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Nok et «NUK-år» nærmer seg 
slutten, og når man ser 

tilbake er det egentlig ganske rart hvor fort 
tiden går. Det er ofte vanskelig å se tilbake 
og prøve å få oversikt over hva som egentlig 
har skjedd og ikke skjedd, men man må i det 
minste gjøre et forsøk! 

Som denne årsrapporten vitner om er NUK 
en organisasjon med mye aktiviteter både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Her er det først 
og fremst lokallagene, distriktsrepresentan-
tene og utvalgsmedlemmene som fortjener en 
stor takk for utholdenhet og innsatsvilje! Til 
tross for mange bra og inspirerende tiltak, er 
nok årets store begivenhet turen til Verdens-
ungdomsdagene i Madrid hvor nesten 200 
«nuk’ere» deltok, et arrangement som har 
krevd mye av turens toppledelse og leder-
teamet for øvrig.

 I flere år har vi arbeidet med å utvikle et full-
verdig «Ordets liturgi for barn», et arbeid som 
nå nærmer seg slutten, og som allerede er i 
bruk i en rekke menigheter. Et annet prosjekt 
som har ligget på NUKs skuldre en stund 
og som nå er ført i havn er en oppgraderinga 
av NUKs database og medlemsregister. Vi 
har nå fått en database som i større grad 
tilfredsstiller våre behov. I tillegg er NUKs nye 
nettsted like rundt hjørnet, et arbeid som vil gi 
oss et litt friskere ytre!

Det har også vært en del forandringer i NUKs 
administrasjon. Det er blant annet opprettet 
en 50 % stilling som lokallagsmedarbeider. 

Med dette håper vi at man fra sentralt hold 
skal bli enda flinkere til å gi nødvendig støtte 
til lokallagene. Vi har også fått en utvidelse 
med en kontorassistent som avlaster og 
hjelper staben på flere måter. Den siste 
forandringen i NUKs stab er at vi har fått en 
ny organisasjonskonsulent. Forandringer i 
staben krever mye av en liten organisasjon, 
både med tanke på rekruttering, ansettelser 
og opplæring, men alt tyder på at dette har 
gått bra! 

Der det dessverre ikke har skjedd store for-
andringer er i ungdomsprest-spørsmålet. At 
vi ikke har noen ungdomsprest har ført til en 
rekke utfordringer. Mange av de oppgavene 
ungdomspresten har kan ikke overtas av 
andre, og prester på «enkeltoppdrag» er ikke 
ideelt, til tross for at disse gjør en strålende 
innsats. Savnet etter ungdomsprest er stort, 
men vi får håpe at vi i samarbeid med bisko-
pene snart finner gode løsninger. 

Vi er så heldige at NUKs økonomi for tiden er 
ganske god. Det er mange grunner til dette, 
men en av hovedårsakene er at både frivillige 
og ansatte viser ansvar når det kommer til 
pengebruk, og fordi vi har dyktige frivillige 
som hjelper til med økonomistyringen. At 
NUK går i overskudd har vært nødvendig for å 
opparbeide et reservefond som kan benyttes i 
vanskelige tider.

Det kan fort bli mye snakk om leirsjefer, øko-
nomi, organisering, databaser og nettsteder. 
Dette er alle ting som er viktige dersom orga-

nisasjonen skal fungere, men da er det også 
alltid viktig å huske hvorfor organisasjonen 
skal fungere. Vårt mål som organisasjon er å 
være en ung og levende Kirke. Vårt mål er å 
fordype oss i troen, leve ut vår tro i fellesskap 
og å spre det vi selv har mottatt til andre, slik 
at vi sammen går Kristus i møte! Dersom vi 
i vårt arbeid husker disse kristne målene er 
jeg sikker på at det vi selv utretter utfylles og 
helliggjøres av Gud. Da har alt det praktiske 
arbeidet ikke vært forgjeves og resultatene vil 
overgå våre drømmer!

I Kristus

Alexander Golding Alexander Golding 

Leder

Foto: NUK
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SAUL. Foto Isabell Nguyen.

Familiehelg i St. Paul. Foto Ragnhild Aa. Høen.

Minnesmarkering for tragedien 22. juli. 
Foto Christina Falkenberg

På pilgrimstur. 
Foto Anne lynn Gelacio

Familieleir 2011. 
Foto Anne Lynn Gelacio.
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Gutta på dugnadshelg. Foto Christina Falkenberg.

Moss Unge Katolikker. Foto Kevin Nguyen.

Hyttetur til Uvdal. Foto An Chau Le Thi.

St. Svithun tweens på tur.



6 Oversikt over NUKs distrikter og lokallag
Lagsnavn Leder per 31.12.2010 Adresse Postnummer tlf

MIDT  
Katolsk Ungdomslag i Trondheim (KUL-TRO) Sigrid Selmer-Olsen Dickaunsvingen 8 7021 Trondheim
Trondheim Katolske Unge Voksne Pia Maria Sørensen Bergsbakken 21 7051 Trondheim
St.Olav ministrantlag Quan Nguyen Tran John Bjørgumsvei 38 7092 Tiller 41791750

NORD 
Den Hellige Ånds Barnelag
Tromsø barnegruppe Sr. Katarina Hodyr Balsfjordgt 35 9007 TROMSØ 23 38 44 37
Kristus Konge Ungdomslag jean bertrand manishimwe ankenessveien 301  8520 ankenestrand 95 42 41 18

OSLO 
Couples For Christ Barne- og ungdomslag Brion Lance Caguiat Trudvangvn 45 1468 Stabekk
St. Olav katolske barnegruppe Thao Huynh Veitvetstubben 4A 0591 Oslo
Kroatisk Ungdomslag Renate R Vollen Akersvn 24c 0177 Oslo
St. Olav ministrantlag Regina Adahada Bjørnheimveien 2 f 1086 Oslo 22 10 18 77
Tamilsk Katolsk Ungdomslag Kishokumar Arulnesan Børserudvegen 1 E 2040 Kløfta 96 70 11 02/48 35 50 27
St. Olav Ungdomslag Thao Huynh Veitvetstubben 4A 0596 OSLO 45 69 81 56
Sursum Corda Irek Demaniuk Ragnhild Schibbyes v 27 0968 OSLO 91 77 65 33
Oslo Unge Voksne Hilde Mari Volledal Stenfeltbakken 47 1405 LANGHUS 48 06 74 89
Katolsk Student Lag i Oslo Nicholas Christiansen Mossevn 176 1621 Gressvik
Viet. Katolsk Barnelag (katekesegruppen) Ngoc-Anh Thi Nguyen Lavransv 8 0670 Oslo
Viet. Kat. Kallsgruppe Hanh Tin Thang Peter Nguyen Ammerudhellinga 43 0959 Oslo
Viet. Kat. Korgruppe, Trinh Vuong i Oslo Ban D Bui Libakkfaret 10b 1181 Oslo 46 92 91 40
St. Hallvard katolske barnegruppe Kathrine Lundgren  Enerhauggata 4 0651 Oslo 92 81 82 28
St Hallvard Unge Katolikker Ewa Staworzynska Lyngåsen 4 1405 Langhus
Fransk Nasjonalgruppe Ariane Vallee Slemdalsveien 67b 0373 Oslo 95144922
St. Olav Domkirkes Barnekor Kristine Dingstad Fjørtoftsgate 5 0461 Oslo 23 21 95 37
Marana tha - polsk 18+gruppe i st.Olav menighet kamil Karczewski Nedre Ullevål 9/804 0850 Oslo 96872381

SØR  
Katolsk Ungdomslag i Arendal Monika Praljak Bjørkeallen 11 4844 Arendal
St. Ansgar katolske ungdomslag (SAUL) An Dieu Vu Andøyveien 15 a 4623 Kristiniansand 90535073
St Ansgar Ministrant Lag Huy Quang Vu Krossen 14 4617 Kristiansand
Porsgrunn Katolske Ungdomslag p. Reidar Voith Olavsgate 19 3922 Porsgrunn 35 55 07 93 / 48 22 75 71
Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene Daniel Anandan Viggos v 3 3122 Tønsberg
Tønsberg Katolske Barnegruppe Sr. Karolina Bogoczová Botnegt 24 3112 TØNSBERG 23 38 44 24
Katolsk Ungdomslag i region Sandefjord Tina Nguyen Bøbakken1a 2342 Sandefjord 48220634
St Frans Ungdomslag p. D Nguyen Thanh Phu Ulfsbakveien 38 3267 Larvik

VEST
BUKs 15+gruppe Daniel Steinsbø Garces Dregsallmeningen 20 5003 Bergen 95 99 75 12
Unge Voksne Katolikker, Fides Bergen Sven Billington Hans Tanks gt 18 5007 Bergen
St. Paul Barnegruppe Ranghild Aadland Høen ØYJORDSVEIEN 75 A 5038 Bergen
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
Stavanger Katolske Ungdomsforening Abigail Baguio Køhlerv 1 4016 Stavanger
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ØST 
St. Laurentius barnegruppe Theresa Jee Karjolvn 8 3023 DRAMMEN 97 63 59 54
Duefl okken Mikael Pham c/o St Laurentius Kirke, Cappelens gate 1 3016 DRAMMEN 95139622/32856628
St. Laurentius ministrantlag, Drammen Mikael Pham c/o St Laurentius Kirke, Cappelens gate 1 3016 DRAMMEN 95139622/32856628
St Torfi nn Katolske Barnelag (STORK) P.Ragnar Leer Salvesen Torggata 113 2317 Hamar 47 46 04 96
Hamar Katolske Ungdomslag Katrine Zboch Olav Trygvasons gt 3a 2319 Hamar
Lillestrøm Katekeselag p. Iruthayanathan Pethuruppillai Bjørnsonsgt 2 2003 Lillestrøm 92 42 09 63
Katolsk Ungdom i St. Magnus Tien Duy Do Skjettenvn 33 A 2013 SKJETTEN 45 88 84 77
Vietnamesisk barnegruppe i St. Magnus Do Thi le Hoang Elgetråkket 5e 2014 Blystadlia
Lillestrøm katolske barnekor Modesto Cayanan Ocampo R Jølsensv 42b 2006 LØVENSTAD 63 83 10 65
St.Gudmund Lokallag p Andreas Rupprecht Kroken 15 2010 Strømmen
KLUMP – Katolsk Lokallag for Ungdommen i Mariakirken Med Prest Ann Louise M Ledum Mågalivn 25 2635 Tretten 97105639
Lillehammer Katekese lag p. Pål Bratbak Grønstadgt 32a 2609 Lillehammer 92 61 45 90
KLAB -Katolsk Lokallag for Asker & Bærum Cornelia Dahl Sandbu Mario Caprinosvei 4b 1367 Snarøya 48157172

ØSTFOLD 
Lokallag for Unge Katolikker i Askim Ivana Vucic Almvn 28 1807 Askim 99 44 85 05
Barnegruppen i 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 Kien Vu Skogfaret 15 1624 Gressvik 47895057
St Birgitta Katekese lag Vigdis Maatje Edholmen 69D 1680  SKJÆRHALLEN
Moss Unge Katolikker Kevin Bao Hieu Nguyen Blåmeisvn 5 1529 MOSS 99 52 53 83
Kateketgruppe i Moss Karen Lerstein Solbakken 4 1640 Råde
Halden Unge Katolikker T-Sang Tran Marcus Thranes gt 25 1776 Halden



8 Årets lokallag   Av Abel Amar

SOUL 2010-2011

SOUL , St. Olavs ungdomslag, startet på 
høsten med et nytt styre bestående av 
SOUL-bossene Thao Phuong Huynh, Pa-
trick Itamba, Susanne Tande, Snit Ghebriel, 
Jan Niño, Christopher Trotter, Abel Amar og 
Tine Beth Andersen. På torsdager arrange-
rer vi opplegg for ungdommer som har sin 
katolske tro til felles. Før selve opplegget 
på SOUL begynner, er det messe fra 1800. 
Deretter venter det en lekker middag, som 
selvfølgelig er gratis og smaker alltid skik-
kelig digg, laget av kveldens SOUL-bosser 
og noen av de andre SOUL-mates. For å 
delta på SOUL er det ingen påmelding og 
det er bare å ta med deg selv og det positive 
humøret. Resten ordner vi! Etter maten har 
vi alltid et opplegg som er både interessant 
og moro. I år har SOUL-styret arrangert 
mange morsomme aktiviteter som blant 
annet utfordrende konkurranser og uten-
dørsaktiviteter. Eksempler på hva SOUL har 

holdt på med er: bowling! Da deler vi oss inn 
i lag, og går vi ut for å vise bowlingskillza 
våre og knuser motstanderne. En annen ak-
tivitet vi har arrangert er SOUL’s Turistdag. 
Da løp vi rundt i Oslos gater med kamera 
og matchende bånd rundt halsen og lekte 
turister! 

I år har vi ikke fått til noen reiser, som i fjor 
da vi reiste til Hamar for å besøke lokal-
laget HAUK; en tur de færreste av oss vil 
glemme. Vi planlegger reiser til neste år og 
det gleder vi oss skikkelig til!

Vi på SOUL er veldig aktive deltakere etter-
som vi møtes ukentlig. Derfor er vi meget 
stolte av å ha blitt kåret til «Årets lokallag 
2010»! Vandrebibelen har vi brukt så ofte 
som mulig, og spesielt til «SE & HØR»: et 
nytt og spennende prosjekt vi har. Kort 
fortalt er det et opplegg vi har den første 
torsdagen i måneden hvor hensikten er å 
lese et bibelvers sammen i gruppe, og der-
etter fo rtelle hverandre tanker man får ut 
av teksten, samtidig lytte til andres. Denne 
metoden for bibellesing er godt likt på 
SOUL, og det er noe vi skal fortsette med. 

Det finnes mange gode grunner for å delta 
på SOUL. Vi ønsker at flest mulig ungdom-
mer tar del i et lokallag som SOUL. Her 

tilbys 
ikke det samme 
som for eksempel et fotballag. Vi er 
ikke ute etter å finne eksepsjonelle talenter, 
men heller samle ungdommer slik at vi blir 
større og sterkere i troen, samtidig som 
man har det gøy. Man får også anledning til 
å snakke ut om det man skulle ønske, både 
om Gud eller noe helt annet. Ofte har vi en 
prest på besøk som svarer på spørsmål 
nysgjerrige ungdommer lurer på. Dette 
lokallaget inneholder ikke bare masse 
teologisk stoff som alle må lære seg. Det 
oppleves heller som en sosial mulighet man 
har jevnlig for å møte mange forskjellige 
mennesker. Her treffes ungdommer fra 
forskjellige steder i Oslo med ulike etniske 
bakgrunner for å bli kjent med hverandre 
gjennom troen. Å komme til SOUL er også 
et bra tilbud fordi man får et avbrekk fra 
skolehverdagen ved å tilbringe en kveld 
med venner, god mat og moro. Vi skaper 
bånd. Et fellesskap gjennom troen.

SOUL 1. Foto Jan Niño S. Tubo.



9NUKs æresmedlemmer 2010  Av Quyen-Di Ngoc Phan  Foto Christina Falkenberg

Landsmøtet 2010 har utnevnt Theresa 
Jee og Mang Le Van, og pater Olav 
Müller til æresmedlemmer av NUK. Et 
æresmedlem er en person som har gjort 
en uvanlig stor innsats over lengre tid. 
Æresmedlemmene velges ved at det på 
Landsmøtet holdes en appell for hvorfor 
den innstilte personen skal få æresmed-
lemskap, deretter velges personen ved 
akklamasjon. 

Theresa Jee og Mang Le Van, bærer 
Kirken lokalt og på landsbasis:

Ekteparet Theresa 
og Mang er mer enn 
fantastiske leirkokker, 
de har gjennom sitt 
engasjement i Kirken 
vært en stor inspira-
sjon for mange. De 
har i mange år vært 
sentrale for både 
barne- og ungdoms-
arbeidet i St. Lauren-

tius menighet i Drammen, og for NUKs 
arrangementer. Flere somre på rad har de 
tilbrakt en hel uke av sin ferie på kjøkkenet 
på Mariaholm, og barn og unge på flerfol-
dige påskeleire, ungdomsleire, barneleire 
og helger har nytt den gode maten som 

kommer fra deres kjøkken. De er en inspira-
sjon gjennom deres uselviske og utrettelige 
innsats, som de alltid utfører med et stort 
smil - deres store smil og enda større hjer-
ter er en inspirasjon.

Æresmedlemskapet er på ingen måte ment 
som en «takk og farvel», men som en stor 
takk og hyllest. Da de begge to i tillegg til 
den vanlige applausen ble tildelt æresmed-
lemskap, lovet de å fortsette så lenge de er 
friske. NUK takker og bukker.

Pater Olav Müller 
har vært et viktig 
forbilde for mange 
unge katolikker 
på deres vei til sin 
plass i Kirken, og i å 
forme deres liv som 
aktive troende. I sin 
tid har han rukket å 
være sogneprest i 
Trondheim, Ålesund, 

Kristian sund og Drammen.

Pater Olav Müller har gjennom hele sitt liv 
som prest både talt ungdommens sak, og i 
tillegg arbeidet flittig for å fremme den. Han 

er en menneskekjen-
ner, en god ambas-
sadør for Kirken og en 
god historieforteller. 
Pateren har alltid hatt 
et brennende hjerte for 
barn og ungdom, og 
brukte tidligere hvert 
halvår å arrangere 
turer for barn, ungdom 
og voksne til en hytte 
på Dolmen på Hitra. 

For pater Olav var det menneskene, 
deres personlige tro og handlingene 
deretter som var viktigst. Gjennom sin 
uformelle natur og sin evne til å nå ut til 
menneskene rundt seg, hjalp han mange 
til et nært og trofast forhold til Kirken. 
Pater Olav feiret hele livet i sitt virke som 
prest. Hans messer handlet om både det 
gode og det vemodige og vonde i livet – 
denne ærligheten satte mange pris på, 
særlig barn og unge.

Norges Unge Katolikker takker pater 
Olav for arbeidet han har gjort så langt, 
og vil gjennom denne utmerkelsen 
fortelle ham at han er husket og elsket av 
mange unge, troende og aktive katolikker.

P. Olav i messen. 

P. Olav på Mariaholm. 

Theresa og Mang 
på kjøkkenet..
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Distrikt Midt
Av Minh Nguyen

Studentlaget i Trondheim, Albertud 
Magnus har hatt stor aktivitet i løpet av 
skolesemesteret. Studentlaget møtes tre 
ganger i måneden til messe, før de har 
ulike aktiviteter etter messen. I vår har de 
blant annet hatt møter hvor de har hatt 
tilbedelser, hytteturer og laget mat fra de 
ulike studentenes nasjoner. Studentlaget i 
Trondheim har et sterkt oppmøte, og det er 
en fi n samling av ulike nasjoner. Til tross for 
at mange utvekslingsstudenter kan gjøre 
det vanskelig med kontinuitet og valg av nytt 
styre hvert år, har ikke dette vært noen store 
problemer.

Ungdomslaget KUL-Tro i Trondheim har 
ikke hatt faste møter, men fordi de er en 
stor vennegjeng har det gått greit å både 
planlegge og invitere til møter og felles 
aktiviteter via facebook. I år har noen 
av aktivitetene vært skøyter, grilling og 
fi lmkvelder. Adventaksjonen har i år også 
vært et av årets høydepunkter, disse fi re 
ukene bestod av synging, baking, laging av 
lys, stand og kirkekaffe.

Både studenter og ungdommer er 
hjelpesomme når det kommer til å arrangere 
konfi rmasjonshelger for årets konfi rmanter 
i Trondheim, og for Trondheim Stift. I årets 
årlige konfi rmasjonshelg for Trondheim 
Stift på Levanger, fi kk konfi rmantene besøk 
av NUKs nye lokallagsmedarbeider, Anne 

Lynn. Ryktene sier at denne helgen var 
en suksess, og resultatet var at fl ere av 
ungdommene valgte å dra på sommerleir 
sommeren samme året.

Selv om mye av aktiviteten er i 
Trondheimsområdet, får stiftets 
konfi rmanter muligheter til å møtes minst en 
gang i året. I år virker det som om dette har 
fått opp engasjementet blant ungdommene 
i Midt, og det er ikke noen tvil om at det 
er mye bra ungdom i distriktet. Det store 
høydepunktet til høsten er distriktstreff i 
september, hvilket vi alle gleder oss til!

Distrikt Nord
Av Quyen-Di Ngoc Phan

Det har generelt vært utfordrende å få 
organisert felles arbeid og leire i distrikt 
Nord grunnet de store distansene innad i 
distriktet, og avstanden fra NUK-sentralt. 
Men som i de fl este områder, fi nnes det 
et stort potensial blant distriktets barn og 
unge, et potensiale som fi kk grobunn etter 
konfi rmasjonshelgen i Tromsø.

I november 2010 ble det arrangert en 
vellykket konfi rmasjonshelg i Tromsø, 
med personer fra NUK-sentralt som 
bidragsytere. Konfi rmantene hadde en 
hyggelig helg fylt med sosialt samvær og 
tro, og de ble bedre kjent med både troen, 
hverandre og NUK. Flere av ungdommene 
deltok også senere på NUKs påskeleir for 
konfi rmanter, og fl ere av dem har planer om 
å delta på sommerleiren for ungdom. Man 
kan med andre ord si at konfi rmasjonshelgen 
i Tromsø var en suksess!

Grunnet mangel på ledere og deltakere ble 
det sommeren 2011 dessverre ikke blir 
arrangert noen barneleir i distriktet. Fordi 
dette har vært et gjentakende problem i 
fl ere år, har NUK jobbet med nye løsninger 
i forhold til tilbudet for barn og unge i 
distriktet. Ønsket er å prøve å gi barn og 
unge i distriktet et tilbud også utenom 
barneleiren som arrangeres i distriktene i 
løpet av sommeren.
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Tross utfordringer og manglende tilbud, 
er det likevel gledelig å se 
at mange unge fra Nord 
velger å delta på sentrale 
arrangement og leire – som 
sommerleiren for ungdom 
på Mariaholm. Vi håper at 
dette og andre leire kan 
inspirere og bidra til det 
lokale arbeidet i distrikt 
Nord framover.

Distrikt Oslo
Av Anne Lynn Leonen Gelacio

I fjor prøvde vi ut nye ting i distrikt Oslo, 
som var veldig vellykket, og i år håpet vi på 

samme suksess, hvis ikke 
enda bedre! Vi startet 
med distriktstreffet 

som ble knallbra! I år 
var det omtrent 200 

barn og ungdommer 
som møtte opp med sitt 

lokallag og sine talenter!! 
Det var ikke nok stoler og 
det var så vidt nok mat 

- et drømmeproblem! På 
adventsaksjonen fi kk vi nok 

engang hjelp av Susanne 
Tande, og klarte å samle inn 

en del penger. Karneballet 
i februar var en super fest, 

med overfl od av mat! Temaet 
var tegneseriefi gurer og ALLE 

hadde gjennomtenkt kostyme. 
Det var ekstra morsomt å 

få besøk av Moss. Det var 
kjempeartig med lek og disco 
ut kvelden. Ellers går det bra 

med alle lokallagene. De fl este 
har alltid aktiviteter og koselig samhold! 
Styret holder nå på med forberedelsene  til 
barnedagen. Og vi skal også prøve å få til en 
sportshelg til høsten! Ja, mye har skjedd og 
mye skal skje! Og vi er stolte over å si at: VI 
ER DISTRIKT OOOOOOOSLOOOOOO!

Karneball gruppebilde. Foto Jan Niño Silagon.
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Distrikt SØR
Av Mong Nhu Mai 

Dr. SØR har året 10/11 hatt stor framgang. 
Vi har fått to nye lokallag, Katolske 
Ungdommer Region Sandefjord (KURS) og 
St. Frans Ungdomslag (STFU).

Dr. SØR har hatt to distriktstreff, ett 
i Larvik i høst, og ett i Porsgrunn i vår, 
og begge gangene har det vært mange 
deltagere (opp mot 60 ungdommer). 
Dr. SØR er blitt mer samlet på grunn av 
distriktstreffene, og en del eventer som 
lokallagene har arrangert på eget initiativ, 
der de har invitert hele distriktet.

Lokallagene i SØR har sammen blitt 
invitert og deltatt på arrangementer som 
nyttårsball i Larvik, distriktstreffene i 
Porsgrunn og Larvik, sportshelg i Askim, 
Sommeravslutning i Porsgrunn, og årlig 
Stella Maris-tur i Kristiansand. 

Katolsk Ungdomslag i Porsgrunn 
(KULIP) har hatt et travelt år, de har deltatt 
på mange arrangementer, og samtidig 
hatt egne treff der de for eksempel hadde 
fi lmmaraton og bowling. KULIP og STFU 
har hatt mye samarbeid seg i mellom, og 
har dannet et fellesnavn for Porsgrunn- og 
Larviksungdommene; Larpors.

Selv om Aktive Katolske Ungdommer 
i TønsbergTraktene (AKUTT) har hatt 
mye fram og tilbake med styret, har de 
gått fra å nesten ikke være i live til å få en 
ny lokallagsleder, Daniel Anandan, som 
har sørget for at AKUTT nå er blitt veldig 
aktive. AKUTT har som mål treffes hver 

andre og tredje søndag 
i måneden, og dette ser 
ut til å være ganske 
ålreit. De har blant 
annet bowlet og hatt 
fi lmkveld med circa ti 
ungdommer som møter 
opp hver gang. 

KURS og STFU har 
nettopp startet opp, 
og har derfor ikke hatt 
mange treff i forhold til 
de «eldre» lokallagene. 
Likevel har de vært 
aktivt med på mange 
arrangementer som 
tidligere nevnt. STFU 
startet lokallaget med 
distriktstreff i høst, 
og KURS er et resultat av det 
samme distriktstreffet.

Katolsk Ungdomslag i Arendal (KULA) 
har derimot slitt litt med oppmøtet og treff, 
da lokallagslederne er mye opptatt med 
skole og jobb, men de har hatt møter der de 
hadde gourmetkveld, sett fi lm og hatt bønner 
etc.

St. Ansgar Ungdomslag (SAUL) har hatt 
sin årlige Stella-Maris-tur, og forskjellen 
fra de andre gangene er at de har invitert 
mange lokallag i dr. SØR, og de fi kk besøk 
av selveste Biskop Bernt! Dette var en stor 
ære for gjengen. Selv om SAUL har hatt 

styrebytte, og 
aktiviteten har vært litt fram og tilbake, er 
det sjeldent du ser et dr. SØR-arrangement 
uten Kristiansandere!  I år har SAUL 
klart å samle inn utrolige 26.500 kr. til 
adventsaksjonen! 

April og mai har vært travle måneder 
for lokallagsledere i videregående skole, og 
presten. Derfor har lokallagene i SØR hatt lite 
å bidra med til samholdet i distriktet. Foruten 
dette, har dr. SØR i år hatt en stor framgang i 
både tro, fellesskap og handling og satser på 
at det blir enda bedre til neste år!

Stella Maris med biskopen. Foto Mong Nhu.
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Distrikt Vest
Stefan Bivand

 Distrikt Vest, som består av lokallag i de tre 
menighetene på Vestlandet, har hatt ingen 
aktivitet på distriktsplan, men det skjer 
mye spennende i hver av menighetene. I 
Haugesund er det dessverre ingen aktive 
lokallag i NUK, men det begynner å skje 
spennende ting for barn og ungdom i 
menigheten. Både i Bergen og i Stavanger er 
det aktivitet i lokallagene. 

I Stavanger  blir lokallagsarbeidet 
organisert gjennom SKUF – Stavanger 
Katolske Ungdomsforening. Den største og 
mest aktive gruppen er SKUF Ungdomslag. 
De møtes annenhver onsdag i menighetens 
nye ungdomslokaler og har forskjellige 
temaer hver kveld. Det er i snitt 30 deltagere 
på disse kveldene, men noen aktiviteter 
trekker langt fl ere. I tillegg organiserer 
SKUF Ministrantlag,  som både treffes for 
teorietiske ministrant ting og sosiale kvelder. 
SKUF Unge Voksne eller Studentlag om 
du vil, er nytt fra våren av, og treffes ikke 
regelmessig, men ganske ofte. Den gruppen 
består for det meste av de som nå føler de 
har blitt for gamle til å gå i ungdomslaget. 

Fra høsten av starter de også opp med 
ukentlig leksehjelp, hvor ungdomsskole 
og videregående elever kan komme hver 
onsdag og torsdag etter skolen, få et enkelt 
brødmåltid og få hjelp av eldre ungdommer 
som har meldt seg frivillig. De har nå alle de 
frivillige på plass, så det er klart til oppstart. 
Dette er et spennende prosjekt.

Det siste året har St. Paul fortsatt å 
drive Etter Skole prosjektet, altså leksehjelp 
for ungdomskoleelever. Vi har hatt stor 
suksess med prosjektet og har fl ere ganger 
hatt over 35 stk som deltar. Det har ikke 
vært noen spesiell aktivitet utenom dette, 
bortsett fra adventsaksjonen. Det har også 
blitt arrangert barne- og konfi rmanthelger. 
Menigheten har ellers tre velfungerende 
barne/ungdomskor, og et ministrantlag som 
har stor aktivitet. De har deltatt på junior og 
senior NM i april og mai og arrangert tur til 
Østerrike for å besøke Stift Klosterneuburg.

Studentlaget FIDES har hatt et oppsving 
i år med en gruppe på 15-20 deltagende 
stdenter. De har drevet med mange 
forskjellige aktiviteter, alt fra felles danse/
fi lmkvelder til foredrag. Studentlaget 
har forsøkt å skape et 
katolsk miljø for menighetens 
studenter som de kan vokse i.

Distrikt Øst
Av Vilde Brecke – Kontaktperson i AUV

I perioden 2010/2011 har distrikt Øst 
vokst noen steder og minsket på andre 
poster. Øst er et fremadstormende distrikt 
med Duefl okken (Drammen) i spissen. 
Distriktsrepresentant Swathika Lizze 
Anandan har styrt skuta med stø og særs 
engasjert hånd må sies. Flere av distriktets 
lokallag holder god aktivitet med møter, 
skuespill, kor og andre aktiviteter. Noen har 
til og med blogg (!). Også i dette distriktet, 
som er ganske spredt, har vi mange 
engasjerte NUK’ere som deltar med smil på 
arrangementer som leir og årets tur til WYD 
Madrid der 30 ungdommer deltok.

Av lokallag vil jeg trekke frem Asker og 
Bærums ny-oppstartede lag KLAB med 
Cornelia Sofi e Dahl og Helene Nevstad i 
ledelsen. Disse jentene har løftet opp og frem 
til et spirende aktivitetsliv og her tror jeg det 
vil komme mye nytt og bra. Omstendighetene 
ligger også til rettefor et mulig barnekor. 
Lillehammer er også aktive, med blant annet 
10 deltagere til WYD, men dog ikke like 
sterke som tidligere år. Hamar har også 
dabbet litt av på lokallagsfronten, men holder 
fast med kor, ministrering og barnegruppe. 
Drammen har som nevnt hold distriktets fane 
som drivkraften for mye aktivitet. 

Vestlandsleir_2011.

DRtreff ØST juni 2010.

Foto Katarina Tzeng - Chi Steensen.

Ungdom fra Øst på påskeleir.
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Distrikt Østfold
Tekst og bilder av BaoHieu Kevin Nguyen

I 2010 og 2011 har det vært litt vanskelig 
å drive med ungdomsarbeid, nemlig på 
grunn av få aktive ungdommer. Likevel 
har det fremdeles vært liv i distrikt Østfold. 
Distriktet her består av unge og eldre 
katolikker i Askim, Halden, Fredrikstad og 
i Moss. Sammen har det blitt arrangert en 
distriktshelg i Moss etter mange år. Dette 
gjorde blant annet at samarbeidet mellom 
lokallagene ble sterkere, og motivasjonen for 
å delta i katolske arrangementer ble større. 
Ellers har ungdomslaget i Askim (LUKAS), 
i samarbeid med Moss (MUK) arrangert 
sportshelg, der alle katolske ungdommer var 
invitert. Selv om brannalarmen ble utløst, ble 
helgen en fi n blanding mellom sport, lek og 
bønn. I tillegg til distriktshelg og sportshelg, 
har ungdommene i Fredrikstad(STBU) 
arrangert adventsaksjon for barn og unge i 
hele Østfold. 

Det har dessverre vært mindre 
aktiviteter i lokallagene, men her har det 
også vært veldig varierende fra lokallag til 
lokallag. Askim har hatt deres tradisjonelle 
adventsaksjonshelg for barn. I tillegg til 
dette, har de også store planer framover. I 
Moss har de, som tidligere nevnt, arrangert 
distriktshelgen. Det har også lenge vært 
snakk om hyttetur for ungdomslaget, 
samtidig som ungdommene vil gjenopprette 
barnekoret i Moss. I Fredrikstad ble 
det arrangert en adventsaksjonshelg 
som gikk over all forventning. Bortsett 

Rapport fra NUKs Distrikter

fra dette har ungdommene både vært 
på skitur i Kongsberg og ellers vært på 
kino. Halden(HUK) er et lokallag med få 
medlemmer, men likevel har dem vært på 
aktiviteter med lokallag i Oslo. I tillegg har 
dem også spilt basket sammen.

I år ble det dessverre ikke arrangert 
påskeleir for barn i Østfold, men lederne i 
distriktet lover å komme sterkt tilbake neste 
år. Alt i alt er det godt å se at distrikt Østfold 
fortsatt lever av ivrige ungdommer. Her er 
det et stort potensiell som er gledelig å jobbe 
med videre. Distiktshelg i Moss.

Barne AA-helg i Askim.

Påskeleir Østfold 2010 .

Distriktstreff i Januar 2011.



15NUKs aktiviteter – statistikk
2010-2011 2009-2010

Arrangement Deltagere Deltagere
Landsmøte 56 63
Høstsamling 39 31
Adventaksjonshelg 44 37
18+helg 18 (skihelg) 32(skihelg) 
Leirsjefsamling 9 9
Vårsamling 30 28
Lokallaglederseminar 21 -
Konfi rmantpåskeleir 76 68
Påskeleir 16+ 43 50
Barneleir Oslo/Øst 45 31
Barneleir Sør 12 24
Sommerleir Nord og Midt - -
Vestlandsleir 17 31
Juniorleir 35 31
Ungdomsleir 37 64
Sum deltagere sommerleir 146 181
Sum sentrale aktiviteter totalt 482 499

Tallene er hentet fra NUKs database.

Familieleir 2011 foto Anne Lynn Leonen Gelacio.

Påskeleir Østfold 2010 .

Distriktstreff i Januar 2011.
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NUK arrangerte påskeleir for konfirman-
ter på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Ett 
hundre katolikker gikk gjennom den stille 
uke sammen og sørget for en vidunderlig 
påskefeiring. Blant de 74 deltakerne ble det 
stiftet utallige nye vennskap og roman-
ser på tvers av geografisk tilhørighet. 
Programmet bestod av en nøye planlagt 
balansegang mellom bønn, fordypning i 
troen og sosiale aktiviteter. Konkurranser, 
leker, Zumba og fester var en passende 
motvekt til stillhet, reflekterte foredrag og 
skriftemål.

Påskeleiren ble plutselig til sommerleir da 
solen tittet frem og gjorde vinterklærne 
totalt overflødige. Måltider og aktiviteter 
utendørs ble populært, og fotveien til Guls-
rud kirke ble svært overkommelig - slik at vi 
også fikk en utmerket prosesjon til sakra-
mentsandakten skjærtorsdag aften.

Noe av det som skiller seg ut med denne 
leiren er at godt og vel halvparten av leder-
teamet var førstegangsledere på leir. Dette 
var imidlertid ikke et problem. Videre er det 
også bemerkelsesverdig for denne leiren 
at en klar overvekt av lederne kommer fra 
Vestlandet. Disse faktorene gav svært 
positive utfall på mangfoldet og ikke minst 
et stort tilskudd av erfaring til organisa-

sjonen. Lederteamet var sterkt motivert 
for nye prosjekt av denne typen. Imidlertid 
gjorde denne sammensetningen av teamet, 
kombinert med beliggenheten, at transport 
ble en flaskehals i noen tilfeller - man kan 
være tjent med å ha mange sjåfører og biler 
tilgjengelig på Gulsrud. Heroisk innsats 
fra noen få individer og småbiler sørget for 
at alt klaffet likevel. En leir går aldri etter 
planen, men programmet kan sies å være 
gjennomført uten noen virkelige kriser.

For ledere og deltakere ble dette et minne 
for livet! Pris Herren for Han er god, evig er 
Hans kjærlighet.
 

Konfirmantpåskeleir 2011  Av Joakim Ramse  Foto Daniel Garces.
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I den stille uke samlet leirsjef Marius 
Benedict Horn 14 gode venner på Maria-
holm og forberedte årets store happening – 
den årlige påskeleiren for konfirmerte. 43 
håpefulle unge katolikker svarte på kallet 
og tok turen til Mariaholm for å delta i feirin-
gen av vår Herres Jesu Kristi lidelse, død og 
oppstandelse.

Været for uken 
var over all for-
ventning og selv 
om Øyern var 
fryst igjen så var 
det nesten som-
merleirfølelse 

når man så folk 
som lå rundt omkring på gress-

plenen og solte seg iløpet av uka. Maten var 
upåklagelig da Mariaholms stjernekokker 
Eirik Martinsen og Kristine Gran Stiansen 
sto for kjøkkenet.

Leirens temafest var «Seaparty», noe 
som av de fleste ble tolket som piratparty. 
Det var en god anledning for å bli kjent 
med de mer kreative sidene av hverandre. 
Temaaktuelle leker ble gjennomført og 
festen gled over i en dans på sjøen rundt en  
tilsynelatende ekte sjørøverskute.

Aktivitetsgruppene deltagerne kunne  
være med på iløpet av leiren ikluderte i år 
vennegruppe, husmorgruppe, leirmedier, 

musikk og PraktiskMorroSport/Diskusjon, 
noe som favnet enhver smak.

Som en siste forberedelse på den store 
påskefesten fikk vi besøk av p.Andreas 
Rupprecht for å hjelpe oss med å høre 
skriftemålene våre. Det er gledelig å se at 
dette har blitt en etablert del av NUK’s på-
skeleire som også ungdommene tar alvorlig 
og benytter seg av. 3 timer tok årets indre 
«vårrengjøring».

Midtpunktet for påskeleiren er i år som 
alle andre år påskens Triduum, den litur-
giske feiringen av vår Frelser Jesu Kristi 
lidelse, død og oppstandelse, en stor liturgisk 
fest som strekker seg fra skjærtorsdag til 
påskemorgen, søndag. Før de store liturgi-
ene hadde vi katekese for å gi deltagerne (og 
lederne) en god innføring i og forståelse for 
Kirkens rike tradisjoner som gir seg uttrykk 
i denne høytidelige liturgiske feiringen. Og 
vår leirprest Msgr Torbjørn Olsen ledet oss 
igjennom en verdig og fin feiring av disse 
mysterier. Ungdommene var deltaktige i 
både planleggingen og gjennomføringen av 
disse liturgiene, noe som gjorde det til deres 
eget, uten at det var noe fravikende fra hva 
de var vant til fra sine hjemmemenigheter.

Igjennom leiruken har deltagerne og le-
derne erfart hva som er formålsparagrafen 
til NUK. De samlet seg i ett kristent FELLES-
SKAP i en uke på Mariaholm, omkring feiri-

ingen av 
vår TRO på den oppstandne 
Frelser. Igjennom uken 
både i katekeser og foredrag 
men også ved den dagsrytmen og ånd som 
hviler over en slik leir erfarer man også den 
HANDLING som gir uttrykk for den tro vi 
har og det fellesskap vi kristne deler. Vi i 
lederteamet håper at alle deltagerne har fått 
erfare noe av den kristne glede som gir oss 
ledere energi og engasjement til å gjennom-
føre en slik leir. Vi håper at de alle kommer 
tilbake på leir igjen og at mange andre 
benytter seg av muligheten til å feire en god 
katolsk påske på en av våre leire.
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Årets vestlandsleir ble holdt på Fredtun, 
på Karmøy. Med bare 17 deltagere, og et le-
derteam på 13 stykker, så var det mer enn 
nok ledere til å holde styr på de energiske 
barna. Vi hadde ikke været på vår side, men 
det ødela ikke for stemningen. Vi hadde en 
knakende god grøsserfest med spøkelses-
tunnel og sommer-OL i regnet. På grunn av 
all regnværet var det mange frosker som 
hoppet omkring overalt, og barna løp etter 
og fanget mange frosker og rumpetroll. 
Selv om leiren ikke hadde en leirprest, så 
fikk vi besøk fra P. Luong fra Haugesund på 
søndagen for å feire messe med oss. Det 

var også daglige temaøkter som ble ledet 
av ledere. Hver temaøkt tok for seg temaet 
«Det gamle testamentets store helter», og 
lederne hadde valgt å fortelle om personer 
de syntes var viktige i gamle testamentet. 
På grunn av regnet så ble det også et par 
filmkvelder, hvor det ble lagt frem snacks 
og popcorn. Siste kvelden ble det duket for 
gallafest. Deltagere og ledere kledde seg i 
finstasen og det ble servert hamburgere og 
koteletter. Selv om vi hadde glemt å forbe-
rede taler, så var det noen modige deltagere 
som improviserte taler med stor suksess. 
Det ble ingen strandtur, men det ble rød og 

blå i duskregn, og en gang 
ble rød og blå avsluttet med 
en vannkrig som deltager-
ne vant. Dagene var lange 
og fylt med morsomme 
aktiviteter, blant annet så 
hadde vi aktivitetsgrupper 
som lagde både leiravis og 
armbånd. Det var mange 
hemmelige venner som 
fikk flotte armbånd og 
kort i gave  i løpet av uka. 
Det var mange erfarne 
deltagere og ledere, men 
også mange nye. Alle 
stortrivdes og det er ikke 
usannsynlig at mange vil 

dukke opp på neste års vestlandsleir eller 
på juniorleir for de eldste deltagerne. Alt i 
alt så var det en veldig vellykket leir, og alle 
dro hjem fra Fredtun ganske utslitt og med 
mange gode minner og nye venner.

Vestlandsleir 2. Foto Yen Nguyen.

Vestlandsleir 3. Foto Yen Nguyen.
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Over 60 voksne og barn var samlet 
på katolsk familieleir i Skjolden innerst 
i Sogne fjorden i midten av juli. Vi hadde 
med oss pater Arne Kirsebom, broder 
Haavar Nilssen og Anne-Lynn Gelacio  
(distriktsmedarbeider i NUK) som alle 
bidro til å gjøre dette til en innholdsrik uke. 
Omkranset av fantastisk natur: fjell, fjord 
og himmel, tilbrakte vi fem dager sammen 
i felleskap med hverandre og Gud. Temaet 
for leiren var middelalderen, og vi oppsøkte 
steder i området som har eksistert helt fra 
katolsk tid i Norge. 

I år fikk vi stor økonomisk støtte fra 
LNU, som gjorde det mulig å lage et spen-
nende og innholdsrikt program: Vi feiret 
messer i middelalderkirken Dale, og vi 
gikk en lang fjelltur opp 
til den vakre 
fjellseteren Dul-
sete som i følge 
kildene hadde 
seterdrift helt 
fram til Svarte-
dauden.

 Vi feiret 
messer i mid-
delalderkirken 
Dale, og vi gikk en 
lang fjelltur opp til 
den vakre fjell-

seteren Dulsete som i følge kildene hadde 
seterdrift helt fram til Svarte dauden. En av 
dagene kledde vi oss om i middelalderklær 
og lekte at vi levde i middelalderen: Alle 
familiene fortalte hver sin historie om hvor 
de kom fra og hva de het. Sammen gikk vi 
på pilgrimstur til verdens eldste stavkirke 
Urnes. De største barna fikk også dra på en 
egen overnattingstur siste natten, der de 
gikk en fjellsti to timer rett opp til seteren 
Fuglesteg. 

At været ikke var helt på topp hele tiden, 
gjorde ikke noe, for vi hadde svømmehall! 
Der kunne voksne og barn boltre seg i 
vannet så mye de ville. Vi vil gjerne tilbake 
til Skjolden et annet år, men først blir det 
familieleir i Trondheim neste sommer, i 
forbindelse med Olsokfeiringen.  Ministranter. 

Foto Ragnhild H. Aadland Høen.

Gode venner.
Foto Ragnhild H. Aadland Høen.

Familieleir. 

Foto Anne Lynn Leonen Gelacio.

Avskjedsdagen.



20 WYD Madrid 2011 Av Pedro Barrera  Foto: Haavar Simon Nilsen, Katarina Lindberg og An Chau Le Thi

Den 21. august 2011 møtte pave 
Benedikt 16. omlag to millioner unge 
katolikker i Madrid. To hundre av disse var 
fra Norge, og det er med glede at jeg kan 
si at NUK i år arrangerte en vellykket tur 
til Verdensungdomsdagene (WYD). Tilba-
kemeldingene underveis og i etterkant er 
meget positive, og flere av deltakerne har 
beskrevet WYD Madrid som den største 
trosopplevelsen de har hatt.
 
Toppledelsen
NUKs planlegging av reisen til WYD 
Madrid startet i desember 2008. Det ble 
bestemt å organisere seg i tre hierarkiske 
nivå, som vi gjør på NUKs leire. Topp-
ledelse, gruppeledelse og grupper, med 
støttefunksjoner som prester, biskop etc., 
på siden. I løpet av vinteren 2009 ble topp-

ledelsen satt sammen av p. Pål Bratbak. 
Toppledelsen besto da av p. Pål, p. Reidar 
Voith, Katarina Lindberg, Stella Rømcke, 
Martin Blom, Alessandro Curto og Pedro 
Barrera. Dette året ble brukt til å trekke de 
store linjene for NUKs reise til Spania. Man 
valgte å ta utgangspunkt i reisemodellen 
benyttet i Sydney 2008. Deltagerantall ble 
estimert, budsjett ble forsøkt utarbeidet 
med bakgrunn i erfaringene fra Sydney, 
og forskjellige transportalternativer ble 
vurdert. Det ble tidlig lekt med tanken på å 
leie et fly. Toppledelsen gikk gjennom noen 
forandringer: p. Pål gikk fra å være tursjef 
til å bli turprest, Pedro ble utnevt til tursjef, 
og p. Andreas Rupprecht ble utnevnt til 
nestkommanderende.
 
2010
Store deler av nyåret 2010 ble brukt til å 
sette tidsrammer og rutiner for påmeldin-
ger, frister inn mot WYD sentralt og rutiner 
mellom Toppledelsen og sekretariatet i 
NUK. Man måtte være forberedt på at det 
ville melde seg på adskillig flere deltagere 
på reisen til Spania enn den forrige med 
tanke på nærhet og pris. Periode for påmel-
ding ble definert, samt avmeldingsfrister. 
Før påmeldingen åpnet vi for «interessepå-
melding». Dette var for å lufte stemningen 
i NUK, noe som ville gjøre jobben med 

estimater på transport og budsjett lettere. 
Toppledelsen besluttet å rekruttere ledere 
på bakgrunn av erfaring og fremtidig ledel-
se i WYD-øyemed. Det ble forutsatt full tur 
under rekrutteringen, med andre ord måtte 
man rekruttere 27 ledere. Et strategisk 
samarbeid ble også inngått med Katarina-
hjemmet og St. Dominikus. De stilte med 
søstre, lokaler og br. Haavard Nilsen, om 
Toppledelsen skulle finne behov for det.
 
Transport
Den 22. august 2010 ble det besluttet at 
vi skulle leie et fly for å reise til Spania. 
Avgjørelsen kunne bare tas et år før, og ikke 
tidligere, på grunn av flyselskapenes rute-
opplysninger. Buss ble også vurdert, men 
den store avstanden utelukket dette. Man 
var dessuten i tidsnød grunnet skolestart i 
Norge. Bussreisen hjem ville tatt så lang tid 

at ungdommer ville mistet opp 
mot to ukers 
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skole-
gang. Man 

sendte ut tilbudsforespørsel 
til seks flyselskaper og flyagenter. Valget 
falt på SAS, og i november 2010 ble det 
inngått en avtale med dem om transport til 
og fra Spania.

Crunch-time
Toppledelsen definerte de siste 16 måne-
dene før avreise til WYD som crunch-time, 
tiden hvor man må jobbe hardt. Dette 
viste seg å stemme. Særlig var de siste 9 
månedene før avreise hektiske. Helt siden 
påmeldingene begynte å komme inn til 
NUK har toppledelsen møttes i snitt to gan-
ger i måneden. Man har behandlet omtrent 
1500 eposter relatert til WYD, sendt minst 
like mange, og hatt løpende telefonkontakt 
med vertsmenighet, deltagere og foreldre, 
og hovedkontoret i Madrid. De fleste ting 
har blitt planlagt 6-12 måneder før man har 
utført dem. Eksempelvis ble biskop Bernt 
booket til utsendelsesmesse allerede i 
september 2010.
 
Days in the Diocese
Kontakten med vertsbispedømmet Mur-

cia ble 
opprettet i løpet av som-

meren 2010. Noen uker før avreise ble det 
bestemt at vi skulle få komme til San Javier, 
en liten by på solkysten. Her ble vi tatt 
svært godt i mot av hele menigheten og ble 
innlosjert hos vertsfamilier. Byens ordfører 
ønsket oss velkommen og menigheten viste 
oss det arbeidet kirken gjør i byen for barn, 
unge og eldre. Vertsfamiliene gav oss også 
en smak av spansk kultur og liv, i hjemmet, 
rundt matbordet, i kirken og på fest på by-
ens Plaza. Denne oppvarmingen til Madrid 
var generelt preget av mye latter og gleder, 
fest og moro, bønn og samhold.

Madrid
Under selve Verdensungdomsdagene 
bodde vi på et studenthjem drevet av 
Dominikanerne i Madrid. Biskop Girgic fra 
Tromsø stift holdt vår daglige katekese og 
her møtte også den vietnamesiske gruppen 
oss en dag. Primærgruppene hadde ellers 
mye frihet til å gjøre det de ville i Madrid, 
være seg å bli bedre kjent med byen, ha 
hviledag, besøke museer eller Retiropar-
ken eller utforske noen av de hundrevis av 
WYD-arrangementene som fant sted disse 
dagene. Delegasjonen som helhet var med 

på det 
offisielle program-
met, som da var 
åpningsmessen, 
pavens ankomst 
og korsveisandakt 
(som vi gjorde privat). 
Til slutt fant vi frem 
til militærflyplassen 
Quatro Vientos, som 
var pilegrimsturens 
endelige mål. Her hadde 
bønnevigile i tordenvær, 
overnattingsparty med 2 
millioner mennesker 
og avslutningsmes-
se med paven. 

Toppledelsen takker 
for all støtten under-
veis i prosessen. Det 
er så mange å takke, 
at det beste er bare å 
gi et generelt TAKK. Veien har 
vært lang og strevsom, men takknemlig-
heten vi har opplevd underveis og i ettertid 
har vært verdt det. Vi ønsker Toppledelsen 
til Rio de Janeiro lykke til!



22 Utvalgene

Ledertreningsutvalget (LTU)
Ledertreningsutvalget er NUKs innsats-
styrke for å bedre ungdoms forutsetning til 
å bli gode ledere i lokallagene og ellers i orga-
nisasjonen. Hovedvekten av arbeidet legges 
ned i å planlegge og gjennomføre to årlige 
ledertreningshelger for ungdom mellom 15 
og 18 år. På Høst- og Vårsamling 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, Kirkekurs og Ledelse- & samar-
beidskurs, og erverve dyrebare refleksjoner 
og praktiske verktøy for å lede ungdom. I 
tillegg jobbes det for praktisk oppfølging av 
nøkkelpersoner i menighetene og arrange-
ring av lokallagslederseminar. 

Høstsamling 2010
43 deltakere og 13 ledere (praktiske ledere, 
kokker, kursholdere og leirprest) fant 
veien til Mariaholm 1.-3. oktober 2010. På 
grunn av stor pågang ble det arrangert 
hele to introkurs. I tillegg ble det arrangert 
Kirkekurs, Ledelse- & Samarbeidskurs og 
kokkekurs. Evalueringene fra deltakere og 

ledere tyder på en særdeles 
vellykket helg. Utvalget 
hadde eget møteseminar 
i forkant av helgen.

Økonomisk Utvalg (ØU)
Økonomisk Utvalg (ØU) har som 
sin oppgave å gi råd til Arbeids-
utvalget og Landsstyremøtet 
i økonomiske spørsmål. I 
2010/2011 har ØU bestått av 
Stig Arne Nilsen, Pablo Bar-

rera, Christina Falkenberg og NUKs leder, 
Alexander Golding. Utvalget følger med på 
NUKs pengebruk og passer på at vi ikke 
bruker penger vi ikke har. Med utgangspunkt 
i regnskapet og de føringer som blir gitt fra 
AUV og LS forbereder også ØU et budsjett-
forslag som fremlegges for Landsmøtet. 

Som NUKs regnskap viser har NUK gått 
med et solid overskudd i 2010. Dette er jo 
hyggelig og vi bør så absolutt være fornøyd 
med resultatet! Den største grunnen til at 
NUK gikk i pluss i 2010 er noe som heter 
internasjonal reisestøtte. Dette er penger 
organisasjonen får i etterkant av interna-
sjonale reiser, og grunnen for at det ble mye 
penger i 2010 var fordi vi hadde mange 
reisedøgn knyttet til Verdensungdomsdagen 
i Sydney i 2008. Internasjonal reisestøtte er 
ingen stabil inntekt, men varierer avhengig 
av hvor mye vi er ute og reiser. Hvor mye 
penger staten gir for slike reiser kan også 
variere.

Overskuddet har i stor grad blitt satt 
inn på NUKs «sparekonto». Denne «spare-
kontoen» har vi satt penger inn på i mange 

Lokallagslederseminar (LLLS)
I stor grad på grunn av imponerende 
innsats av familien Vøllo, ble det arran-
gert Lokallagslederseminar i Fredrikstad 
18.-20. februar 2011. Programposter som 
«Mål og utfordringer i lokallaget», «NUK og 
praktiske ting», «Styrearbeid», «KATOLSK 
lokallag», «Ledelse», «Kurs i presenta-
sjonsteknikk», «Arrangementer for ulike 
målgrupper» og en stor praktisk øvelse ga 
22 deltakere stor inspirasjon til å fortsette 
sitt arbeid i de 10 forskjellige menigheter 
som var representert.  

Vårsamling 2011
4.-6. mars 2011 ble det arrangert Vår-
samling på Mariaholm, med 32 oppmøtte 
deltakere og et lederteam på 10. Det var 
veldig god stemning på helgen, og tre kurs 
ble gjennomført: Bibelkurs, Kirkekurs og 
Ledelse- & Samarbeidskurs. Parallelt med 
kurshelgen hadde Ledertreningsutvalget 
møte. 

Josef Ottersen 
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Barneutvalget (BUT)
Medlemmer: Marta Bivand Erdal (leder), 
Heidi Øyma, Theresa Jee, Lisa McFadden, 
Thea Tande-Pham og Sunniva Kristiansen 
(NUKs Barnekonsulent)

I løpet av året 2010/2011 har utvalget 
arbeidet på en ny måte, da vi er så heldige å 
ha et nært samarbeid med NUKs Barne-
konsulent Sunniva Kristiansen, som arbei-
der i en toårig prosjektstilling for å styrke 
det katolske arbeidet for og med barn her i 
Norge. Barneutvalget har fortsatt arbeidet 
med søndagsskole– eller Ordets liturgi for 
barn. De siste årene er det blitt produsert 
et Katolsk søndagsskole-opplegg for de 
liturgiske årene A, B og C, tilgjengelig for 
nedlasting fra Kateketisk senters hjem-
mesider www.katekese.no. Oppleggene 
er nå inne i en revideringsprosess som er 
planlagt avsluttet innen sommeren 2012. 
Barneutvalget arrangerte også i år et se-

minar i Oslo om søndags-
skolearbeid og trosfor-
midling til barn, med stor 
tilslutning av deltakere fra 
menigheter landet rundt. 
Barneutvalget var også 
med Barnekonsulenten 
på et regionalt samar-
beid om søndagsskole 
på Hamar, hvor det var 

Leirutvalget (LUT)
LUT har bestått av Maja Berdychowska, 
Mathias Andersen, Stella Rømcke og Tor 
Peter Nguyen. Leirsjefsamlingen ble vel 
gjennomført i februar. Det ble som i fjor kun 
én stor påskeleir, men ble like vellykket. 
I sommer blir det barneleire i Sør og Øst, 
Vestlandsleir for barn og juniorer, juniorleir 
og ungdomsleir. Barneleire i Midt og Nord 
er dessverre ikke latt seg gjennomføre 
grunnet mangel på ledere og deltagere. 
Etter leirene er ferdig har dessverre ingen 
i LUT kapasitet til å fortsette og det opp-
fordres til å søke om å være med, men det 
er viktig at utvalget består av både nye 
og erfarne ledere. For å kunne være med i 
LUT trenger man motiverte NUK’ere som 
det dessverre har vært mangel på i årets 
styre. Det er viktig å ta oppgaven seriøst og 
kunne møtes noen ganger i året, ikke bare 
for å planlegge leirsjefsamling og snakke 
sammen på telefon. Håper på at det vil 
være noen som kan påta seg oppgavene 
videre på en god måte. 

Maja Berdychowska

år, og vi begynner å få en del penger på den. 
Men hva sparer NUK til kan du spørre? NUK 
sparer ikke til noe spesielt. Grunnen til at vi 
sparer er for at vi skal ha penger til å drive 
organisasjonen som normalt, dersom ting 
går skikkelig galt et år eller to. Sparekontoen 
er snart så stor at vi slipper å sette inn store 
beløp, men kan nøye oss med å vedlikeholde 
den. Derfor har man også funnet mulighet til 
å bruke litt mer penger. Poenget med NUK 
er jo ikke at vi skal gå med store økonomiske 
overskudd, men at vi skal skape aktivitet 
og legge forholdene til rette for det katolske 
barne- og ungdomsarbeidet. I budsjettforsla-
get for 2012 er det derfor foreslått å bruke 
litt mer penger enn tidligere år.

Økonomi kan virke vanskelig og kom-
plisert, og penger er kanskje det siste man 
tenker på når man ber kveldsbønn med 
paven under Verdensungdomsdagene. Men 
vi vet jo alle at penger er helt nødvendige 
for at ting skal gå rundt. Derfor er det på sin 
plass å takke alle de som på den ene eller 
andre måten har gjort en samvittighetsfull 
jobb knyttet til budsjetter og regnskap, enten 
det er leirsjefer, kasserere i lokallag, eller de 
som hjelper til med å styre NUKs økonomi 
sentralt. Men vi må alltid huske at penger 
kun er et middel og aldri må få bli et mål i 
seg selv – selv om det er greit å vite at vi har 
midler til å realisere våre mål!
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med deltakere fra nabomenighetene

Barneutvalget fortsetter samarbeidet med 
Kateketisk senter, særlig i forbindelse med 
søndagsskolearbeidet. Barneutvalget har 
også en fast spalte i Arken, hvor vi henven-
der oss til foreldre og andre voksne, med 
tips om gode kristne ressurser for barn.

Utvalget har i perioden kommunisert via 
e-post og telefonmøter, samt møter mellom 
noen av utvalgsmedlemmene og Barnekon-
sulenten. Barneutvalget arrangerte også i 
juni 2011 et idémyldringsmøte i Oslo, hvor 
utfordringer og visjoner for det katolske 
arbeidet for og med barn var på agendaen. 
Barneutvalget ser frem til å kunne ta mer 
helhjertet tak i andre sider ved det katolske 
barnearbeidet, når søndagsskoleprosjektet 
er vel i havn. Med tanke på hvor mange 
barn det er som går i kirkene landet rundt 
– er potensialet enormt – og dette er noe vi 
alle må glede oss over, og se mulighetene 
i. Barneutvalget vil i året som kommer se 
nærmere på dette, i nært samarbeid med 
Barnekonsulenten.

Marta Bivand Erdal

Karitativt utvalg (KUT)
Karitativt utvalg (KUT) har i 2010/2011 be-
stått av Trine Volent, Stefan Bivand, Torbjørn 
Larsen og Anna Vøllo (leder). Utvalget er 
sentrert i Bergen,  og vi har jevnlige møter.

KUT har et jevnt og godt samarbeid med 
Caritas Norge gjennom hele året. Utover 
mailkontakt avholder vi et møte, og har hatt 
representanter fra Caritas med på både 
adventsaksjonshelg og landsmøtet. KUT 
har også deltatt på Caritas’ nord-sør semi-
nar for de katolske skolene for å presentere 
adventsaksjonstemaet. 

Våren 2011 ble det årlige samarbeids-
møtet vel gjennomført. Det foregående års 
arbeid ble evaluert, videre samarbeid disku-
tert og en fornyet treårig samarbeidsavtale 
mellom organisasjonene underskrevet. Vi 
fikk også en gjennomgang av det kommen-
de AA-prosjektet, miljø i Zambia, av Caritas’ 
prosjektkoordinator.

KUT jobber gjennom hele året med 
forberedelser av adventsaksjonsmateriale, 
og en best mulig tilrettelegging av AA for 
lokallagene. Vi er også ansvarlige for gjen-
nomføringen av adventsaksjonshelgen som 
i fjor fant sted 5.-7. november med 45 delta-
kere. I adventstiden besøkte vi 6.-10. klasse 
på st. Paul skole i Bergen for å fortelle om 
adventsaksjonen.

Vi jobber med å holde vår nettside, 
www.adventsaksjonen.no oppdatert under 

18+ gruppen 
18+ gruppen er en 
gruppe hvor vi prøver å 
arrangere møter og tu-
rer for de som er over 
18 år. Vi prøver å holde 
fast på de som er blitt eldre 
slik at de ikke forsvinner fra 
NUK. Hittil har vi arrangert en stor hyttetur 
til Uvdal i april, som var veldig suksessfull. Vi 
var en koselig gjeng på nesten 20 ungdom-
mer som tilbragte helgen sammen i sola og 
snøen. På dagen sto vi på ski og ellers koste vi 
oss i hytta med god mat og godt selskap.

Vi har også hatt en liten grillings i ung-
domslokalet i St. Olav i Oslo  hvor det dukket 
opp mange nye ansikter som vi ble kjent med. 
Vi har ikke fått gjort så mye som vi ville i år, 
men vi har noen langtidsplaner. 

An Chau Le Thi

adventstiden. 
I tillegg til arbeidet med adventsaksjo-

nen prøver vi å få tid til å gjøre litt hyggelige 
ting sammen på møtene våre. Kaker, film 
og lange diskusjoner er noen stikkord.

Anna Vøllo

Utvalgene

18+ på hyttetur til Uvdal. Foto An Chau Le Thi.
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«Haiti, gi barna en sjanse!» var slagordet 
for adventsaksjonen 2010. Temaet var 
utdanning, og prosjektet vi støttet var et 
skoleprosjekt som Caritas driver på Haiti. 
Landet er det fattigste på den vestlige halv-
kule og er svært utsatt for naturkatastrofer. 
Haitis utdanningssystem karakteriseres av 
ekskludering av store deler av befolkningen. 
I tillegg til å ikke ha råd til skolepenger, må 
mange barn jobbe i stedet for å gå på skole, 
for å forsørge familien. Kvaliteten og oppføl-
gingen på utdanningen er dårlig og svært 
mange faller fra i løpet av skolegangen. 
Fysisk mishandling forekommer. Skolebyg-
ninger er ødelagte og utstyr mangler.

Den katolske kirke har bygget, og driver, 
skoler som er gratis og åpne for alle. Mange 
av disse ligger i de fattigste og mest utsatte 
områdene. At de kun finansieres av kirken, 
kjør de ekstra sårbare.

Prosjektet, hvor Caritas Norge samar-
beider med Caritas Sveits og Caritas Haiti, 
går til: rehabilitering av skoler og innkjøp 
av nødvendig utstyr, videreutdanning av 
lærere, opprettelse av skolekomitéer som 
skal sikre elevenes rettigheter, skolema-
teriale til elevene og stipend til de fattigste 
familiene, samt styrkning av bispedøm-
mets utdannelseskontor, som har ansvar 
for driften av skolene.

Årets adventsaksjon engasjerte som 
vanlig lokallag i hele Norge. Etter oppstart 
med  adventsaksjonshelg på Mariaholm, 
hvor 45 lokallagsledere fra 15 menigheter 
deltok, ble informasjon spredt og aktiviteter 
gjennomført i det ganske land. Samtlige 
av NUKs distrikt har hatt aktiviteter i 
adventstiden. Formidling av årets tema har 
lokallagslederene selv stått for, i form av 
informasjonskvelder, AA-helger, presenta-
sjon på kirkekaffen og informasjonsstand 
i byene. Ikke minst har det blitt jobbet 
hardt med innsamlingsarbeidet i form av 
vaffelsalg og bøssebæring, julekonsert, 
kirkekaffe, ekstrakollekt, salg av julepynt og 
pepperkakehus.

I år har det vært spesielt gledelig å se 
at mange «ferske» lokallag i de litt mindre 
menighetene har gjort en kjempeinnsat s!

Totalt ble 472 668,40 kr, en flott sum, 
overført til Caritas etter endt aksjon. Disse 
pengene vil være til stor hjelp i det videre 
arbeidet med prosjektet på Haiti. 

www.adventsaksjonen.no

Moss Unge Katolikker. 

Foto Kevin Nguyen.

Kristiandsandsjenter. Foto Lillian Nguyen.

KUL TRO på stand. Foto  Dom Albert Maczka.

Julekort. 
Foto Sigrid Selmer-Olsen.

AA i Arendal. 
Foto Solveig Ottersen.

Gi barna en sjanse.j
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Arken

Arken er NUKs blad for barn i alderen 4-12 
år. Fjorårets tredje nummer, med takknem-
lighet som tema, ble et overgangsnummer 
hvor Gudrun Kringlebotn tok over som 
redaktør etter Christine Ottersen. Arbeidet 
med dette nummeret ble delt, slik at den 
nye redaktøren fikk en god innføring og 
mykere start på oppgaven. I tillegg til dette 
byttet, ga Elin Dingstad seg som skribent. 
Dermed besto redaksjonen av: Torvild Of-
testad, Marta Bivand Erdal, Sunniva Vang 
Kristiansen og Ragnhild Aadland Høen. Vi 
planlegger nå å få inn et par ekstra skriben-
ter, for at det ikke skal bli for mye arbeid på 
hver enkelt. 

Temaene det siste året har vært varierte. 
Det fjerde nummeret, som kom ut nærmere 
jul, var et julenummer med temaet «Å vente 
på Guds rike». Her ble fokuset rettet mot 
advent og presentert gjennom blant annet 
føljetongen «Therese og Emmanuel», hvor 
hvert tema blir gjort mer barnevennlig ved 
at det ses gjennom barnene Therese og 
Emmanuel. 

I år har temaene vært «faste», noe som pas-
set fint i og med at det nummeret kom ut 
like før påske, og «kall» i det siste nummeret 
før sommeren. Før vi begynte å arbeide 
med det første nummeret i år, ble det gjort 

Credimus

Credimus har siden LM 2010 hatt følgende 
redaksjonsmedlemmer: Kristine Maria 
Almås (redaktør), Tomasz Andrzej Wacko 
(layout), Heidi H. Øyma, Marta Bivand Erdal 
Alexander Golding og Fr. Arnfinn Haram. 
Asta Margrethe Stensberg kom inn i redak-
sjonen fra nummer 1-2011, og overtar som 
redaktør fra nummer 3-2011. Jeg vil be-
nytte anledningen til å takke Kristine Maria 
Almås for fantastisk innsats i de årene hun 
har hatt redaktørhatten!

Vi har redaksjonsmøter før hver utgi-
velse og holder ellers kontakten per epost. 
Nytt av perioden er en fast spalte på polsk 
og norsk, etter ønske fra Landsstyret. 
Denne er skrevet av br. Hallvard Hole, som 
kan begge språk. Vi har også fortsatt med 
en spalte myntet på småbarnsforeldre og 
en fast spalte på engelsk. Som tidligere, 
forsøker vi å ha litt variert stoff, ikke alt vil 
passe for alle, men forhåpentligvis vil alle 
finne noe av interesse. I skrivende stund er 
det kommet ut to nummer i 2011, og num-
mer tre er godt på vei. 

Vår største utfordring er å få på plass 
en ny layout-medarbeider siden Tomasz 
Andrzej Wacko har gitt seg etter å ha hatt 
ansvaret i ca to år. (Takk for alle blader og 
vakre bilder!) Vi har hatt vikarierende lay-
outmedarbeidere for nummer 1 og 2-2011 
(TAKK til Peter Bjerke og Peter A. Voigt.) 

klart at Magnus Vøllo ønsket å gi seg som 
layoutarbeider etter dette nummeret. Han 
har gjort en fantastisk jobb for Arken og 
NUK, noe vi er veldig takknemlige for. 

Etter at Magnus takket for seg etter å ha 
fullført sitt siste og årets første nummer, 
tok Maria Bjørnland over rollen. Denne 
overgangen var preget av litt kommunika-
sjonsproblemer som førte til noen forsin-
kelser, men Maria gjorde en strålende jobb 
og det ser lovende ut for de kommende 
utgivelsene. 

Gudrun Kringlebotn, redaktør 
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Q 

Dette året har gått 
strålende for Q, vi har 
gitt ut 4 blader og fått 
mye hyggelige tilba-
kemeldinger. Hvert 
nummer har hatt et 
tema som en del av artiklene ar 
handlet om: Selvbilde, jul, salt og paven. I til-
legg har vi hatt mange artikler fra leirer og 
arrangementer, oppskrift, bokanmeldelser, 
bønner, musiQ og mye annet spennende. 

Det har vært litt utskiftninger i redaksjo-
nen, i og med at P. Andreas ikke lenger er 

Webredaksjonen

I perioden har gruppen bestått av Kristina 
Elizabeth Voigt (leder) og Jardar Maatje 
(teknisk ansvarlig). Lenge har det vært et 
ønske om å fornye nettsidene våre www.
nuk.no for å gjøre de mer funksjonelle og 
derav lettere å bruke. I forrige periode ble 
det avsatt penger til et slikt arbeid og vi har 
i 2010 og 2011 jobbet med å lage de nye 
nettsidene. Vi ansatte Theodor With for å 
utarbeide disse og per dags dato er siden 
ferdigstilt. Nå mangler det kun å fylle inn 
siden med informasjon og nyheter. Med 
de nye nettsidene ønsker vi å synliggjøre 
NUKere som har verv i organisasjon og 
lokallagene våre med flere bilder og opp-
datert informasjon. Vi har også forandret 
litt på hvordan forsiden ser ut og hvordan 
nyhetene presenteres og lagres. Siden 
burde være lett gjenkjennelig for de fleste, 
men forhåpentligvis litt morsommere og 
mer oversiktlig.

Fortsatt ønsker vi bidrag fra dere til nettsi-
dene om hva som skjer av aktivitet for barn 
og unge i det katolske Norge. Så om du har 
vært med på en morsom ungdomshelg eller 
en lokallagskveld vil vi gjerne ha en nyhets-
snutt og et bilde. Send det inn til webred@
nuk.no!

Kristina Elizabeth Voigt

Hvis det sitter noen der ute med en grafisk 
designer i magen, ta kontakt!

For redaksjonen
Heidi H. Øyma

ungdomsprest så mistet vi dessverre ham 
som redaksjonsmedlem. I tillegg så har 
Thea sluttet, hun har vært i redaksjonen i 
6 år og var fast skribent av Theas hjørne. 
Vi takker begge to for fantastisk innsats! 
Vi har fått inn noen nye redaksjonsmed-
lemmer: Cecilia Bruce, Leroy Lobo og 
Magdalena Wator som fast skribent av den 
polske artikkelen. I tillegg til de nye består 
redaksjonen av Catherine Hoai Nguyen, 
Susanne Tande, Eirik Martinsen, Kristine 
Gran Stiansen og sist, men ikke minst 
Peter Andreas Voigt som layoutarbeider. 
I tillegg har vi hatt mange bidragsytere 
som har skrevet og tatt bilder, blant annet 
p. Andreas, p. Khiem og p. Fredrik som har 
skrevet Qprestens artikkel. Takk til alle 
dere!  

Vi gleder oss til å fortsette å lage blad til 
de mellom 13 og 18 år, og hvis noe kunne 
tenke seg å bidra så er det bare å si ifra! Vi 
trenger flere redaksjonsmedlemmer, foto-
grafer, bidragsytere og kritikere som kan gi 
oss tips slik at vi kan forbedre bladet.

Alt godt i Kristus, Kristine



28 Landsstyret 2010-2011 Av Lars Blom

Landsstyret (LS) er NUK høyeste organ 
mellom de årlige Landsmøtene. Det møtes 
tre ganger pr. år, i oktober, januar og mai. 
Det består av Arbeidsutvalget, lederne 
for Arbeidsutvalgets underutvalg (Leder-
treningsutvalget, Leirutvalget, Karitativt 
utvalg, Ressursgruppen, Barneutvalget og 
Økonomisk utvalg), lederne for distriktene, 
redaktørene for NUKs tre blad (Arken, Q og 
Credimus), og NUKs pastoralrådsrepresen-
tanter. 

Landsstyrets oppgave er å sørge for at de 
vedtak og arbeidsoppgaver som Lands-
møtet 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 distriktsrepresentan-
tene, eller er utnevnt av Arbeidsutvalget. 
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 
årsmøtene. Landsstyremøtet er også viktig 
for oppdatering og utveksling av informa-
sjon delegatene imellom, både i og utenfor 
møtetiden. Særlig viktig er utvekslingen av 
informasjon mellom NUKs sentrale ledd 
(Arbeidsutvalget, utvalgslederne og redaktø-
rene) og distriktsrepresentantene.

Landsstyret 2010-2011 gjennomførte tre 
møter, og diskuterte blant annet følgende 
saker:

- Verdensungdomsdagene i Madrid
- Problematikk knyttet til politiattest 

for ledere på leir
 Problemstillingen her er hvordan best 

mulig sikre at alle lederne vi har med oss 
er skikkede til ledervervet, samtidig som 
vi ønsker å ha en smidig organisasjon 
slik vi har i dag.

- Ny database på NUK-kontoret
 Ny database kom på plass i løpet av året! 

Våre ansatte virker meget fornøyde med 
dette.

- Håndbok for NUK
 Vi ønsker å gjøre det lettere å «finne ut 

av» NUK som organisasjon. Dette er 
foreslått å gjøres ved å lage en NUK 
Håndbok hvor vi samler informasjon om 
strukturen, oppgavene og utvalgene som 
finnes. 

- Årskalender for NUK
 Alt NUK gjør på fast basis kan samles i 

en egen kalender, og skilles fra Handlings-
planen. Dette vil gjøre det lettere for AUV 
å se hva som er faste punkter, og hva LM 
ønsker at AUV skal gjøre i tillegg til dette.

- Instrukser for utvalgene
 Selv om utvalgene fungerer fantastisk 

ett år, kan det ligge dødt bare ett eller to 
år etterpå. Vi har en utfordring med kon-
tinuiteten, dvs at vi ikke klarer å overføre 
kunnskapen fra år til år. Derfor har AUV 
forøkt å samle inn alt utvalgene sitter på 
av eget arbeid, for å sikre at ingenting 
går tapt til neste gang det er utskiftning.

- 18+ arbeid
- Gjennomføring av leire i midt- og 

nordnorge

LS mai foto Christina Falkenberg.
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AUV. Foto Christina Falkenberg.

Arbeidsutvalget ble valgt av NUKs 
Landsmøtet i 2010 for Perioden 
2010/2011. Arbeidsutvalget som ble valgt 
besto av: Alexander Golding (som ble valgt 
til NUKs leder), Lars Blom, Sven Billington, 
Irek Demianiuk og Thao Huynh. Som vara-
medlemmer ble Vilde Brecke og Quyen-Di 
Ngoc Phan valgt. 

Arbeidsutvalget tok offisielt over ledel-
sen av NUK på LS møtet som fant sted 
på Villa Maria den 15. – 17. oktober 2010. 
AUV konstituerte seg selv på sitt første 
møte og Lars Blom ble valgt som nestleder. 
På dette møte ble også de øvrige ansvars-
områder fordelt, slik at samtlige distrikter, 
utvalg og redaksjoner fikk sin kontaktper-
son i AUV.

Arbeidsutvalget har hatt regelmessige 
møter gjennom hele året, vanligvis med 
en syklus på to til tre ukers mellomrom. På 
disse møtene har man jobbet med og tatt 
stilling til en rekke ting knyttet til organisa-
sjonens daglige drift. 

Arbeidsutvalget har spesielt gledet seg 
over å kunne ønske flere nye lokallag vel-
kommen i NUK, og har funnet det spesielt 
givende å kunne støtte lokale prosjekter 
gjennom Frifond Prosjektmidler! Foruten å 
holde kontakt med lokallag, distrikt, utvalg 
og sekretariatet, har utvalgsmedlemmer 
også deltatt på forskjellige måter og akti-

viteter i regi av andre organisasjoner som 
NUK er medlem av. 

Tre ganger i løpet av perioden er det blitt 
arrangert Landsstyremøter. I oktober ble 
dette holdt på Villa Maria i Mariakirken 
menighet i Asker og Bærum og det andre 
møtet ble avholdt i januar hos st. Joseph-
søstrene på Grefsen. Det tredje LS møte 
ble avholdt parallelt med dugnadshelgen på 
Mariaholm, og på dette møtet stod forbere-
delsene av Landsmøte sentralt.
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NUKs sekretariat ansettes av Arbeidsut-
valget 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 
sitt tilholdssted i Mariagården i Akersveien, 
Oslo, et kontorlokale som eies av Oslo Katol-
ske Bispedømme.

Sekretariatet har i perioden bestått av 
følgende personer: Organisasjonskonsulent 
Maria Mouland (fra sommeren 2010 til som-
meren 2011), da overtok Kristina Elizabeth 
Voigt; Organisasjonssekretær og kontorle-
der Christina B Falkenberg (CB); Barnekon-
sulent Sunniva Vang Kristiansen (jobber 
fra Bergen); og nå nylig Anne Lynn Leonen 
Gelacio som Lokallagsmedarbeider (ansatt 
våren 2011)

Jentene på kontoret. 
Foto Christina Falkenberg.

På sekretariatet har det som vanlig skjedd 
litt av hvert det siste året. Sekretariatet har 
faste rutiner for sitt arbeid, som er godkjent 
av Arbeidsutvalget. Disse rutinene følger 
en årlig syklus. Noen av sekretariatets 
viktigste oppgaver er: Sekretæroppgaver for 
og oppfølging av Arbeidsutvalget og Lands-
styret, oppfølging av distrikter, lokallag, blad, 
internett og utvalg, mottak av daglig post, 
betaling av regninger, mottak og kontering 
av pengeoverføringer til NUK, utsending av 
kontingentgiro, arbeid med NUKs regnskap 
og budsjetter, informasjonspakker om NUKs 
arrangementer og tilbud som sendes til 
lokallag og menigheter, bestilling av leir- og 
kurssted og transport for NUKs arrange-
menter, redigering av årsrapport, utsending 
av materiell til adventsaksjonen, sending av 

bladenes ferdige layout til trykkeri, og mye 
mer.

Vi har i vinter jobbet mye med den forbe-
drete databasen, og med påmeldingssys-
temet Check-In. Begge disse tingene håper 
vi skal gjøre det lettere å ta vare på våre 
medlemmer og gjør det enklere å melde seg 
på NUKs arrangementer. Vi jobber fortsatt 
med innmelding i NUK via katekese, og 
håper dette vil fortsette å bære frukter for 
vår organisasjon.
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Anne Lynn. Foto 

Christina Falkenberg.

Sunniva. 
Foto Ragnhild Aadland Høen.

Barnekonsulent 

Takket være økonomisk støtte fra Bonifatius 
Werk i Tyskland har NUK ansatt Sunniva 
Vang Kristiansen som barnekonsulent i 
en toårig prosjektstilling. Sunniva har i sitt 
arbeid fokus på tilrettelegging av aktiviteter 
for barn i menighetene, og er en ressursper-
son for dem som trenger hjelp og veiledning 
i sitt arbeid med barn. Sunniva har i året 
som gått vært med på å arrangere to kurs 
for barneledere, blant annet med opplæring 
i Ordets liturgi for barn og innlæring av bar-
nesanger. Det vil videre arrangeres tre slike 
kurs med trosformidling for barn i løpet av 
neste skoleår for kateketer, søndagsskolele-
dere og barneledere. Sunniva arbeider også 
med å skrive og redigere opplegg til Ordets 
liturgi for barn, og gjennom en felles dugnad 
over flere år er det nå skrevet opplegg til alle 
de tre liturgiske år. I løpet av neste skoleår vil 
Sunniva lede en ny runde med skrivedugnad, 
denne gangen for å revidere og kvalitetssi-
kre oppleggene. (Disse 
oppleggene kan lastes 
ned gratis og brukes av 
menighetene på kate-
kese.no). Barnekonsu-
lenten er også med å 
arrangere sommerens 
familieleir, og i år skal 

familiene møtes i Skjolden til spennende 
middelalderdager. Neste år planlegges det 
familieleir i Trondheim under Olsokfeiringen, 
i samarbeid med NUKs sommerfestival for 
ungdom.

Barnekonsulentens oppgave er også å 
samle ressurser, og gjøre dem tilgjengelige 
på de nye nettsidene til NUK. I løpet av året 
som kommer vil det være mulig å finne et 
mangfold av ideer til aktiviteter for barn i 
menighetene: ressurser til katekese, barne-
kor, barneklubb, søndagsskole, familiearbeid, 
babytreff og speider.

Kontaktinfo:
Barnekonsulent: Sunniva Vang Kristiansen 
Tlf: 55215956/45618107
E-post: sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no

Sunniva Vang Kristiansen

Lokallagsmedarbeider

Det har vært en stor glede å få stillingen som 
lokallagsmedarbeider, og mye har skjedd 
siden april 2011. Jeg har hatt kontakt med 
noen lokallag som har trengt litt støtte, reist 
til Trondheim, Levanger og Stavanger. Det 
har vært liv og engasjement etter disse 
turene, og jeg vet at store ting vil skje frem-
over! Nå planlegger allerede distrikt Midt et 
DISTRIKTSTREFF 23. - 25. september 2011. 

Stavanger ønsker tettere 
samarbeid med NUK, og 
har invitert SOUL til en tur 
til prekestolen i september. 
Etter disse turene har vi 
også begynt å planlegge 
NUKs 65 Års Festival som 
vil feires i forbindelse med 
Olsok 2012. Det blir et stort 
arrangement, og vi satser på 300 deltagere, 
hvis ikke flere!  St. Sunniva skole ønsker også 
et bedre samarbeid med NUK, og skal nå 
danne et nytt lokallag med navnet JA-huset 
(Junioraktivitetshuset), som er et etter skole 
-tilbud for alle i 5. - 7. klasse. Ja, både små og 
store ting skjer i lokallagene, distriktene - ja 
hele Norge, og det er godt å se at vi katolikker 
lever - ikke minst at Gud jobber i oss! Målet 
mitt er ikke bare å reise mye eller skape store 
eventer. Håpet og drømmen min er at flere 
mennesker vil finne fred og indre glede gjen-
nom troen, og få styrke til å følge Herren. Jeg 
vet at gjennom et stort felleskap og i tjeneste 
for Ham, kan vi vokse i Guds kjærlighet . Jeg 
håper og ber for at flere ildsjeler vil skape noe 
stort i menigheten, lokallaget, distriktet og 
hele Norge - for sammen kan vi gjøre våre 
drømmer til realitet! Jeg gleder meg til dette 
skoleåret og det store vi kan skape sammen! 
Lykke til videre! *DO YOUR BEST, AND GOD 
WILL DO THE REST*

 
Anne Lynn Leonen Gelacio
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Forhandlinger. 
Foto Christina Falkenberg.

NUKs Landsmøte (LM) 2010 ble avholdt 
på Mariaholm 10. – 12. september og er 
NUKs øverste organ. I tillegg til et sekreta-
riat og AUV på ca 10 stk. og øvrige gjester 
kom det 35 delegater som representerte 
unge katolikkers lokallag fra overalt i Norge. 
De viktigste formalitetene som landsmøtet 
behandlet var gjennomgang av årsrapporten 
for 2009/2010, valg av NUKs arbeidsut-
valg og gjennomgang av regnskap for forrige 
periode og budsjett for neste. I tillegg til disse 
formalitetene var det en rekke andre saker 
som ble avgjort den helgen, og som har fått 
og fortsatt har betydning for NUKs virke.
Én av de «hete» sakene som ble diskutert på 
landsmøtet var valg av Adventsaksjon, en 
innsamlingsaksjon der lokallagene spiller en 
helt sentral og viktig rolle – noe som førte til 
et stort og viktig engasjement fra grasrota 

Pater Andreas og 
verktøykassen. Foto 

Christina Falkenberg.

STEM! Foto Christina Falkenberg.

Thao med 
vandrebibelen. 
Foto Christina 

Falkenberg.

Valgkomiteen, 
her Gudrun 
og Joakim. 
Foto Christina 
Falkenberg.

i valg av tema. De tre valgene var utvikling 
og miljø (Zambia), deltakelse og demokrati 
(Honduras) og kvinners rett til utvikling 
(Uganda). Det var Caritas ved  Peter Risholm 
som hadde lagt grunnlaget for en solid 
diskusjonsrunde på landsmøtet ved å legge 
fram grundige argumenter for de tre ulike 
alternativene delegatene måtte ta stilling til. 
Gjennom hele møtet var det grundige disku-
sjoner og avveininger som til slutt endte med 
det nervepirrende avgjørende valget som 
landet på Zambia.

En annen viktig og tidkrevende sak var 
fastsetting av arbeidsutvalgets (AUV) 
arbeidsprogram og aktivitetsplan. Selv om 
det riktignok var AUV som la frem et forslag 
til arbeidsprogram og aktivitetsplan, var det 
opp til lokallagene å avgjøre hvordan og med 
hvilke saker AUV skulle jobbe. Kanskje enda 
viktigere enn den formelle saksbehandlingen 
av saker som var meldt inn var diskusjons-
rundene som delegatene hadde seg i mellom. 
Det å bli kjent med andre lokallag og måten de 
jobber på er nyttig for eget arbeid, noe det ble 
lagt opp til på landsmøtet gjennom egne erfa-
ringsutvekslinger og diskusjonsgrupper – og 
sist men ikke minst de uformelle samtalene 
over de fantastisk gode måltidene som Mang 
og Theresa sto for (takk for maten!!).

Det var også gledelig å se at så mange 
delegater engasjerte seg i NUKS budsjett og 
regnskap, noe som kan tyde på at grasrota 
har en reell interesse av å styre organisa-
sjonen i riktig retning. Landsmøtet hadde 
også æren av å klappe inn hele tre nye 
æresmedlemmer – p. Olav Müller, som gjen-
nom mange tiår har talt ungdommens sak, 
og i tillegg arbeidet flittig for å fremme den, 
og Theresa Jee og Mang Le Van for deres 
utrettelige mangeårige innsats for Kirkens 
barn og unge som kokker på utallige leire og 
arrangementer.

Til tross for noen voteringer som måtte 
tas om igjen – men da uten problem -  gikk 
Landsmøtet 2010 som smurt og alt lå til 
rette for at delegatene kunne reise hjem med 
noen erfaringer, argumenter, minner og ikke 
minst venner rikere. 
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Inntekter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009
Medlemskontingenter 
Medlemskontingent < 25 153 160,00 100 620,00 128 649,00 72 000,00
Medlemskontingent > 25 9 880,00 22 080,00 14 420,00 32 000,00
Medlemskontingent familie 21 640,00 98 820,00 26 980,00 36 000,00
Medlemskontingent støtte - øremerket 0,00 10 400,00 10 400,00
Medlemskontingent støtte 25 880,00 30 000,00 23 160,00 30 000,00
Søskenmoderasjon -900,00
Sum medlemskontingenter 209 660,00 261 920,00 193 209,00 180 400,00

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

Statsstøtte 
Statsstøtte drift 1 287 291,00 1 100 000,00 1 077 493,00 760 000,00
Statsstøtte internasjonalt 626 365,00 200 000,00 75 420,00 40 000,00
Statsstøtte annet 20 000,00 100 000,00
Sum statsstøtte 1 913 656,00 1 320 000,00 1 152 913,00 900 000,00

Møteinntekter
Deltageravgift 12 800,00 40 000,00 21 800,00 40 000,00
Andre inntekter 0,00
Sum møteinntekter 12 800,00 40 000,00 21 800,00 40 000,00

Kursinntekter
Deltageravgift 92 859,60 212 000,00 89 400,00 204 000,00
Støtte FSF 6 260,00 3 000,00 6 690,00 3 000,00
Andre inntekter 20 000,00 6 500,00 6 500,00
Sum kursinntekter 119 119,60 221 500,00 96 090,00 213 500,00

Leirinntekter
Deltageravgift 589 835,00 736 250,00 505 300,00 696 750,00
Støtte FSF 2 592,00 3 000,00 3 000,00
Andre inntekter 12 000,00 0,00 0,00

Sum leirinntekter 604 427,00 739 250,00 505 300,00 699 750,00
Prosjekter
AA støtte UD 10 000,00 0,00 0,00
AA støtte LNU 20 000,00 20 000,00
Frifond organisasjonsmidler - støtte 533 190,00 400 000,00 475 532,00 400 000,00
Frifond org.midler - administrasjon 13 104,00 40 000,00 39 136,53
Demokratimidler fra LNU 0,00 29 775,00 0,00
Kulturstøtte 69 100,00
Sum prosjektinntekter 625 394,00 460 000,00 505 307,00 459 136,53

Inntekter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009
Andre inntekter 
Gaver 45 757,75 15 000,00 41 583,00 15 000,00
Salg bøker og annet 2 200,00 0,00 1 500,00 0,00
Andre inntekter 3 100,00 15 000,00 699,77 15 000,00
Momsrefusjon 40 000,00 51 486,00 40 000,00
Sum andre inntekter 51 057,75 70 000,00 95 268,77 70 000,00

Sum inntekter 4 056 114,35 3 554 429,34 3 061 647,11 2 997 826,57

Kostnader 
Personale
Lønninger v/OKB -766 961,34 -935 620,00 -746 628,14 -661 780,00
Lønn regnskapsfører -48 000,00 -15 000,00 -20 000,00 -15 000,00
Utvikling og trivsel -2 773,42 -3 000,00 -1 641,12 -2 000,00
Andre personale utgifter -25 000,00
Sum personalkostnader -817 734,76 -953 620,00 -793 269,26 -678 780,00

Administrasjonskostnader 
Rekvisita -17 885,10 -30 000,00 -32 120,11 -50 000,00
Kontorutstyr -22 871,09 -15 000,00 -13 764,21 -15 000,00
Div.kontorutgifter 0,00 0,00 0,00
Database -10 000,00 0,00 -10 000,00
Programvare / EDB utg. -5 000,00 -2 999,00 -5 000,00
Abonnement -5 000,00 0,00 0,00 0,00
Litteratur -75,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00
Annonseutgifter -12 312,50 0,00 -6 806,00 0,00
Kopieringsutg. m/(drift maskin -25 217,46 -15 000,00 -2 415,00 -15 000,00
Vedlikehold kontormaskiner -5 000,00 -6 338,75 -5 000,00
Telefon -1 000,00 -10 000,00 -4 550,00 -10 000,00
WEB-side abonn./internett -5 824,00 -8 000,00 -9 349,42 -5 000,00
Budbil/frakt 0,00 -208,00 0,00
Porto -110 764,71 -100 000,00 -136 097,15 -100 000,00
Møteutgifter (AUV og utvalg) -15 727,87 -12 000,00 -11 902,71 -12 000,00
Kurs, seminarer, møter -4 220,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00
Revisjonshonorar -43 187,50 -17 500,00 -34 195,00 -17 500,00
Forsikringer -5 934,00 -7 000,00 -2 967,00 -4 000,00
Ungdomsprestens bil -5 000,00 0,00 -5 000,00
Reiser -26 237,00 -20 000,00 -27 083,00 -20 000,00
Internasjonalt -7 000,00 0,00 -7 000,00
Div. kostnader -96 573,80
Regnskaps � rma -38 750,00
Konsulent -3 225,00
Trykking og utarbeidelse -45 046,01
Sum administrasjonskostnader -383 277,24 -277 500,00 -387 369,15 -291 500,00
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Inntekter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009
Møtekostnader
Kost -15 947,73 -18 200,00 -7 556,28 -18 200,00
Losji -11 778,00 -23 800,00 -14 350,00 -23 800,00
Felles transport -16 007,01 -5 300,00 -7 480,00 -5 300,00
Rekvisita/diverse -9 700,00 0,00 -9 700,00
Lederreiser -520,00
Reiserefusjoner -20 333,00 -55 000,00 -24 586,02 -55 000,00
Sum møtekostnader -64 585,74 -112 000,00 -53 972,30 -112 000,00

Kurskostnader
Kost -21 463,04 -56 700,00 -12 542,13 -55 300,00
Losji -52 630,00 -68 700,00 -46 740,00 -61 000,00
Kost og losji -34 682,28
Felles transport -29 620,00 -26 500,00 -29 920,00 -26 500,00
Rekvisita/diverse -10 314,68 -35 800,00 -10 527,70 -35 000,00
Lederreiser -20 121,37
Reiserefusjoner -24 027,00 -93 000,00 -17 012,04 -89 000,00
Sum kurskostnader -192 858,37 -280 700,00 -116 741,87 -266 800,00

Leirkostnader
Kost -183 549,31 -151 200,00 -125 100,99 -140 240,00
Losji -215 286,00 -392 310,00 -203 409,14 -353 110,00
Kost og losji -11 224,91
Felles transport -71 784,00 -46 400,00 -49 194,63 -46 400,00
Forberedelse -44 731,73 -55 960,00 -7 978,72 -55 960,00
Rekvisita/diverse -35 579,20 -64 130,00 -31 768,50 -64 130,00
Lederreiser -57 432,20 -42 000,00 -102 717,34 -42 000,00
Deltagerreiser -32 209,00 -61 650,00 -20 981,02 -61 650,00
Fellesutgifter leirer 0,00 -74 255,03 0,00
Telefonrefusjon -3 000,00 0,00 -3 000,00
Sum leirkostnader -651 796,35 -816 650,00 -615 405,37 -766 490,00

Blader og utgivelser
Årsrapport -10 000,00 -5 349,37 -10 000,00
Trykking Arken -48 109,50 -60 000,00 -50 226,00 -60 000,00
Porto Arken -16 706,56 -12 000,00 -13 446,42 -11 000,00
Trykking Q -50 546,00 -65 000,00 -64 734,13 -65 000,00
Porto Q -23 598,59 -20 000,00 -29 941,61 -18 000,00
Trykking Credimus -30 016,50 -49 000,00 -37 663,00 -49 000,00
Porto Credimus -16 799,79 -23 000,00 -12 311,29 -21 000,00
Annen utarbeidelse og trykking -25 000,00 0,00 -25 000,00
Diverse fellesutg blader og utgivelser -34 063,15 -20 235,31
Sum kostnader blader og utgivelser -219 840,09 -264 000,00 -233 907,13 -259 000,00

Inntekter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009
Prosjekter
AA -30 000,00 -20 000,00 -30 000,00
Barneutvalget -6 000,00 -6 000,00
NUK Genser -87 480,00
Gra� sk pro� l 0,00 -20 000,00
18+ arbeid -32 200,00
Leirlederkurs
Kulturmidler -29 552,36
WYD -20 000,00 -5 000,00
Sum prosjektkostnader -117 032,36 -88 200,00 -20 000,00 -61 000,00

Andre kostnader 
Internasjonal reisestøtte -15 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00
Støtte/tilskudd -8 100,00 -8 000,00
Ministranter -6 000,00 0,00 -5 000,00
Gaver fra NUK -7 089,50 -5 000,00 -2 532,00 -5 000,00
Medlemskap -16 335,84 -10 000,00 -13 587,67 -10 000,00
Flaxmidler UT - lokallag -425 790,00 -400 000,00 -417 786,00 -400 000,00
Flaxmidler UT - prosjekter -107 400,00
Leie av kontor i Bergen til barnekonsulent
Mellomværende 0,00 -14 713,00 0,00
Annet -557,00
TAP fra 2009, mangler bilag -13 823,00
Sum andre kostnader -594 095,34 -441 000,00 -456 618,67 -440 000,00

Sum kostnader -3 041 220,25 -3 233 670,00 -2 677 283,75 -2 875 570,00

Finansielt og ekstraordinært 
Bankgebyrer -1 358,10 -2 000,00 -1 071,90 -2 000,00
Ekstraordinære kostnader -5 000,00
Renteinntekter: Reisefondet 10 113,00 5 000,00 7 813,00 5 000,00
Renteinntekter: Bob Hope fond 3 000,00 2 460,00 3 000,00
Renteinntekter 49 369,00 50 000,00 27 527,00 50 000,00
Endringer ifm tidl. gjeld 
Tap på krav -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
Feilbilag 0,00
Sum � nans/ekstraordinært 68 191,77 -144 000,00 36 728,10 51 000,00

Sum � nansielt og ekstraordinært 68 191,77 -144 000,00 36 728,10 51 000,00
 
Resultat 1 083 085,87 176 759,34 421 091,46 173 256,57



35Økonomi og revisorberetning



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


