 10 113,00 5 000,00 7 813,00 5 000,00 9 070,00
Renteinntekter: Bob 
Hope fond 

3 000,00 3 000,00 2 460,00 3 000,00 2 855,00

Renteinntekter 81 492,20 30 000,00 49 369,00 50 000,00 27 527,00 50 000,00 79 536,00
Endringer ifm tidl. gjeld 
Tap på krav -358,95 -2 555,61 0,00
Opprydning gamle konti 31 815,67
Avskrivn.ifm tidl.år 
Agio tap -19 192,19
Overført fond WYD 08 -200 000,00 558 876,08
Feilbilag 0,00
Sum finans/ekstraordinært 75 760,65 39 500,00 68 191,77 -144 000,00 36 728,10 51 000,00 649 209,08

Sum finansielt og 
ekstraordinært 

75 760,65 39 500,00 68 191,77 -144 000,00 36 728,10 51 000,00 649 209,08

 
Resultat 162 750,62 137 147,20 1 127 817,60 232 719,34 429 070,18 229 216,57 307 121,05
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ØU

Økonomisk utvalg har ansvar for å  
følge opp NUKs økonomi og utarbei-
der budsjettforslag.
Kristine Gran Martinsen (leder i kraft av å være 
NUKs leder)

Christina Falkenberg (organisasjonssekretær), 
Pablo Barrera og Stig Arne Nilsen



NUK
 
  
 

er en organisasjon 
med høyt aktivitets-
nivå, mange ideer og 
stram økonomi. Vi er 
derfor takknemlige 
for alle gaver, både 
små og store. Gaver 
til NUK er fradrags-
berettiget på skatten. 
Er du interessert i å 
støtte oss på denne 
måten, send inn dette 
skjemaet. 

 
Takk for ditt bidrag!

JA TAKK!    Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c	 	 	 	 Tilsendte blanketter c  

  Mottaker    Mottakers konto

og gi kr.: _________________  til Oslo Katolske Bispedømme  3000 15 11110

c hver måned eller c de mnd. jeg har krysset av:   c Jan. c Feb. c Mars c April c Mai c Juni
   c Juli c Aug. c Sept. c Okt. c Nov. c Des. 

Maksimumsbeløp pr. trekk:  _____________________ Trekkdato mellom 15. og 25.:  ______________________

Belast kontonr.:      Bankens navn:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ………………………………………………………………

       Jeg ønsker at gavene skal godskrives (menighet/bispedømme): 
 

       ……………………………………………………………… 

 

KID-nr. (fylles ut av OKB)   ______________________________________________________________________

Navn: …………………………………………………………  Fødselsnr.: ……………………………………………… (11 sifre)

Adresse:   …………………………………………………… Postnr/sted: ………………………………………………………

Sted/dato: …………………………………………………… Underskrift:  ………………………………………………………

Maksimumsbeløp pr. trekk
Maksimumsbeløp oppgis for å sikre mot feil.  
Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut.

Trekkdato 
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. i måneden.  
Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20.

      Den katolske Kirke ved Norges Unge Katolikker

Sendes: Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo

c Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen, 
men å få tilsendt årsoppgave.

Elektronisk versjon av skjemaet med utfyllende forklaringer finnes på www.katolsk.no/norge/bidrag

Norges Unge Katolikker

Retur: 
NUK 
Akersveien 16 A
0177 Oslo


