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NUKs formålsparagraf 

Norges Unge Katolikker (NUK) er en 
sammenslutning av katolske barne- og   
ungdomslag som har sitt utspring i de 
katolske menighetene i Norge. NUK 
som organisasjon baserer sitt arbeid på 
troskap til Kirken og arbeider i samråd 
med biskopene på stiftsplan, og 
sogneprestene i de enkelte menighe-
tene. Organisasjonen er til for alle 
unge katolikker i Norge. Som katolsk 
organisasjon hører NUK inn under bis-
kopenes hyrdeansvar og følger deres 
avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i 

spørsmål som gjelder katolsk tro og 
moral. Organisasjonen er partipolitisk 
uavhengig.

NUK skal gjennom:

Tro: 
- Bygge opp en katolsk identitet hos 

de unge.
- Synliggjøre en levende og ung kirke.

Fellesskap:
- Være et møtested hvor en kan op-

pleve et fellesskap med andre unge, i 
katolske omgivelser.

- Strebe etter flerkulturelt mangfold.
- Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire 

det i messen.

Handling:
- Fremme veksten i troen og skape 

engasjement i Kirken og i samfunnet, 
og svare på de nye utfordringer vi 
møter der.

- Være en ressurs for barne- og ung-
domsarbeidet i menighetene.

- Lære å gjenkjenne Kristus i våre med-
mennesker og handle deretter.
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Leder
Når vi lager en årsrapport ser vi oss tilbake 
og vurderer hvordan det gikk det siste 
året, men i et år som i år er det vanskelig 
å ikke se lenger tilbake enn ett år. Det er 
nemlig det sekstiende året NUK skriver sin 
årsrapport og på disse årene har utallige 
sjeler nedlagt et enormt arbeid for å bære 
organisasjonen frem til det den er i dag. 
Utskiftningen i en ungdomsorganisasjon er 
som regel stor og det er naturlig siden man 
dessverre ikke kan være ungdom for alltid, 
men det kommer stadig nye generasjoner 
som bærer videre arven fra de litt eldre. 
De som arbeider frivillig i organisasjonen, 
helt fra det miste lokallaget til landsstyret 
og arbeidsutvalget står i en lang kjede av 
ildsjeler og det er flott å tenke på. Men det er vanskelig å se så mye 
mer enn en generasjon frem eller tilbake og derfor var 60-årsjubileet 
og den tilhørende festivalen en flott anledning til å prate med noen 
av de som har vært med på å forme denne organisasjonen.

Det frivillige arbeidet kan til tider være tungt og krevende, det tror jeg 
sangbokkomiteen kan skrive under på, og det kan være vanskelig å se 
hvordan slitet med budsjetter, regnskap, årsrapporter, sakspapirer og 
rapporter gjør noe fra eller til i den store sammenhengen og med de 
store spørsmålene. Det er tross alt ingen egen budsjettpost for frelse 
eller sakramenter. Likevel synes jeg alt slit er verd det når jeg får se 
og høre hva arbeidet betyr og har betydd for mange av katolikkene i 
dette landet. Jeg skylder NUK selv en stor takk og ser at organisasjon-
en sammen med mine ivrige frivillige forgjengere har vært med på å 
forme meg både som menneske og som troende. Jeg vil derfor takke 
alle som har bidratt til det gode arbeidet i disse 60 årene og opp-
fordrer alle både unge og gamle til å fortsette å bidra på en eller an-
nen måte. Arbeidet er viktig og det bærer frukter, måtte Herren være 
med oss i arbeidet og gi organisasjonen mange nye gode år.

Pax

Thor Anders A. Svensson
Leder Norges Unge Katolikker
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NUKs TILBUD 
FOR BARN
Av Ståle Wilhelmsen,  
organisasjonskonsulent

I Kirken har det gradvis vokst 
frem en økt bevissthet om be-
hovet for et tilbud om trosfelles-
kap og formasjon spesielt rettet 
mot barn. Barn har sitt eget 
trosliv, barnets tro er et eget, 
selvstendig stadium i menneskets 
religiøse og psykologiske ut-
vikling, som fortjener respekt og 
oppmerksomhet fra de voksne. 
De aller fleste katolikker i Norges 
tre lokalkirker blir døpt katolsk 
som barn, og slik blir de innlem-
met i Kirken fra de er spedbarn. 
Kirkens pastorale tilbud til barna 
hjelper dem med å finne sin plass 
i Kirkens fellesskap som døpte 
kristne, å lære mer om sin tro og 
å utvikle sitt forhold til Herren, 
i fellesskap med andre katolske 
barn og med foreldre, prester, 
kateketer og barneledere. 

Det er foreldrene selv i første 
rekke, og i annen rekke bis-
kopene i fellesskap med sine 
prester,  som er ansvarlige for 
barnas formasjon i troen, og alle 
kirkelige tilbud tilbud til barns 
katolske formasjon må ses i lys av 
dette. NUKs ressurser og aktiv-
iteter er en støtte til foreldrenes 
uunnværlige rolle som barnas 
første oppdragere i troen, og 
også til stiftene og menighetene. 

I Norge utgjør NUKs ressurser 
og aktiviteter en betydelig del 
av Kirkens tilbud til barn. Særlig 

barneleirene er en populær 
klassiker, og for mange barn et 
av sommerens høydepunkter. 
NUK sentralt forsøker hvert år å 
arrangere sommerleire for barn i 
alle landsdeler, og i år ble det leir 
i Lyngen i Troms, Fredtun utenfor 
Haugesund, Stella Maris utenfor 
Mandal, og på Mariaholm i 
Østfold. 

Et godt eksempel på et NUK-ar-
rangement på distriktsplan for 
barn er Distrikt Oslos Barnedag, 
som ble arrangert på Hovedøya 
innerst i Oslofjorden i begyn-
nelsen av juni, som en felles 
avslutning av katekeseåret for 
begge menighetene i Oslo. Der 
ble det feiret messe i klosterruin-
ene, med påfølgende leker og 
matservering. 

I tillegg har alle lokale katolske 
barnegrupper et tilbud om å 
være et registrert lokallag i NUK, 
med de fordeler det innebærer 
i form av økonomisk støtte, 
utveksling av ideer og ressurser, 
og felles arrangementer på dis-
triktsplan og sentralt plan. Mange 
av våre barnegrupper har en tilk-
nytning til menighetens katekese, 
og er en viktig møteplass både 
for barn og foreldre. Det er også 

en viktig arena for å leke og ha 
det moro sammen med andre 
barn.

NUK sentralt har i løpet av 
året �006-�007 innført en økt 
satsning på tilbud for barn 
gjennom at Arbeidsutvalget 
har opprettet et eget utvalg for 
dette, kalt Barneutvalget. Det 
er et utvalg som sorterer under 
Arbeidsutvalget, på lik linje med 
for eksempel Leirutvalget og 
Ledertreningsutvalget, og hjelper 
dette med å koordinere NUK 
sentralt sitt tilbud til barn. Blant 
Barneutvalgets pågående opp-
gaver er blant annet å utforme et 
ressurshefte for ledere av lokallag 
for barn, og å kontakte landets 
menigheter for å kartlegge hvilke 
tilbud om finnes for barn og 
hvilke tilbud man gjerne vil skal 
begynne.

Beste jenterom: Vestlandsleir 2007

Barneleir Nord 2007
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Glimt fra året 2006-2007

Årets lokallag på LM 2006,  
Sta Birgitta Unge i Fredrikstad, 
på villmarkstur

Fra høstsamling 2006

Fra familieleiren 2007

Barnekorhelg i Oslo
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Årets lokallag  
på LM 2006:  
Sta. Birgitta Unge
Av Anna Sunniva Vøllo,  
leder for Sta. Birgitta Unge

St. Birgitta Unge fra Fredrikstad ble 
på NUKs landsmøte �006 utnevnt til 
årets lokallag. Jubelen var stor da del-
egatene kom hjem med vandrebibe-
len, som i løpet av det siste året er blitt 
flittig brukt. 

Vi i Fredrikstad har et lokallag som 
har vokst de siste årene. Det omfat-
ter barn, ungdom og ministranter. 
Det er kjempeartig å stadig se nye 
ansikter på aktivitetene, såvel som de 
velkjente. Her er hva vi har drevet 
med det siste året:

Helgen etter landsmøtet dro vi i ut i 
Guds frie natur, også kalt villmarken. 
�5 ungdommer tilbrakte et spen-
nende døgn ute, 
fylt med aktiviteter 
som rebusløp og 
førstehjelpskurs. 
Alle hjalp til med å 
bygge opp et trivelig 
leirsted, med gapa-
huker, spiseplass og 
selvfølgelig et stort 
leirbål, hvor vi koset 
oss med allsang og 
pinnebrød ut i de 
små timer. I oktober 
ble det arrangert ungdomskveld, først 
og fremst for å bli bedre kjent med 
hverandre og med ungdomslaget. 

��.-�� november deltok �0 barn 
på barnehelg. Med temaet ” Den 
barmhjertige samaritan” ble det både 
skuespill, interaktiv tegneserie, lek og 
moro.

Årets store høydepunkt var �8.novem-
ber, da vinterballet gikk av stabelen. 
Etter ungdomsmesse ble et pyntet 
menighetslokale fylt med 40 barn og 
unge iført dress og ballkjoler. Etter 
festmiddagen med taler og god mat, 
var ikke dansegulvet tomt et eneste 
sekund. Fra høytalerne lød alt fra 
lovesongs og norske hits til FFK- og 
worshipsanger.

Det ble vals, YMCA, robotdansen og 
alt som hører et vellykket ball til.

Som for lokallag flest ble desember vår 
travleste måned, da adventsaksjonen 
skulle dras i gang. En innføring i ad-
ventsaksjonen ble det på adventshel-
gen, arrangert �.-3. desember. Barn 
og unge i alle aldere møtte opp for 
å lære om flyktninger og rehabliter-
ing i Nord-Uganda, et tema som 
engasjerte alle og enhver. Julepynt til 
salg ble produsert i store mengder, og 
helgen ble avsluttet med en kreativ 
presentasjon av adventsaksjonen for 
menigheten på kirkekaffen.

De fire lørdagene i adventstiden gikk 
med til bøssebæring i Fredrikstad 
sentrum. Med vaffel- og infostand 
i gågata gledet vi våre omgivelser 
med vafler og julesang. Tradisjonen 
tro kom 
lokalavisa 
og knipset 
et aldri så 
lite bilde av 
oss. Parallelt 
med bøsse-

bæring og 
julepynt-
salg øvde 
vi til menig-
hetens 
julekon-
sert, hvor 
St. Birgitta 

Unge stilte med eget kor og fire 
sanger. De vietnamesiske barna frem-
førte et julespill med dans og flotte ko-
stymer, og vi fikk høre nydelige polske 
julesanger fra de yngste polakkene. 
Konserten på 3. søndag advent ble en 
stemningsfull opplevelse med fullsatt 
kirke, og kollekten ved utgangen gikk 
til adventsaksjonen. 

Året �006 var ikke over før den årlige 
”ministrantkinoen” var avviklet. Filmen 
”Nedenom og hjem igjen” samlet 
gamle og nye ministranter til en 
hyggelig formiddag.

Februar lå vårens aktivitetsplan klar, og 
først på programet stod WYD-møte. 
�0 ungdommer deltok på dette møtet 
hvor vi informerte om turen, så film 
og bilder fra tidligere verdensung-
domsdager, og ikke minst la planer 

for pengeinnsamlig slik at vi kan få en 
rimeligere reise.

�0. til ��. februar ble det nok en gang 
helg for de minste i menigheten. 
Temaet for helgen var ”helgener” og 
det ble både tegning, sang og spen-
nende helgenfortellinger. En måned 
senere var det ungdommenes tur, da 
helgen med tema ”Ung katolikk” ble 
arangert. Til dette temaet hadde alle 
noe å bidra med, for det angår oss 
alle. Det ble spennende diskusjoner 
og erfaringsutvekslinger. Helgens 
høydepunkt var ”Den store Quiz-
kvelden” hvor kveldens quizmastere 
var klare med godbiter som ”Kirkejoker 
nord” og ”Vinn-Vinn sjansen med 
Vinh”.

Onsdag i den stille uke 
gikk startskuddet for årets 
påskeleir i St. Birgitta. �5 
barn, 4 ledere og � kokker 
gjennopptok fjorårets 
skusess i en leir med vid-
spent program. I liturgien 
fulgte vi Jesus fra det siste 
måltid og fotvask, til hans 
vei til døden med korset, 
før vi tilslutt kunne feire 
påsken og synge halleluja. 

Ved siden av messer og liturgi lærte 
vi også om dette gjennom katekese, 
skuespill, gruppearbeid og sanger. 
Også aktiviteter som ballturnering, 
byløp, kakekonkuranse, bad taste-
party og påskeeggmaling stod på 
programmet.  Leiren ble avsluttet med 
en storslagen påskefest, fylt med her-
lig mat og morsomme taler, etterfulgt 
av påsketalentiaden hvor alle fikk vist 
frem sine talenter. 

Etter flere måneders øving dro våre 
ministranter av gårde for å delta på 
årets NM i ministrering. De yngste dro 
til St. Paul i Bergen, mens seniormin-
istrantene tok turen til St. Fransiscus 
menighet i Arendal. Juniorene fikk 
en flott andre plass, mens seniorene 
tok seieren for andre året på rad, og 
kom hjem med prosesjonskorset (van-
drepremie) til alles store glede.

Da skoleåret gikk mot slutten avsluttet 
vi med grilltur til Isegran, hvor vi også 
fikk med oss juniorkoret fra St. Olav 
i Oslo. Vi var mer enn heldige med 
været, og i stekende sol ble det både 
grilling, ballspill, kaker og rebusløp.

Med eget kor på menighetens 
julekonsert
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NUKs AKTIVITETER – STATISTIKK
Av Ståle Wilhelmsen, organisasjonskonsulent

2005-2006 2006-2007

Arrangement Deltagere Ledere Deltagere Ledere

Landsmøte 65 61

Barnekorhelg 69 15 46 15

Høstsamling 33 9 38 8

Adventaksjonshelg 20 6 31 10

Ledersamling høst 14 6

Vårsamling - - 19 4

Ledersamling vår 26 3

Lokallaglederseminar 20 5 24

2 konfirmantpåskeleire 70 24 48 20

Påskeleir 16+ 49 12 47 16

Barneleir Oslo/Øst 55 19 47 19

Barneleir Sør 20 7 11 7

Barneleir Midt 15 5 - -

Barneleir Nord 6 4 14 4

Vestlandsleir 44 14 35 11

Juniorleir 34 11 34 12

Ungdomsleir 56 13 54 12

Familieleir 65 51

60 års-festivalen 2007 126 7

Sum deltagere sommerleir 295 246

Sum ledere sommerleir 73 72

Sum aktiviteter totalt 19 16

Sum deltagere totalt 681 686

Sum ledere totalt 153 145

Sum antall personer totalt 840 831

Tallene er hentet fra NUKs database.

Familieleiren 2007 

Høstsamling 2006
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Katolsk student-
arbeid er kommet 
for å bli!

Av Nicholas Christiansen, leder 
katolsk studentlag i Oslo

Katolsk studentarbeid er et 
relativt nytt begrep her i Norge, 
selv om det egentlig har eksistert 
som fenomen i mer enn 50 år. 
I og omkring de byer man har 
hatt høyere utdanning har det 
naturlig nok vært samling og 
grupperinger av studenter som 
er katolikker. 

Når jeg sier det er nytt begrep 
så kan organiseringen og tanken 
om det som noe annet enn 
ungdomsarbeid være årsakgiv-
ende. Høsten �006 arrangerte 
NUK en �8+ helg som samlet 
representanter fra studentlagene 
i Bergen, Trondheim og Oslo. 
Deltagerne arbeidet 
med en felles forståelse 
av begrepet studentar-
beid, dette munnet ut 
i en form for ”pro-
gramerklæring” for 
katolsk studentarbeid 
i Norge og ønsket om 
å opprette et nasjonalt 

studentutvalg, KSU (Katolsk stu-
dentutvalg).

Studentutvalget holdt sitt første 
møte i juni �007 og gav seg selv 
retningslinjer og vedtekter. En av 
arbeidsområdene for utvalget er 
arrangering av felles arrange-
menter, så som studentretretter. 

Det katolske studentarbeidet tok 
seg opp når biskopen innkalte 
et møte tidlig i �006 med repre-
sentanter fra de ulike studentlag 
sammen med studentpresten 
i Oslo, her kom tanken frem 
om å arbeide for opprettelse 
av studentlag i de 
viktigste universitets-
byer i Norge. Den 
bakenforliggende 
ide for dette er at 
studenten er en egen 
gruppe i en spesiell 
livssituasjon, nemlig i 
den utdannelse som 

skal munne ut i et arbeidsliv, 
altså overgangen fra ungdomsår 
til voksen liv. En periode som 
også er meget viktig for trosut-
viklingen, en trosutvikling som 
påvirkes av studielivet. Og det er 
i dette møtepunkt mellom tro og 
akademisk liv hvor katolsk stu-
dentarbeid er viktig. Her møtes 
tro og fornuft, og troen hjelpes 
til å vokse samtidig som fornuft 

og studieliv får hjelp til å utvikles 
under påvirkning av troslivet.
Derfor er katolsk studentarbeid 
viktig for kirken og Norge i dag, 
for å gi en velreflektert tro, og en 
akademisk- og yrkesutdannelse 
som gjennomsyres av troens liv.
Da kan vi også si at katolsk stu-
dentarbeid er kommet for å bli!

Biskop Eidsvig 
i samtale med 
studenter

Studenter

P. Arnfinn 
Haram, student-
prest for Katolsk 
Studentlag Oslo

“Her møtes tro og 
fornuft, og troen 
hjelpes til å vokse 
samtidig som for-
nuft og studieliv får 
hjelp til å utvikles 
under påvirkning av 
troslivet.”
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Distrikt 
Nord 

Det langstrakte men ikke veldig 
tettbefolkede Distrikt Nord har 
hatt en flott oppblomstring av 
aktivitet i det siste og ikke minst 
har Tromsøs barnelag vært en 
solskinnshistorie, mye takket 
være Sr. Natanaela som er leder 
for gruppen. Hun har også vært 
initiativtaker til ministranthelgen 
for NordNorge der �0 minis-
tranter fra hele landsdelen og 
i alle aldere var deltok. Etter litt 
graving i NUKnettverket reiste 
Thong D. Nguyen fra Oslo og 
var en ekstra ressurs på helgen 
som ministrantleder.

Den aktive barnegruppen i 
Tromsø hadde også en veldig 
vellykket barnehelg i februar der 
Arthur Haakonsen og Thor An-
ders Svensson fra NUK sentralt 
var med. Det var en opplevelses-
rik helg på Tromsø Stifts hus på 
Vikran med mange ballonger og 
mye moro. Gruppen treffes for 
øvrig to ganger i måneden og 
deltok bl.a. i Adventsaksjonen.

Andre store nyheter fra distriktet 
er at det har blitt startet et ung-
domslag i Narvik. Etter å ha blitt 
inspirert på en av NUKs påskel-
eire tok det ikke lang tid før de 
ivrige ungdommene hadde tatt 
ansvar i sin egen menighet. 
Laget skal ha møte en gang i 
måneden og de få ildsjelene vil 
nok få med seg flere barn og 
ungdommer etter hvert.

Det er også aktivitet i Bodø 
og de har både barnegruppe 
og ungdomsgruppe. I oktober 
ble det arrangert barnehelg og 
ungdomslaget var aktivt med 
i Adventsaksjonen. Ungdoms-
gruppen har møte annen 
hver onsdag, blant annet med 
filmkveld. De har også engasjert 
seg for de yngre i menigheten 
og arrangerte Halloweenfest 
for de mellom 7 og �� år, og 
i februar hadde de leirhelg 
for de mellom �5 og �8 år. I 
adventstiden var gikk pengene 
til Adventsaksjonen, mens det 
på våren har blitt arbeidet for 
å samle inn penger for å reise 
til Verdensungdomsdagene i 
Sydney �008.

I resten av landsdelen er det 
vanskelig å få til organisert 
arbeid, men det er likevel ikke 
tomt for unge NUKere. Det 
er unge aktive katolikker fra 
Hammerfest i nord til Mosjøen i 
sør som er aktivt med på leire og 
arrangementer og som selvsagt 
ikke må glemmes.

Alt i alt et godt år for Nord.

 - Mirabella Andrew

Distrikt Midt
 
Det har vært jevnt med aktivitet i 
distrikt midt.
 
K-sult er det lokallaget med en 
regelmessig møteplan. Året beg-
ynte med et helt nytt styre som 
gjorde stor innsats i å sette opp 
en semesterplan og faktisk greie 
å følge den. De la stor innsats 
i å planlegge og gjennomføre  
adventaksjonen, bl.a. ved å 
arrangere en barnehelg. De har 
senere arrangert en  valentines 
helg for konfirmanter og hadde 
felles avslutning i juni. 

 
På levanger innviterte Ulla Engel 
og Hilde Bye menighetens 
ungdommer til oppstartshelg i 
februar. Flott helg der ungdom-
mene fikk lov til å diskutere ulike 
aspekter ved det å ha og drive 
et lokallag. Ble i løpet av helgen 
valgt et nytt styre for St. Brettiva 
ungdomslag.
 
Studentlaget i Trondheim har 
også greid å ha regelmessige 
møter gjennom året. Selv om 
oppmøtet kunne vært bedre, 
er det et stort håp om at tidlig 
oppstart og det å markere seg 
mer på campusområdene tidlig 
på høsten vil bidra til å nå ut til 
flere. Det er holdt årsmøte og en 
visjonær Hui Bao Ngo er valgt 
som ny leder.
 
Den årlige konfirmanthelgen for 
bispedømmets konfirmanter ble 
holdt på Levanger, og ble en 
stor suksess. På helgen får kon-
firmantene noen av deres aller 
siste katekeser, itillegg til å bli 
bedre kjent med hverandre på 
tvers av menigheter. Konfirman-
tene fikk også besøk av Biskopen 
iløpet av helgen.
 
Det jeg har fått lov til å se og 
oppleve av katolske ungdom-
mer i Midt-Norge vitner om  et 
stort engasjement, både blant 
ungdommene og de voksne 
som hjelper de fram og støtter 
dem, og et stort potensial, det er 
fortsatt mye som kan gjøres.
 
Det er mange som fortjener en 
stor takk for deres innsats for 
barn- og ungdomsarbeidet i dis-
triktet,  for å nevne noen få; våre 
prester og kateketer, Ulla Engel, 
Hilde Bye, styrene (spesielt led-
erne) i K-sult og St. Brettiva, og 
ikke minst, Biskop Georg.

- Clarisse Mpinganzima



�0

Distrikt Vest 

Bergen har fire aktive 
lokallag innfor NUK. 

Den første er 
Barnekoret 

som er en 
blanding av 

barn og junior 
som møtes en gang 

i uken for å synge og 
øve på nye sanger. Koret 

føres først og fremst av Sunniva 
Kristiansen og andre musikere, 
men Sunniva har hatt mamma-
permisjon. Dermed har hun 
hatt en vikar som har tatt over. 
Barnekoret har et godt oppmøte 
på jevnlig ca. �0 barn og unge, 
mer når det er høysesong 
(påske, jul). Det fungerer veldig 
bra og er svært populært.

Ministrantgruppen fungerer 
svært bra. Har hatt en del 
åndelig veiledning av Dom 
Alois, ellers så har de møtt til 
ministrantmøter par ganger i 
måneden etter høymessen om 
søndagene. En stor begivenhet 
i år har vært Ministrant NM, 
�3-�5 april d.å. hvor det ble satt 
mye tid og krefter. Det ble pizza 
– kveld og kino som gave for 
flott innstats med forberedelser 
fra St. Paul menighet. Ministrant-
gruppen vokser stadig mer og 
det skyldes gode ledere som er 
flinke til å rekruttere. 

Ungdomslaget har hatt en del 
møter i år og har satset mye på 
rekruttering av ungdommer. 
Det er gjort en fantastisk jobb 
med å motivere ungdommer. 
Det er blitt utført en del sosiale 
sammenkomster, blant annet 
Spill-Café. Det er blitt satset mye 
på konfirmanter i St. Paul, og 
satser på å danne et godt ung-
domsmiljø. Ikke minst er dette 
å se under Adventsaksjonen og 
andre begivenheter i St. Paul 

menighet, som ungdomshelger. 
Inn i den nye perioden, vil det 
bli fokusert på å lage et godt 
program for høsten og igang-
sette ungdomsgruppe med ”nytt 
blod”. 

”Fides”, studentlaget har hatt 
et aktiv og tett program for 
studentmiljøet i Bergen. Det har 
vært gode foredragsholdere 
med interessante innlegg. Det 
har vært blant annet besøk 
til kunstgalleri og hyggelige 
kvelder med god mat. Det har 
vært dalende oppmøte mot 
slutten av semesteret, noe 
som skyldes eksamenstid. 
Semesteret ble avsluttet 
med et godt måltid og 
hyggelig sosialt samvær. 
Ved inngangen av det nye 
semester, er det allerede en 
del på programmet, men 
den er ikke fullstendig enda. Et 
godt utgangspunkt vil bli rekrut-
tering under studentåpningen 
i Grieghallen �4-�5 august og 
”kick – off studentmesse i St. Paul 
kirke �6 august. Ellers ser det ut 
som et lovende semester. 

I Haugesund er det ingen fun-
gerende grupper. P. Irek jobber 
med saken, men det må bli en 
satsningsområde for DR for Vest 
for å motivere og se om det er 
potensialet til å starte noe der.

I Stavanger er det en god 
fungerende ungdomsgruppe 
som i år har hatt jevnlige sam-
menkomster. De har blant annet 
drevet bowling, Spill-Café og 
maling på lerret. Matlaging har 
også vært en viktig del av det 
gode sosiale samholdet i Stavan-
ger ungdomslag.  De har også 
arrangert ”Ekstremsportshelg” 
den ��-�4 juni d.å, som har 
vært rent suksess.  
Til høsten har de tenkt å starte 
å planlegge AA �007. Ting 
er ennå litt uklare enda, fordi 
mange av de som er aktive i 

Distrikt Sør

Distrikt Sør har iløpet av året 
hatt både opp- og nedturer. Vi 
har sett at det går tungt steder 
der det tidligere har vært veldig 
bra ungdomsarbeid, mens 
det andre steder blomstrer 
opp nytt. Spesiellt Tønsberg 
har det vært spennende å 
følge opp dette året. For de 
fleste ble det en pangstart 
på året med distriktshelgen i 
Arendal. Denne helgen ble 
kjempevellyket og ble for mange 
en inspirasjonskilde til å drive 
lokallagsarbeidet hjemme i sine 
små menigheter. Stafettpinnen 
ble sendt videre til Kristiansand, 
og det var meningen det skulle 
bli arrangert en tilsvarende helg 
til våren. Men det er vanskelig 
å få alt til å klaffe, og finne en 
tid som passer for alle, så vi har 
fortsatt den helgen til gode. 
Men i år har vi prøvd noe nytt: 
nemlig ekstremsportshelg. 
Dette var noe mange hadde 
lyst til å få til, så for en gangs 
skyld slo distrikt Vest, Sør og 

ungdomslaget skal flytte vekk for 
å studere. Så Lilly Bui (som nå er 
fungerende leder for Stavanger 
ungdomslag) prøver å rekruttere 
inn flere folk og satser litt på det 
nå framover slik at ungdoms-
laget ikke dør ut.

- Romina Salazar 
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skapte stor optimisme og 
inspirasjon til å finne på noe i 
hjembyen også. De fikk stablet 
sammen et styret og startet 
ungdomslag. De begynte å 
ha ungdomskvelder et par 
ganger i måneden, men det 
har i løpet av året ebbet litt 
av. Det er nemlig veldig tungt 
å drive ungdomslag i en så 
liten menighet. Men de har 
hjulpet til med å skaffe penger 
til nytt menighetshus, arrangert 
kirkekaffe og hatt kulturelle 
bidrag under åpningen av ny 
kirke. 
 
Ungdomslaget i Porsgrunn har 
slitt etter at lederne og de mest 
aktive flyttet bort. Menigheten 
har også fått en ny prest i år, p. 
Reidar Voith som jobber med 
å få til noe ungdomsarbeid. 
De har klart å få til noen møter, 
og det ser ut til at det er mer 
aktivitet i vente fremover. 
 
I Arendal her har det de siste 
årene bygd seg opp et solig 
ungdomslag med mye aktivitet. 
Distriktshelgen i august, som 
arendalittene stod bak, ble en 
bra start på året. Videre har 
det vært ungdomslagskvelder 
en fredag i måneden, hvor 
oppmøtet har vært varierende, 
og det ble arrangert en flott 
skitur til Gautefall. Under 
Adventsaksjonen fikk gjengen 
virkelig vist hva de var gode for, 
og imponerte med en dobling 
av innsamlingssummen fjerde år 
på rad. Ungdomslaget opprettet 
også en egen hjemmeside 
denne høsten, hvor program 
og informasjon om Aktiviteter 
ble lagt ut. Det ble også lagt 
ut bilder og skrevet om ting 
som ble gjort. Arendal har også 
mange ministranter, og fikk 
ved hjelp av en gave kjøpt inn 
nye drakter. I april var rendal 
vertskap for Norgesmesterskap 
i ministrering, hvor 60 
ministranter fra hele landet kom 

for å ha det moro sammen, lære 
mer om kirken og kjempe for å 
bli det beste laget. 
 
Ungdomslaget i Kristiansand har 
mye av de samme problemene 
som i Porsgrunn og det mangler 
noen nye til å ta over. Det 
har rett og slett ikke vært så 
mye aktivitet i ungdomslaget, 
men noen har vært med 
på forskjellige Vietnamesiske 
arrangementer, som sportshelg 
i Askim. Ministrantgruppen 
derimot funker kjempebra og 
har mye aktivitet. Laget deltok 
også i Norgesmesterskap i 
ministrering, hvor de kom på 
tredje plass. De har også fått 
kjøpt inn et nytt sett med 
ministrantdrakter i år. 
 
- Josef Ottersen

Øst seg sammen for å få til en 
kanonhelg på Evje. Helgen 
har i skrivende stund ennå ikke 
vært, men det ser lovende ut: 
over 50 sporty ungdom gleder 
seg til en actionfylt helg. Distrikt 
Sør består av ungdomslag fra 
meninghetene i Tønsberg, 
Larvik, Porsgrunn, Arendal og 
Kristiansand. 
 
Ungdommene i Tønsberg 
har vært veldig aktive i år. De 
startet med et nytt styre høsten 
�006, og etter det har ballen 
bare rullet videre. De har 
ungdomsmøter på fredager 
et par ganger i måneden 
og finner på forskjellige 
ting sammen. Gjennom en 
innsamlingsaksjon jobber de 
også veldig for å kunne dra 
på verdensongdomsdagene 
i Sydney �008. De har 
kirkekaffeer der de selger kaker 
og vårruller, og fått et samarbeid 
med menigheten, hvor de 
hjelper til på kontoret, jobber litt 
i hagen og vasker lokalene for 
penger. Ifølge p. Y sine planer 
(/drømmer?) vil de også få 
til valfart til Trondheim, Roma og 
Portugal. Dette er også en gjeng 
som er deltar på mye, det har 
ikke vært et NUK-arrangement 
hvor det ikke har vært noen fra 
Tønsberg representert. Vi kan 
nevne sommer- og påskeleire, 
ledertreningshelger, sporsthelg 
i Askim, ministranthelg i 
Arendal, ekstremsportshelg på 
Evje og adventsaksjonshelg. 
Under adventsaksjonen 
gjorde de en kjempeinnsats, 
og samlet inn mer en tre 
ganger så mye som tidligere. 
Ungdomslaget består stort sett 
av undom i �5-års alderen, 
altså de som er konfirmerte og 
oppover. Fremover vil de prøve 
å satser på konfirmantene. 
 
Larvik var godt representert 
under Distriktshelgen i 
begynnelsen av året, og det 

Distrikt Øst

Øst er et distrikt med menighet-
er ganske langt fra hverandre, 
henholdsvis Hamar, Drammen, 
Lillestrøm, Lillehammer, Høne-
foss, Asker og Bærum. Det har 
ikke vært mye kontakt mellom 
lokallagene og lite aktivitet lokalt, 
så i februar ble hele distriktet 
invitert til en helg med mye 
moro på Hamar. Dessverre var 
det nesten bare ungdommer 
fra Lillehammer og Hamar som 
fant veien til St. Torfinn. På tross 
av dette var helgen en stor 
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suksess som absolutt må gjentas. 
Menighetslokalene i Hamar 
fungerte ypperlige til en slik helg 
og siden presten for tiden var 
sykemeldt fikk vi besøk av vår 
nye ungdomsprest, Andreas Ru-
prrecht. I tillegg til bønn, messe 
og sang fikk gjengen spille 
reeball og oppleve aftenbønn i 
Domkirkeoddens ruiner. 

På Hamar har det vært en del 
aktivitet. HAUK har hatt noen tre-
ff som de har koblet opp til kon-
firmantundervisningen en gang 
i måneden. Ungdommene har 
overnattet i menighetslokalene 
og funnet på ting etter under-
visningen. I desember hadde de 
og en super advendtsaksjon. I 
Lillehammer er det ingen jevnlig 
aktivitet, men ungdommen 
i menigheten finner på mye 
sammen. Flere har og dratt til 
Hamar for å være med på deres 
treff og aktiviteter. I vinter hadde 
de årsmøte og et nytt styre 
ble satt sammen med Katarina 
Lindberg som leder. Lillestrøm 
gjennomførte som alltid en bra 
adventsaksjon, men ellers er det 
lite aktivitet der. Youth for Christ 
var på besøk i Asker & Bærum 
og holdt en fin konsert for 
ungdommen i menigheten. Det 
har vært en del sammenkomster 
i Drammen hvor ungdommene 
har møttes på kveldstid for å ha 
det moro sammen. Her er det 
Tonje Nøkleby som er leder. I 
Hønefoss er det ikke noe funger-
ende lokallag.

 - Kristina Elizabeth Voigt

Distrikt Oslo

Distrikt Oslo har i perioden fått 
nytt styre, god sammensatt med 
folk fra begge menighetene 
(St. Olav og St. Hallvard) og de 
største nasjonale gruppene. Det 
nye styret var Heidi Øyma, Leno 
Dharsika Stanislous, Stephen 
Richard Trotter, Stig Arne Nilsen, 
Anne-Lyn Gelacio, Thy Xuan 
Hong Nguyen, Diana Manin-
gding, Jardar Maatje.

Distrikt Oslo har i perioden bes-
tått av �5 lokallag og en tilsluttet 
gruppe. Aktiviteten i disse lokalla-
gene har vært varierende, noen 
med møter både ukedager og 
helger, mens andre har lavere 
aktivitet. Andre igjen har hatt 
egne helger, leire og turer.

I tillegg til lokale aktiviteter har 
det vært arrangert to store 
fellesarrangementer; Adventsaks-
jonen og Barnedagen.
Som i fjor ble det satset på å ha 
en felles dag for Adventsaksjo-
nen i Oslo, lørdag �.desember. 
Allerede ved årsmøtet ble det 
satt ned en komité med Kristine 
G. Stiansen som leder. Fredag 
før aksjonsdagen samlet vi 
ungdommer for å gjøre siste 
forberedelser og kose oss. En 
del overnattet også til neste 
dag på St. Sunniva skole. Lør-
dag morgen stilte om lag 70 
ungdommer med bøsser på 3 
ulike vaffelstands på Majorstua, 
Youngstorget og Grünerløkka. 
Etter vaffelsalg og bøssebæring 

møttes så alle sammen til en 
felles konsert på Youngstorget 
hvor Get The Medics og YFC 
spilte fra scene. Et svært vellykket 
arrangement som ytterligere kan 
utvides. Til sammen fikk vi inn ca 
30.000 den dagen.

Det andre store arrangemen-
tet var Barnedagen som ble 
arrangert 9.juni på Hovedøya. 
Barnedagen var i første rekke et 
tilbud til alle katekesene i Oslo. 
Barn fra katekesene i St. Olav, 
St. Hallvard og vietnamesisk 
katekese stilte opp i sine meni-
gheter for så å ta turen over til 
Hovedøya med båt. I de idylliske 
klosterruinene ble det feiret 
friluftsmesse med ministranter, 
sang og musikk. Etter messen 
ble det grilling, dan-
seinns-

lag og 
aktiviteter for barna. 

Mange av de ulike lokallagene 
stilte opp med ulike aktiviteter 
som bokskasting, natursti og 
sekkeløp. I alt koste �50 barn og 
ungdommer seg i det fantastiske 
sommerværet. Til neste år håper 
vi å kunne få med enda flere fra 
katekesene og også være med 
aktive i forhold til polsk, kroatisk 
og tamilsk katekese.

I tillegg til disse to store arran-
gementene har det også vært 
arrangert ungdomsmesser 
annenhver uke i St. Olav og St. 
Hallvard. Lokallagene har da 
hatt ansvar for hver sine messer. 
Aktiviteten her har vært relativt 
lav, så det er rom for forbedring. 
Det ble allikevel arrangert til 
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sammen �3 ungdomsmesser.

Utover denne aktiviteten har det 
vært ansatt en ungdomsarbeider 
i St. Olav (Kristine Almås) Dette 
har sette ut til å være en god 
løsning som gir gode resultater 
for barne- og ungdomsarbeidet 
i distriktet.

Selv om mye bra skjer i distrik-
tet, er det stort potensial for 
forbedringer. Med tankte på 
hvor mange katolikker som bor i 
Oslo har man mye å strekke seg 
etter og den vanlige ungdoms-
lagsmodellen er ikke alltid like 
vellykket. Ellers er det også en 
utfordring å skape en identitet 
og tilknytning til et lokallag i 
en by som Oslo, med to store 
menigheter.

- Jardar Johannes Maatje

Adventsaksjonen 
2006/2007
Av Peter Kristvik Risholm, Karita-
tivt Utvalg

Temaet for Adventsaksjonen 
�006 var ”Flyktninger i Fokus”. 
De innsamlede midlene skulle 
gå til Caritas’ fredsfremmende 
arbeid i Nord-Uganda, hvor en 
borgerkrig mellom regjerings-

styrkene og geriljaen ”Lord’s 
Resistance Army” rammer sivile, 
særlig barn. Dette arbeidet 
består blant annet i rehabiliter-
ingssentre for barn som har vært 
utsatt for overgrep fra geriljaen, 
og tilbud om 
overnatting 
for barn som 
ikke har trygg 
overnatting i 
flyktningeleir. 

Forberedelsene 
av aksjonen 
besto i produks-
jon av informas-
jonsmateriell, 
som hefter, 
plakater og bøsseklistermerker. 
Det ble holdt Adventsaksjon-
shelg. Dette er en kurshelg hvor 
kursing og innføring i temaet 
står sentralt. Selve gjennomførin-
gen av Adventsaksjonen skjer, 
naturlig nok, i adventstiden. 
Da arrangerer NUKs lokallag 
kirkekaffe i sine menigheter. De 
setter opp stand, og det samles 
inn penger med bøsser. I Oslo 
ble det arrangert konsert på 
Youngstorget. Andre aktiviteter 
var barnevakttjeneste, lotteri, og 
vaske- og ryddetjeneste.

To av styremedlemmene i KUT 
fikk også muligheten til å dra 
til Uganda (med midler fra 
Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner). Pros-
jektreisene skulle knytte bånd, 
og også være en del av infor-
masjonsbiten. Denne turen vil bli 
fulgt opp med ny prosjektreise til 
Uganda i �007.

Økonomisk var Adventsaksjonen 
�006 en formidabel suksess. På 
grunn av en glimrende innsats 
fra våre lokallag, ble det et nytt 
rekordår for tredje år på rad, 
med hele 377.78� kroner som 
endelig innsamlingsresultat. 
Innsats betales, viser det seg.

Temaet for 
Advent-
saksjonen 
�007 er 
”Barn og 
Unge i 
Krig”. Vi 
ønsker i 
år å ha en 

viss kontinuitet. Vi er allerede er 
godt kjent med regionen, og 
dette gjør det ekstra spennende 
å følge opp det vi hadde påbeg-
ynt i �006. Ettersom denne 
konflikten spesielt rammer barn, 
synes vi et slikt tema er svært 
passende for en barne- og 
ungdomsorganisasjon som NUK.

Emner det vil være naturlig å ta 
opp og fokusere på i temaet for 
Adventsaksjonen �007 er f. eks. 
menneskerettigheter, barnekon-
vensjonen og barnesoldater. Vi 
må også ha fokus på hva som 
er konsekvensene for barn i krig, 
f. eks. i forhold til utdanning, 
kriminalitet, foreldreløse barn og 
fattigdom. Som dere ser, er det 
mye engasjerende stoff å sette 
seg inn i, og mye å lære. Derfor 
vil vi oppfordre alle våre med-
lemmer å komme på Advent-
saksjonshelgen, som skal holdes 
på Mariaholm den �9. til ��. 
oktober. Der skal vi se nærmere 
på tematikken for årets Advent-
saksjon, og det vil også bli holdt 
kurs i hvordan man praktisk 
arrangerer innsamlingsaksjoner 
i lokallaget. Vi vil at dette skal bli 
et fjerde rekordår!

Sta Birgitta 
Unge i gang 
med å samle 

inn penger

Barn i Uganda
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Påskeleir for kon-
firmanter 2007 
Skogtun
 
Årets ene konfirmantleir ble 
avholdt på Skogtun, ikke langt 
fra Gardermoen flyplass. Vi var 
�5 konfirmanter.

Søndag feiret vi palmesøndags-
messe, og hadde temagrupper. 
I løpet av uken hadde vi også 
Pater Prater, og det var mange 
spennende spørsmål om det å 
være konfirmant. Pater svarte 
grundig, og man kunne se at 
konfirmantene satte pris på 
disse kveldene. Maten var også 
eksepsjonell! Alltid i rute fra kjøk-
kenet. En av temagruppene som 
bør nevnes er ministrantene. 
Ministrantleder Kristoffer hadde 
plukket ut noen som aldri hadde 
ministrert før. Konfirmantene 
som var på denne gruppen sa 
de likte seg, og at det var et helt 
annet møte med messen, og at 
de ville fortsette å ministrere når 
de kom hjem! En annen gruppe 
som må nevnes er meditasjons-
gruppen, ledet av Camilla. Her 
kunne man sitte i stillhet og 
reflektere over påskens mysterier. 

De konfirmantene som jeg 
snakket med, som var med på 
denne gruppen, fortalte meg at 
dette var en fin måte å bli kjent 
med seg selv på før konfirmas-
jonen. ”Hva føler og tenker 
JEG?”, noe som er viktig på en 
konfirmasjonsleir.

Mandag hadde vi temafest! As-
trofest! Mange kreative kostymer, 
danser og musikk. Så begynte vi 
på den viktigste delen av uken. 
Forberedelse til korsvei, og 
selvsagt langfredag. Vi snakket 
mye om fasting, og om å være 
rolige. Konfirmantene tok 
dette til seg, og gav mye disse 
dagene. 
Tror dette 
har mye å 
gjøre med 
at vi ikke var 
så mange 
som man 
pleier på en 
konfirmas-
jonsleir.

Skjær-
torsdag 
møttes vi i 
kapellet for 
sakrament-

stilbedelse. Der hadde pynte-
gruppen pyntet pianoet, slik at 
man trodde man satt i en hage. 
Vi våket og sang sammen.

Fredag feiret vi langfredagsgud-
stjeneste med prestestudenten 
vår Phu. Han var virkelig flink, 
og det var en fin gudstjen-
este. Lørdagen brukte vi til 
å forberede oss på det store 
underet. Både spisesalen og  
kapellet ble pyntet til fest.

Så møttes vi ute, og pater Erik 
tente påskelyset fra bålet, så 
tente han våre små lys. Så gikk 
vi, ministrantene først,  på rad 
og rekke til kapellet. Der feiret 
vi påskens mysterium sammen. 
Glade og fornøyde, og mange 
God Påske-klemmer etter, sto 
kokkene klare med festmåltid! 
Pizza! Det var kåringer, taler og 
latter!

En fantastisk uke var til ende. Vi 
pakket, og satte oss på bussen. 
Men, vi møtes nok igjen, på 
sommerleir og påskeleir.

Skrevet av
Iselin Mouland,
Praktisk leder

Astroparty
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Påskeleir på  
Skirva!

Where to begin?!  Skirva, et sted 
ingen visste noenting om. Påske-
leir, et konsept mange av delta-
gerene ikke kjente til. Lederene 
var på avreisedagen minst like 
spente som alle konfirmantene.

Det viste seg å være en nydelig 
liten leirplass med akkurat god 
nok plass til hele gjengen. I 
én bygning var det soverom, 
romslig og lyst kapell, spisestue 
med sittegrupper og en stor og 
god natursteinspeis, i tillegg til 
hobbyrom. Alt plassert midt i 
ødemarken, et sted på fjellet i 
Telemark. Med ski, appelsiner og 
Kvikklunsj kunne man like gjerne 
vært på påskefjellet, men det var 
vi ikke!

I en uke forberedte vi og feiret 
påskens liturgi. Kapellet gav en 
fin og verdig ramme rundt det 
hele, men med seremoni-
mester og lydige ministranter 
på plass, ble det virkelig fint. 
Sjelden har påskens liturgi på 
leir blitt så bra gjennomført(!). 
Skriftemålene var dypt-
gående, korsveien nydelig, 
ydmyk og sår. Våkenatten 
tung og mediterende. Kronen 
på verket ble midnattsmes-
sen. Et stort bål ute i nattens 
mørke, med messefeiring og 
en førstekommunion i et vakkert 
kappell med dempet belysning 
fra 46 små lys, så rivende at den 
var over lenge før det føltes at 
den var slutt.

For de som ikke falt helt for litur-
giens fanfarer, skjedde det nok 
av annet ellers! Med en engas-
jert deltagergjeng fra Oslo og 
omegn, Bergen og Sørlandet, 
var det ikke vanskelig å aktivisere 
dem i alskens påfunn. Kortspill 
og uteleker herjet på fritiden, 
og av de store høydepunkter 

kan nevnes 
rebusløpet i 
kveldsskum-
ring. I en 
meter dyp 

snø, uten ski og truger, kavet de 
seg fram til postene. Fakler og 
bål som markerte poster gav en 
trollsk og litt skummel stem-
ning, mens alle aktivitene fikk 
deltagerene til å tulle, le og kose 
seg. Andre minner som slår inn 
er den grepne kinostemningen 
under “Passion of the Christ”, 
livlige diskusjoner i temagrupper, 
monumentalkorset til frilufts-
gruppen, den kreative leiravisen, 
formingsgruppens portrett av 
Jesus og alle tegningene.

Underveis feiret vi Paschamåltid, 
på jødisk vis, etterfulgt av et 
velsmakende påskelam i total 
stillhet. –Deilig. Festmiddagen 
påskaften var derimot en mye 
mer livat affære. Storslagen po-
lynese, musikk, taler og kåringer 
som seg hør og bør. De mest 
ihuga holdt ut natten igjennom, 
mens lederene gav seg en etter 
en, når alle lekene og dansingen 
var overstått en gang tidlig �. 
påskedags morgen.

Takk alle for en topp leir-
opplevelse!

Skrevet av
Martin Blom

Korsvei

Jesus på Skirva
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Torsdag formiddag var vi en 
gjeng på fjorten deltagere og 
fire ledere som sto spente og 
forventningsfulle utenfor Vår 
Frue kirke i Tromsø i påvente av 
leirens avspark. Med sommer-
fuglkriblende mager kom vi oss 
om bord på bussen, kjørt av 
vår snille bussjåfør Juvenal, som 
bragte oss til ferga og videre 
helt til Solhov i Lyngen, hvor 
leiren skulle finne sted. Ettersom 
alle deltagerne kom fra samme 
menighet, kjente mange hveran-
dre fra før av og det var derfor 
full fart med en gang. Aldri et 
kjedelig øyeblikk når man er på 
leir! Senere på dagen kom Pater 
Mirek kjørende fra Harstad og 
vi feiret åpningsmesse, før tiden 
var inne for bli-kjent-leker, slik at 
vi kunne bli enda bedre kjent. 
Kvelden kom listende umerkelig 
og lys blant fjellene, og nat-
teroen senket seg ikke før Thor 
Anders med sin myndige røst 
forklarte at Pater Mirek forsøkte å 
sove på den andre siden av den 
tynne veggen.

Den sene kvelden til tross, på 
denne leiren var det deltagerne 
som sto for vekkingen, og ikke 
lederne, slik man kanskje skulle 
tro. Mer eller mindre uthvilte 
tok vi fatt på fredagen, som var 
ganske spesiell, under kateke-
sen fikk vi nemlig vite at det var 
minnedagen for apostlene Peter 
og Paulus, og vi fikk lære om 
deres liv og hvor viktige de har 
vært for Kirken. Selv om dagen 
var full av hendelser: vi feiret 
messe, hadde sangøvelse, og 
lagde fisker med Sr. Natanaela, 
så fikk vi også tid til å være ute. 
Vi spilte badminton og hoppet 
langtau med presten, og vi fikk 
også sjansen til å leke en av 
de beste leker som lekes kan, 

nemlig haien kommer! På et-
termiddagen dro vi ned til fjæra 
og fant steiner og skjell vi kunne 
bruke til å lage noe. Så da 
kvelden kom, var vi nok alle litt 
trøtte, og bra var det, for da fikk 
vi en lang og god natts søvn. 
Lørdagen opprant med håp om 
sol, og etter morgenbønn og 
frokost hadde vi katekese hvor 
vi lærte om fisken som symbol. 
Senere på dagen malte vi en 
kopp hver med minner fra leiren 
som vi kunne ta med oss hjem, 
og vi malte også på steinene og 

skjellene vi hadde funnet dagen 
før. Sr. Natanaela hadde tatt 
med noen slags plastsnører som 
vi med en spesiell knuteteknikk 
prøvde å lage nøkkelringer 
av, noe som viste seg å være 
ganske vanskelig selv for noen 
av lederne. Men utfordringer 
er vel alltid morsomme. Vi var 
alle litt spente på kveldens 
avslutningsfest, og da tiden 
var inne, plukket vi blomster 
og blåste opp et overveldende 
antall ballonger som vi hengte 
opp på oppholdsrommet. Da 

Barneleir Nord
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alt så veldig fint og festlig ut, 
gikk vi ned til spisesalen for den 
gode festmiddagen som våre 
to supre kokker Birgit og Kirsten 
hadde laget. Etterpå hadde vi 
limbokonkurranse og leker og 
godteriutdeling til kvelden ble 
gammel og det var på tide å 
krype ned i soveposene. 
Dagen etter strålte lyngsalpene 
mot oss i det fantastiske været 
og vi gjorde unna pakking og 
rydding slik at vi kunne være 
ute og rulle i gressbakker og 
andre ting. Etter å ha feiret 

messe med Pater Marek, fordi 
Pater Mirek var nødt til å dra 
hjem tidligere, satte vi oss på 
bussen mot Tromsø. Vel framme 
ble det et gledelig gjensyn med 
foreldre og søsken, og plutselig 
sto de fire lederne igjen helt 
alene i den merkelige og stille 
tomheten, for hvor var all den 
barnlige latter og energi blitt av? 
Men allting har en ende, og de 
var nå enige om at det hadde 
vært en svært vellykket leir.

Av Nathalie Eirin Opeide

Sangbokkomiteen 

Sangbokkomiteen i NUK 
består av Konrad Tywoniuk, 
Helene Fongen og Kristine 
Dingstad. I tillegg har vi 
fått utrolig mye hjelp av 
Isabel Sanchez som har vært 
voluntør og jobbet på NUK 
to dager i uken. Vi takker 
masse for den hjelpen vi har 
fått, Isabel! 

Arbeidet med ny sangbok har 
kommet langt i løpet av det siste 
året. Komiteen har jobbet jevnt 
og trutt med mange forskjellige 
oppgaver. Vi har brukt lang tid 
på å finne nye sanger. I den 
forbindelse var det nødvendig 
med dypdykk innenfor mange 
forskjellige sanguttrykk, og 

sammenlagt har vi 
sett gjennom ganske 
mange andre kristne 
sangbøker på jakt 
etter sanger som vi 
føler vil passe inn i en 
katolsk sammenheng. 
I den forbindelse har 
vi møtt og pratet 
med mange men-
nesker som har gitt 
oss inspirasjon og 
tipset oss om kule 
ting, og vi har også 

arrangert sangbokhelg hvor 
et bredt utvalg av sanger ble 
”prøvd” på aktive musikkinteres-
serte NUK’ere. På denne helgen 
hadde vi også en del diskusjoner 
om bl.a. hvordan en ungdoms-
messe bør legges opp, om det 
er positivt med mange engelske 
sanger i den nye boken osv. 
Høydepunktet på helgen må 
sies å være avslutningsmiddagen 
hvor ”Adoremus” ble valgt som 
tittel på den nye sangboken 
etter mye diskusjoner og høylydt 
argumentering. Opplaget på 
“Adoremus” blir på 4000 bøker. 
Vi regner med å få med over 
300 sanger med, både for barn 
og ungdom.

Etter at utvalget av sanger ble 

fastsatt, har det gått mye tid på 
å skrive inn noter på data, lese 
korrektur på tekst og på å spore 
opp sangenes rettighetsinneha-
vere. Vi har også jobbet med 
layout og hvordan ”Adoremus” 
skal legges opp. Mang en kveld 
har sangbokkomiteen sittet foran 
hver sin PC med noter strødd 
hulter til bulter, og mang en 
helg har vi jobbet sammen så 
svetten silte. Jeg takker mine 
medarbeidere for en fantastisk 
innsats og for den inspirasjon de 
smittet meg med! 

For å gjøre ”Adoremus” til en 
sangbok vi kan være stolte av 
måtte vi beklageligvis utsette 
lanseringen som opprinnelig var 
lagt til NUK’s jubileumsfestival. Vi 
fant ut at vi trengte mer tid på 
korrekturlesing og sporing av ret-
tigheter. Forhåpentligvis greier vi 
å komme i mål slik at ”Adore-
mus” kommer alle håpefulle og 
sangglade i hende i slutten av 
september. 

Konrad Tywoniuk 

Forts. fra side �5

Sangbokkomieteen i hardt arbeid



�8

Arken

Arken har 
i år også 
fått gitt ut 
tre flotte 
blader, med 
varierte 
temaer; 
Maria, 
Gavmildhet 
og Kirka. Vi 

har tatt for oss temaene, sakra-
menter, bønner, hatt reportasjer 
fra barnegrupper og barnear-
rangementer og hatt mange 
forskjellige oppgaver i bladene. 
Vi har fortsatt med å dele bladet 
inn i aldersgrupper, og i de 
siste bladene fått en tydeligere 
forskjell mellom aldersgruppene 
ved hjelp av fargekoder, slik at 
det er lettere for barna å finne 
fram. Vi har også fått faste fig-
urer som vi bruker på de forskjel-
lige sidene, som oppgavesider, 
foreldreside og lignende.

Vi har hatt litt utskiftning i 
redaksjonen, så takk til Benedikte 
Løvli for arbeidet hun gjorde. 
En stor takk også til Grazyna 
Tywoniuk som var en fantastisk 
layoutarbeider. Vi har fått en ny 
layoutarbeider, Kristoffer Lindt-
veit som har laget layouten på 
to flotte blader. Med oss i redak-
sjonen har vi også fått Christine 
Ottersen. Resten av redaksjonen 
består av Marta B. Erdal, Elin 
Dingstad, Torvild Oftestad og 
undertegnede som redaktør.

Vi skulle egentlig gi ut fire blader 
dette året, men på grunn av 
bytte av layoutarbeider var det 
ett blad som ikke kom ut. Neste 
år prøver vi å få til fire blader, og 
det tror jeg vi får til. Redaksjonen 
jobber godt og jeg håper vi 
fortsetter slik.

Hilsen fra Arken,  
ved Kristine G. Stiansen

Credimus 

Credimus 
er NUKs 
blad for 
aldersgrup-
pen �9+. 
Det blir 
også sendt 
til NUKs 
støttemed-
lemmer. 

Etter å ha slitt i flere år med 
å komme skikkelig i gang, er 
utgivelsesfrekvensen av bladet 
nå oppe på det som skal være 
normalt nivå: 4 nummer i året. 
I �006 kom det kun ut ett 
nummer av bladet (på høsten). 
Høsten �006 besto redaksjonen 
av Kristine Dingstad (redaktør), 
Heidi Øyma, Ståle Wilhelmsen, 
Hilde Bliksrud, Erlend Dahl, 
Marta Bivand Erdal og p. Arnfinn 
Haram OP. Layoutansvarlig er 
Peter Bjerke. Høstnummeret 
�006 satte standard for bladets 
nye utseende, en mal utarbeidet 
av Peter Bjerke, som resten av 
redaksjonen er godt fornøyd 
med. Vi regner med å beholde 
denne en god stund fremover 
slik at bladet blir lett gjenkjen-
nelig. Kristine Dingstad trakk seg 
ved nyttår fra redaktørposten. 
Den øvrige redaksjonen fortsatte 
i �007, og Heidi og Marta har 
koordinert aktiviteten. Det er ikke 
gunstig å mangle en redaktør 
i lengden selv med velfunger-
ende redaksjon, og vi satser på 
å få en redaktør på plass før LM. 
Gunhild Finseth-Ficarra er med i 
redaksjonen fra august �007.

Nummer � kom ut tidlig. Num-
mer � ble utvidet til 3� sider, 
som er sidetallet vi satser på 
fremover, og kom i postkassene 
i begynnelsen av juni. Redaks-
jonen har laget utgivelsesplan 
for hele året med redaksjon-
smøter og deadline for hvert 

nummer. Vi regner med å få ut 
de foreskrevne 4 numrene av 
bladet uten problemer. Redaks-
jonen fungerer godt, alle bidrar 
slik at det ikke blir veldig mye på 
noen.

Stoffmessig satser vi på en del 
intervjuer, dessuten reportasjer 
fra arrangementer aktuelle for 
aldersgruppen �8+ og artikler. 
Vi synes stoffblandingen er god, 
men det er stadig en utfordring 
å få nok bilder i høy nok oppløs-
ning til å kunne brukes på trykk.

Bidrag og ideer mottas med takk 
og kan sendes til credimus@
nuk.no. 

- Heidi H. Øyma

Internett-
redaksjonen

NUKs nettredaksjon har i peri-
oden bestått av Heidi H. Øyma 
(redaktør), Jardar J. Maatje 
(teknisk ansvarlig), sr. Katarina 
Pajchel OP og Stephen R. Trotter. 
Redaksjonen organiserer alt sitt 
arbeid per mail og har ikke hatt 
møter i perioden.

Nettredaksjonens hovedopp-
gave er vedlikehold og utvikling 
av www.nuk.no. Redaktøren har 
også ansvar for oppdatering av 
NUKs ulike mailinglister. Vi har i 
perioden forsøkt å holde en høy 
oppdateringsfrekvens, særlig på 
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nyhetssiden, noe vi har lykkes 
rimelig bra med. Det er likevel 
ønskelig med flere smånyheter 
om lokale og regionale arrange-
menter. Det er også viktig at 
nettredaksjonen får beskjed om 
endringer blant de tillitsvalgte 
slik at vi kan holde sidene op-
pdatert med kontaktinformasjon. 
Noen ganger føles det som om 
vi driver detektivvirksomhet. Alt 
kan sendes til webred@nuk.no.

Sidene har tre interaktive 
deler: Billedgalleriet, chatten og 
diskusjonsForum. Forum har 
vært plaget av spam, og er p.t. 
stengt. Chatten er blitt stadig 
mindre brukt. Billedgalleriet blir 
derimot stadig mer brukt, men 
har litt gammeldags funksjona-
litet. Vi vil forbedre denne når 
sidene blir flyttet over til katolsk.
nos server. Vi ønsker også andre 
forbedringer av våre interak-
tive deler, blant annet en ”spør 
presten”-kanal, og generelt å 
revurdere hva som er ønskelig 
av interaktive funksjoner.

Flere lokallag har fått under-
domener på nuk.no i året som 
er gått. Dette er sider som 
lokallagene oppdaterer selv, 
men som får en adresse med 
lokallagsnavn.nuk.no. Lokallag 
kan også få gratis serverplass til 
sine sider.

Nytt av året er også internsider 
som fungerer som arkiv for AUV 
og NUKs ulike utvalg og blader. 

- Heidi H. Øyma

Q - Katolsk Ungdom 
 

Hvert år 
utgir Q fire 
nummer 
som sendes 
ut til alle 
betalende 
medlemmer 
i bladets 
målgruppe. 
I �006/�007 

har bladet holdt oss oppdatert 
om de mange begivenheter 
som har skjedd i løpet av 
perioden; blandt annet om 
den nye sangboken som snart 
er på plass, nyansettelser 
i sekretariatet, leirene og 
ledersamlinger, om vår nye 
nuntius som ofte har tatt turen 
hit for å være med oss i våre 
menigheter og rapporter fra 
Adventsaksjonen og lokallagene. 
Bladet har fulgt Kirkens liv 
gjennom året og gitt forklaringer 
på vår tro og inspirasjon til å 
møte hverdagen og miljøet vårt 
med den troen som grunnlag.  
 
Q, med redaktør Martin 
Bjørnland i spissen, har 
også tatt initiativ til å 
lansere en omfattende 
spørreundersøkelse blandt 
katolsk ungdom. Hensikten 
er å få tilbakemeldinger 
fra ungdommen om deres 
opplevelse av Q. Gjennom 
denne prosessen håper 
redaksjonen å kunne gjøre 
bladet enda bedre i året som 
kommer. 
 
Q er NUKs største utgivelse 
og gjør en utrettelige innsats 
for å formidle troen på 
ungdommens premisser, med 
Kirkens lære som grunnlag 
og samhørigheten som mål. 
Gjennom utgivelsen får mange 
en bedre og bredere forståelse 
av hva Kirken lærer, og dens 
argumentasjon for læren. Med 

Qs synlige tilstedeværelse i de 
mange katolske kirker og hjem 
over hele landet har den blitt 
et redskap for kommunikasjon, 
en trosformidler for Kirken og et 
symbol på vår felles indentitet. 
 
Arthur Haakonsen
Kontaktansvarlig for NUKs 
utgivelser
Arbeidsutvalget, Norges Unge 
Katolikker 
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NUKs distrikter 
og lokallag pr. 
juli 2007

Av Ståle Wilhelmsen, 
organisasjonskonsulent

DISTRIKT NORD
Distriktrepresentant: Mirabella 
Andrew, tlf 98 47 08 70

Bodø Katolske  
Ungdomslag
Leder: Kathy Brandtzæg,  
tlf 99 48 64 33

Den Hellige Ånds  
Barnelag (Mosjøen)
Leder: P. Günther Jäger,  
tlf 9� �� 40 6�

Kristus Konge  
Menighets Ungdomslag 
(Narvik)
Leder: Arnt Robin Simonsen,  
tlf 99 57 9� 00

Tromsø Katolske  
Barnegruppe
Leder: Sr. Natanaela Hess 
C.S.S.E., tlf 9� �0 43 �5

DISTRIKT MIDT
Distriktsrepresentant: Clarisse 
Mpinganzima, tlf 98 84 98 44
Vara: Hilde Iren Lagnason Bye, 
tlf 95 99 �� 03

K-SULT (ungdomslag 
i St Olav menighet, 
Trondheim)
Leder: Hong Anh Nguyen,  
tlf 98 06 90 4�

St Brettiva Ungdomslag 
(Levanger)
Leder: Carmen Isabel Olsen  
Roman, tlf 74 08 �6 ��

Trondheim Unge  
Voksne/Studentlaget 
Albertus Magnus
Leder: Huy Bao Ngo,  
tlf 97 7� 0� 90

DISTRIKT VEST
Distriktsrepresentant: Romina 
Salazar, tlf 9� 4� 78 �0
Vara: Christopher Munoz,  
tlf 47 4� 94 �9

St Paul Katolske  
Barnegruppe (Bergen)
Leder: Sunniva Kristiansen,  
tlf 55 �8 86 �5

St Stefanus Ministrant-
lag (Bergen)
Leder: Trung Tran,  
tlf 48 00 33 36

St Paul Ungdomslag 
(Bergen)
Leder: Stefan Bivand,  
tlf 97 95 39 68

FIDES (Bergens Unge 
Voksne/studentgrup-
pen)
Leder: Kjetil Nes, tlf 90 64 �0 65

Stavanger Katolske  
Ungdomsforening
Leder: Lilly Bui, tlf 93 09 �7 76

DISTRIKT SØR
Distriktsrepresentant: Josef Rafael 
Ottersen, tlf 99 44 36 80

St Ansgar Ungdomslag 
(SAUL) (Kristiansand)
Leder: Tien van Nguyen,  
tlf 4� 5� 07 87

St Ansgar Ministrantlag 
(Kristiansand)
Leder: Ngoc Linh Le,  
tlf 48 �0 74 46

Katolsk Ungdomslag  
i Arendal
Leder: Josef Rafael Ottersen,  
tlf 47 87 50 ��

St Frans Katolske  
Ungdomslag (Larvik)
Leder: Nguyen Thi My Anh,  
tlf 4� 69 43 56

Tønsberg Katolske 
Barnegruppe
Leder: Sr. Karolina Bogoczová 
C.S.S.E., tlf �3 38 44 �4

Aktiv Katolsk Ungdom 
i Tønsbergtraktene 
(AKUTT)
Leder: Le An Chau Thi,  
tlf 99 37 73 89

DISTRIKT ØST
Leder: Kristina Elizabeth Voigt, tlf 
98 69 30 55
Nestleder: Paul Maric,  
tlf 9� 39 �3 83

Asker og Bærum Unge 
Katolikker
Leder: Irena Shllaku,  
tlf 97 6� 44 9�

St Laurentius Ministrant-
lag (Drammen)
Leder: P. Janusz Fura SS.CC., 
tlf 9� 63 46 34

St Laurentius Ungdoms-
lag (Drammen)
Leder: Tonje Elisabeth Nøklebye, 
tlf 93 84 68 40

St Laurentius Barne-
gruppe (Drammen)
Leder: Theresa Jee,  
tlf 97 63 59 54

Barnegruppen  
”Damians Hjerter” (Hamar)
Leder: Eleonora Kasapi,  
tlf 48 05 80 97
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Hamar Unge Katolikker 
(HAUK)
Leder: Thuy Thanh Nguyen,  
tlf 45 96 47 �5

Troende Ungdoms 
Lokallag i Lillehammer 
(TULL)
Leder: Katarina Lindberg,  
tlf 97 74 77 79

Katolsk Ungdomslag i 
St Magnus (Lillestrøm)
Leder: Therese Le,  
tlf 47 37 7� 34

Lillestrøm Vietnames-
iske Barnelag
Leder: Vinh Van Truong,  
tlf 63 84 53 66

Lillestrøm Katolske 
Barnekor
Leder: Modesto Cayanan 
Ocampo, tlf 63 83 �0 65

Lillestrøm Katekeselag 
(barnegruppe)
Leder: P. Iruthayanathan  
Pethuruppillay, tlf 9� 4� 09 63

DISTRIKT OSLO
Leder: Jardar Johannes Maatje, 
tlf 95 �8 40 34
Nestleder: Stephen Richard Trotter, 
tlf 47 03 05 66

Unge Filippinske  
Katolikker
Kontaktperson: Sr. Agnes Simbillo 
C.B., tlf 40 �8 88 38

St Olav Ungdomslag 
(SOUL)
Leder: Stephen Richard Trotter,  
tlf 47 03 05 66

Oslo Unge Voksne
Leder: Kristoffer Thomas Lindt-
veit, tlf 95 94 �6 64

St Hallvard Katolske 
Barnegruppe
Leder: Marion Haave,  
tlf �� �8 59 69

St Olav Katolske  
Barnegruppe
Leder: Kristine Maria Almås,  
tlf 99 44 73 4�

St Olav Katolske 
Barnekor
Leder: Kristine Dingstad,  
tlf �3 �� 95 37

St Olav Ministrantlag
Leder: Regina Adahada, 
 tlf 99 53 70 74

Tamilske Unge  
Katolikker
Leder: Leno Dharsika Stanislous, 
tlf 95 �5 73 05

Ungdom for en  
forenet verden
Kontaktperson: Helga Koinegg, 
tlf �� 9� �� 98

Vietnamesisk  
Kallsgruppe
Leder: Tam Dinh, tlf 90 50 �6 87

Vietnamesisk  
Kateketisk Barnelag
Leder: Thien Duc Nguyen,  
tlf 98 6� �5 67

Vietnamesisk  
Ungdomskor
Leder: Ho Thi Kim Lai,  
tlf 90 06 83 55

Couples for Christ 
Barne- og ungdomslag
Leder: Ronald Deala,  
tlf 99 30 78 �4

Kroatisk Ungdomslag
Leder: Dijana Spehar,  
tlf 90 98 96 ��

San Damiano  
(Ungdomsgruppen  
i St Hallvard)
Leder: Stephen Richard Trotter,  
tlf 47 03 05 66

Katolsk Studentlag
Leder: Nicholas Christiansen,  
tlf 48 06 36 7�

DISTRIKT  
ØSTFOLD
Distriktsrepresentant: Tao quoc 
Nguyen, tlf 95 �0 80 97
Vara: Nguyen Bao Huy, 
tlf 48 �7 96 46

Lokallag for Unge  
Katolikker i Askim
Leder: Anna Harding,  
tlf 45 09 8� 35

Sta. Maria Katolske 
Barnegruppe (Askim) 
Leder: Theresa Le Thi,  
tlf 95 �3 96 54

Sta. Birgitta  
Unge Katolikker
Leder: Anna Sunniva Vøllo,  
tlf 97 98 �4 44

Moss Unge Katolikker
Leder: Tommy Ngo
Kontaktperson: Tommy Nguyen, 
tlf 40 84 88 69
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Rapport fra utvalgene
Ledertreningsutvalget

Utvalget består pr 15.06.07 
av Francesca Bleken, Pernille 
Volent og leder Erlend Dahl
I 2007 har Hannecke Bruce 
fratrådt. Utvalget møtes 
ca en gang i mnd i Maria-
gården. 

Utvalgets formål er å arrangere 
ledertrening for ungdom etter 
konfirmasjonsalder. Ledertrenin-
gen er et opplegg som består av 
fire kurs og praksis i menigheten. 
Ved fullført kurs skal elevene 
motta et diplom som bevitner at 
kursene er gjennomført. Dette 
kvalifiserer at de er skikket som 
ledere i lokallagene og for NUK. 
Kursene gjennomføres på Høst-
samling og Vårsamling på Maria-
holm. Videre arrangerer utvalget 
et arrangement i semesteret 
for aldersgruppen �8+, med et 
opplegg som kan variere, men 
som innholdsmessig passer 
denn gruppen bedre enn det 
mer elementære ledertrenings-
kursene. Til slutt arrangerer 
utvalget en lokallagslederhelg i 
februar, der lokallagsledere fra 
hele landet kan komme å ha et 
opplegg for å styrke og inspirere 
dem til sitt lokale engasjement. 

Høstsamling �006 ble arrang-
ert 30. september -�. oktober. 
Det ble arrangert ledelseskurs, 
kirkekurs og bibelkurs. Det var 
omlag 30 deltagere. 

Lokallagslederhelgen �007 ble 
arrangert �.-4. februar. Det kom 
�� deltagere. Vi losjerte i st. 
Sunniva. Opplegget dreide seg 
om mulighetene og utfordrin-
gene knyttet til å gi et trosmessig 
innhold i ungdomsarbeidet. 
Innslagene var bla. om bibel, 

bønn og musikk som innfalls-
vikler til arbeidet. Vi fikk også 
besøk av noen barne- og ung-
domskontakter, samt et medlem 
av pinsekirken, som fortalte om 
sine erfaringer med ungdom-
sarbeid. 

Vårsamling �007 ble arrangert 
�.-4. mars. Det var �9 deltagere. 
I lys av de kurs de påmeldte 
deltagerne hadde gjennomført, 
ble det på Vårsamlingen kun 
arrangert Bibelkurs (ved Ståle 
Wilhelmsen) og Kirkekurs (ved 
Sigurd Hareide). 

�8+ helgen skulle arrangeres 
�3.-�5. april, men ble avlyst, 
ettersom den sammenfalt med 
Fredrik Hansens prestevielse, 
og vi gikk ut fra at mange av 
de som ville være aktuelle som 
deltagere på helgen, heller ville 
prioritere denne. Vi vurderte å 
ha et arrangement i Oslo og 
inkludere prestevielsen, man fant 
ikke noe egnet sted.

Arbeidet videre blir å arrangere 
høstsamling 5.-7. oktober og 
�8 + helg 9.-��. november. 
Arbeidet med dette er i gang; 
finne kursholdere, ledere og 
sende ut informasjon til aktuelle 
deltagere. Utvalget er en stor 
takk skyldig tidligere leder Kon-
rad, tidligere konsulent Marta, 
konsulent Ståle, organisasjons-
sekretær Gunnhild og pater 
Andreas, for deres innsats på alle 
måter. 

Utvalget trenger flere medlem-
mer, og rekrutteringsprosessen 
er i gang. 

Erlend Dahl

Leirutvalget

Medlemmer: Martin Blom, 
Lise Volent, Jardar Maatje, 
Anne May Melsom, Jan Toan 
Nguyen
Ressurspersoner: Arthur 
Haakonsen

Leirutvalget (LUT) har ansvaret 
for gjennomføringen av NUK’s 
leirvirksomhet og hadde i peri-
oden �006/�007 ansvar for �0 
barne- og ungdomsleire. Dette 
innebærer opplæring og oppføl-
ging av leirsjefer og leirledere.

Leirutvalget har i siste periode 
vært stabilt, med opptak av 
Jan Nguyen og Lise Volent 
på høstparten. Kontinuiteten i 
utvalget har vært god. Dermed 
har utvalget i perioden vært 
godt sammensveiset med mye 
leirerfaring.

Generelt sett har aktiviteten i 
LUT vært høy. Vi har jevnlig 
avholdt møter, i snitt en gang i 
måneden. Foruten på møtene 
har vi også møttes utenom for 
å jobbe med spesifikke saker, 
og også gjort mye på epost. 
Utvalget har jobbet bra.

I perioden har vi jobbet ut fra 
arbeidsprogrammet gitt av LM. 
Blant annet har utvalget sett på 
muligheten for en ny leirtype, 
sports/friluft/ekstremsport-

Vestlandsleir
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Karitativt utvalg

Medlemmer: Ingunn Aase 
Baretto (gikk av som leder i 
januar), Ana Veronica Roman 
(tok over som leder etter 
Ingunn), Anne-May Melsom, 
Dapaabi Konlan, Petter 
Risholm og Helene Maatje.

NUK arbeider for sosialt 
engasjement integrert i tro, 
fellesskap og handling. Det er 
vi i Karitativt Utvalg som har 
fått ansavaret for at det sosiale 
engasjementet i NUK blir 
ivaretatt og satt ut i live. Dette 
gjør vi blant annet ved å spre 
budskapet om den Katolske 
kirkes sosiallære og gjennom 
dette inspirere til engasjement 
og karitativt arbeide. En annen 
viktig arbeidsoppgave vi i KUT 
har er ansvaret for NUKs kontakt 
og samarbeid med Caritas 
Norge. 

Det sosiale engasjementet 
i NUK har sitt utspring i vår 
tro. Som kristne har vi et 
ansvar for å engasjerere oss 
i samfunnsspørsmål og bli 
bevisst den urettferdigheten 
som stadig råder i vår verden. 
Urettferdighet finner vi overalt 
– her hjemme og i resten av 
verden. For å sette et fokus på 
denne urettferdigheten jobber 
vi ofte med Nord/Sør relaterte 
spørsmål, men dette vil ikke 
si at vi kan bruke de samme 

spørsmålene her 
hjemme. Hvordan 
jobber vi med 
dette?

KUTs 
hovedoppgave er 
gjennomføringen 
av den årlige 
solidaritetsaksjonen 
vi alle kjenner som 
Adventsaksjonen. 
For å kunne 
gjennomføre en slik 
aksjon må del en 

del forberedelser til. Det første 
som skjer er at det blir valgt et 
tema på NUKs Landsmøte året 
før selve aksjonen. Dette er 
for at vi Utvalget skal ha god 
tid til å sette oss inn i de ulike 
prosjektene som Caritas Norge 
jobber med knyttet opp til vårt 
tema. Ut i fra det valgte tema 
og informasjonen vi har funnet 
rundt tema skriver vi i KUT en 
informasjonshefte. Før hele 
aksjonen kan starte arrangerer 
vi også en adventsaksjonshelg 
hvor vi forbereder deltagerne 
i adventsakejonen på 
gjennomføringen av aksjonen 
i lokallagene. Alle pengene 
vi samler inn går til prosjekter 
Caritas Norge støtter og som 
er knyttet opp mot tema vi 
har jobbet med. Hensikten 
med å knytte et tema og 
Caritas – prosjekt sammen, 
er muligheten til å reflektere 
over årsakene til den skjeve 
fordelingen av verdens ressurser 
og den menneskelige lidelsen 
dette medfører. Økt forståelse 
og bevisstgjøring om globale 
sammenhenger er et viktig 
poeng i Adventsaksjonen.

Temaet for aksjonen �006 var 
”Flyktninger og rehabilitering” 
og de innsamlede midlene gikk 
til Caritas arbeid i krigsrammede 
Nord-Uganda. 

Ana Veronica Roman

sleir, og kommet til at dette er 
aktuelt for �009. Utvalget har i 
perioden skaffet leirsjefer til årets 
leire. Det har gått, men det har 
vært vanskeligere å få på plass 
alle leirsjefer i år enn tidligere. 
Spesielt distriktsleirene har vært 
vanskelige, med unntak av Vest. 
Bevisst rekruttering de neste 
årene av ledere er viktig for å 
få nok kvalifiserte leirsjefer og 
ledere.

I perioden har vi blant annet har 
vi ferdigstilt leirhåndboken og 
førstehjelpshåndboken. Kokke-
håndboken er underveis. Videre 
har vi utviklet et rammeverk for 
prestestudenter på leir i samar-
beid med rektor på St.Eystein. 
Retningslinjer for lederassistenter 
på leir er også kommet på plass.

Utenom leirene, er en av 
utvalgets oppgaver å drive 
kursvirksomhet. I perioden har vi 
utviklet et nytt opplegg for rek-
ruttering og opplæring av fremti-
dige ledere, som forhåpentligvis 
bærer frukter. Dette erstatter 
deltakelse på vår- og høstsam-
ling. Vi forsøkte å gjennomføre 
en egen helg på Mariaholm 
med kurs for leirledere, men 
måtte dessverre avlyse grunnet 
lav interesse. Vi håper å endre 
dette til neste år og gjøre led-
eropplæring til vårt hovedfokus 
for neste periode. 

For leirsjefer gjennomførte vi en 
vellykket og solid leirsjefsamling 
med godt opptmøte. At praktisk 
deltar på leirsjefsamlingen har 
fortsatt vist seg veldig nyttig.

Med vennlig hilsen
Martin Blom
Leder LUT

Baker i Uganda
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Økonomisk utvalg
Av Thor Anders A. Svensson

Økonomsikt utvalg, også kalt 
ØU, har i oppgave å gi råd til 
AUV i forskjellige økonomiske 
saker. I utvalget sitter organisas-
jonssekretær Christina Falken-
berg, regnskapsfører Stig Arne 
Nilsen, vår nyvervede økono-
miske konsulent Pablo Barerra 
og leder Thor Anders Austad 
Svensson. Vi følger med den 
daglige økonomien slik at vi ikke 
bruker mer penger enn vi har 
eller det er budsjettert. Vi kan 

også gi LS eller AUV anbefalin-
ger dersom det er nødvendig 
med revideringer i budsjettet. 
Før landsmøtet utarbeider vi 
forslag til budsjett i samarbeid 
med AUV og LS. Det er dette 
budsjettet som foreslås for 
landsmøtet.

Som en kan se ut fra regnskapet 
gikk NUK med overskudd også i 
�006. Det er en gledelig nyhet 
og vi bør være fornøyd med slut-
tallet. Likevel ser det ut til at det 
er den uventet høye statsstøtten 
som er hovedårsaken til over-
skuddet og ikke vår sparsom-
melighet. Leirene viser seg å 
ha spist en litt for stor del av 
pengene i �006, og ØU jobber 
videre med å se på hva som kan 
forbedres på dette punktet.

En del av den store statsstøtten 
i �006 skyldes en ordning for 
internasjonal reisestøtte. Når 
noen av NUKs medlemmer reiser 
på arrangementer i utlandet, får 
vi to år etterpå støtte fra staten 
for dette etter en fordelingsnøk-
kel. Det er vanskelig å anslå 
nøyaktig hvor mye man får, men 
antallet reisende er selvsagt en 
god indikator. I �004 som var 
grunnlagsåret for støtten i �006, 
hadde vi mange som reiste, det 
samme i �005 der verdensung-
domsdagene i Köln nå gir litt 
penger tilbake i kassen i �007. 
Den triste nyheten er at tallet 
i �006 var spesielt lavt og gir 
derfor konsekvenser for buds-
jettet i �008. Vi er derfor fortsatt 
avhengige av en edruelig bruk 
av penger og sørge for at vi får 
mest mulig ut av hver krone.

Økonomi med alle sine tall og 
systemer kan virke som noe vel-
dig fjernt når vi ligger med gress 
mellom tærne på Mariaholm 
eller leser Q på bussen hjem 
fra skolen, men vi er altså helt 
avhengige av å ha en sunn øko-
nomi i bunn for å kunne gjen-

Ressursgruppen
Av: Pedro Barrera

NUK har siden seminaret om 
barne- og ungdomsarbeid i 
�003 forsøkt å sette fokus på 
støtte til det lokale barne- og un-
gdomsarbeidet. Vi har en bred 
målgruppe, og ønsker å støtte 
og bidra til alt som kryper og går 
av barne- og ungdomsaktiviteter 
i det ganske land, det være seg 
katekese, barnegrupper eller 
ungdomslag

Ressursgruppen er et dynamisk 
utvalg i NUK, hvis ønske er å 
reise rundt til ungdommer og 
lokallag som trenger litt hjelp, 
eller bare ønsker hyggelig besøk. 
Medlemmene i gruppen dette 
året har vært Pedro Barrera, 
leder, Lars Blom, Maria Bjørnland 
og Ian Trotter.

Det er alltid en stor glede å få 
være med å besøke barne- og 
ungdomsarbeidet i menighet-
ene våre, og vi håper at stadig 
flere menigheter vil ta kontakt 
og “bestille” ungdomsledere til 
barnehelger, konfirmanthelger, 
ungdomssamlinger og annet. 
Alle NUK lokallag utfordres også 
til å be om hjelp om det skulle 
være noe vi kan bistå med, en-
ten ved besøk eller på avstand. 
Ta kontakt med oss!

Ressursgruppen har i året 
�006/�007 vært med på ad-
ventsaksjonshelger, arrangerer 
lokallagsseminar i samarbeid 

med Ledertreningsutvalget og 
hjulpet til med å finne ledere til 
helgearrangementer I tillegg til 
dette har vi bistått NUK sentralt 
i arbeidet med å formidle infor-
masjon om organisasjonen til 
lokallagene.

Ressursgruppen har nå eksistert 
i fire perioder, etter at den ble 
“gjenopplivet” på senhøsten 
i �003. Vi har opplevd at det 
er tidkrevende å organisere ar-
beidet godt, men at dette kan gi 
resultater på sikt. For fremtiden 
håper vi at Ressursgruppen vil 
kunne bidra enda mer konkret 
lokalt ute i menighetene og i 
NUKs lokallag, både når vi får 
henvendelser, men også ved at 
vi selv rett og slett drar på besøk 
til dere! Det har vært et givende 
år for alle, selv om groteske 
hverdagsspøkelser som studier 
og jobb av og til forhindret oss 
i å reise så mye som vi ville. Alt 
i alt har det vært et fint år, og vi 
håper at ressursgruppen også 
neste år kan besøke lokallag som 
vil ha besøk, og at vi kan hjelpe 
til å finne ledere til arrange-
menter som trenger litt hjelp i 
startgropen.

St. Eystein ungdomslag  
i Bodø
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nomføre alle disse tingene. Jeg 
vil derfor rette en spesiell takk 
til de som jobber i ØU og op-
pfordre alle i organisasjonen til 
å gjøre det de kan for å få mest 
mulig barne- og ungdomsarbeid 
ut av pengene de bruker.

”Barneutvalget” 

NUK har lenge drevet et omfat-
tende arbeid for barn i form av 
leirvirksomhet. De senere årene 
har vi registrert at det er grodd 
frem flere barnegrupper på 
menighetsplan,og mange av 
disse er lokallag i NUK. Det ser 
ut til å være et stort potensiale 
for å utvikle denne typen arbeid 
i menighetene, og NUK ønsker 
å bidra til dette. Arbeid for barn 
er også et områder der ungdom 
har mye å bidra med. I april 
�006 ble derfor  en arbeidsgrup-
pe som skulle fokusere på arbeid 
for og med barn etablert. Grup-
pen har i perioden �006/�007 

bestått av:Tonje Hareide 
(Tønsberg), Sunniva Kristiansen 
(Bergen), Lisa Mc Fadden (Oslo), 
Tao Quoc Nguyen (Moss og 
AUV), Theresa Jee (Drammen) 
Terese Arpas Ranek (Tønsberg) 
og Heidi H. Øyma (Oslo og AUV, 
moderator for gruppen). I mai 
�007 fikk arbeidsgruppen status 
som utvalg i NUK, og underteg-
nede er blitt utnevnt som leder 
for utvalget.

Utvalget har i perioden gjen-
nomført 3 halvdagsmøter. 
Arbeidet har dreiet seg om: 
kartlegging av pågående 
aktivitet for og med barn i 
de katolske menighetene i 
Norge; oversikt over tilgjen-
gelige ressurser på norsk (kristne 
sangbøker og cd’er for barn, 
søndagsskoleopplegg,  leker 
for barn osv); arbeid med en 
ny katolsk internettside med 
ressurser for arbeid med barn 
(www.barn.katolsk.no); koor-
dinering og støtte i forbindelse 
med den årlige barnekorhelgen 
(arrangert i Oslo, september 
�006); planlegging av kursdag 

for barneledere og kateketer 
i menighetene (kursdagen 
planlegges arrangert  lokalt i de 
menigheter som måtte ønske 
dette, første gang høsten �007). 
Utvalget håper i samarbeid 
med aktuelle ressurspersoner å 
kunne stå for � kursdager per 
halvår i interesserte menigheter. 
Kursdagen vil kunne settes sam-
men av ulike bolker, som den 
enkelte menighet identifiserer 
som viktige. F.eks. barnesanger, 
barn og liturgi, ministrering, 
drama/fortelling i katekesen, 
gode leker, organisering av hel-
garrangementer, katolske barn 
i vår flernasjonale virkelighet 
m.m. Utvalgets fokus er at vi ikke 
ønsker å ”tvinge oss på” – det er 
primært menneskene som driver 
aktiviteter for barn i menighet-
ene, som er ”ekspertene”. Vi vil 
tilby inspirasjon og støtte, basert 
på at vi håper at dette vil bidra 
til enda mer og bedre arbeid for 
katolske barn i Norge.

Marta Bivand Erdal  
(utvalgsleder, f.o.m. mai �007)

Forts. side �7

Påskeleir i Fredrikstad
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Møte, kaffe- 
pause og 
messe- 
 

LM 2006
Av Kristine Gran Stiansen

Første helg i september var 
det klart for landsmøtet igjen. 
Vi starta opp med messe, med 
pater Carlo som prest, og 
deretter åpna NUK`s leder, Thor 
Anders møtet.  Etter at vi hadde 
valgt ordstyrere, referenter og 
protokollunderskrivere, og alle 
hadde fått utdelt riktig stemme-, 
replikk-, og innleggsskilt, var det 
spaghettitid. Maten i helga var 
laga av to utrolige kokker, Lise 
og Veronika. Etter middag gikk 
vi gjennom årsrapport, hvor det 
stod skrevet om mye av det fan-
tastiske som har blitt gjennom-
ført i NUK`s regi i løpet av det 
siste året. Årsrapporten kunne 
fortelle at vi hadde 750 personer 
på leir i år, 5� lokallag, at vi fikk 
inn i overkant av �80 000 kroner 
på Adventsaksjonen og at NUK 
gikk med overskudd i �005, i 
tillegg til mye anna. 

På kvelden ble Adventsaksjon-
stemaene for �007 presentert. 
Det stod mellom tre gode 
temaer, og på sønda-
gen valgte LM tema B: 
Flyktninger og rehabil-
itering, med fokus på 
Uganda. Dette vil bli en 

videreføring av årets prosjekt, 
men med en litt ny vinkling. 
Sangboka ble også presentert, 
mye arbeid er gjort, men fortsatt 
en del gjenstår, og navnekonkur-
ransen er det fortsatt ingen som 
har vunnet, så alle ble oppfordra 
til å sende inn forslag. Vi avslutta 
kvelden med aftenbønn i kapel-
let, før vi tusla rolig i seng.

Lørdag gikk vi i seks grupper 
for å diskutere arbeidsprogram 
og aktivitetsplan. Ledertrenin-
gene, leirene, karitativt arbeid 
og adventsaksjonen, støtte til 
menighetene og lokallag fra 
NUK sentralt, samarbeid med 
Katekesen i menighetene, og 
siste gruppa var grafisk profil, 
informasjon, internett, bladene 
og markedsføring. Det kom fram 
mange gode forslag som ble 
presentert før kaffepausen og 
Angelus. 

Etter å ha gått igjennom 
regnskapet, snakka vi om arbeid 
med barn og studenter før vi 
samla oss til distriktsmøter. Når vi 
etter dette snakka om budsjett, 
hadde vi en lang diskusjon på 
om medlemskon-
tigenten skulle 
settes ned. Det 
ble bestemt at 
det nå er �00,- 
for de under �5, 

og 
�00,- 
for 
�5+. 
Etter 
messe 

med biskopen var det orienter-
ing om verdensungdomsdage
ne(wyd) i �008. Vi så bilder fra 
wyd i fjor i Køln, og fikk en kort 
presentasjon om planene for 
neste wyd, og vi ble alle frista 
til å dra til Sydney om to år. På 

kvelden presenterte kandidatene 
som stilte til Auv seg, og det var 
ingen tvil om at vi hadde fått 
gode kandidater i år! Kveldens 
underholdning var biskopen:) 
Han svarte på spørsmål som vi 
stilte han, og det ble sagt mye 
morsomt og interessant. 

Søndagen er dagen da vi skulle 
stemme over saker og forslag. 
Det var vanskelig for våre 
fabelaktige ordstyrere, Kristine 
og Tao, å få oss til å snakke om 
saken og ikke diskutere for mye, 
men til slutt kom vi igjennom. 
Årets lokallagsbibel ble gitt fra 
Josef i Kula (Arendal) til Anna i 
St.Birgittas unge (Fredrikstad), 
som vel fortjent ble årets lokallag 
etter mye bra arbeid. Valg av 
Leder, auv, og auv- varaer stod 
for tur. Thor Anders A. Svensson 
ble valgt som leder. Med seg i 
Arbeidsutvalget �006-�007 fikk 
han Alexander Golding, Bjørn 
Tao Quoc Nguyen , sr. Aleksan-
dra Michalska og Ana Veronica 
Roman. Vararepresentanter ble 
Arthur Haakonsen og Heidi H. 
Øyma.

Etter at våre 
praktiske, 
Paul og 
Annemay 
fikk oss til å 
rydde, var 
det klart for 
utsend-
elsesmesse, 
feiret med 

biskopen, og deretter avreise. 
Selv om det til tider kunne være 
kjedelig med diskusjon på dis-
kusjon, så lærte vi masse i helga, 
og fikk bestemt mye viktig. 
Landsmøtet er NUK`s høyeste 
organ og dermed veldig viktig, 
og det var utrolig gøy å se så 
mange engasjerte ungdommer 
samla sammen for å planlegge 
den norske katolske ungdomsor-
ganisasjonens framtid! 

Oslo-bordet

Fredrikstad får vandre 
bibelen fra Arendal

Noen fra det nyvalgte 
Arbeidsutvalget 
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LANDSSTYRET 2006-2007
Av Ståle Wilhelmsen,  
organisasjonskonsulent

Landsstyret (LS) er NUK høyeste 
organ mellom de årlige 
Landsmøtene. Det møtes tre 
ganger pr. år, i oktober, januar 
og mai. Det består av Arbeidsut-
valget, lederne for Arbeidsut-
valgets underutvalg (Leder-
treningsutvalget, Leirutvalget, 
Karitativt utvalg, Ressursgruppen 
og Økonomisk Utvalg), lederne 
for distriktene, og redaktørene 
for NUKs tre blad (Arken, Q og 
Credimus) og redaktøren for 
nternettsiden www.nuk.no. 
Landsstyrets oppgave er å sørge 
for at de vedtak og arbeidsop-
pgaver som Landsmøtet har satt 
opp, blir gjennomført. LS består 
av medlemmer som enten 
direkte er demokratisk valgt på 
Landsmøtet, slik som Arbeidsut-
valget som også omfatter NUKs 
leder og nestleder, og distrikts-
representantene, eller er utnevnt 
av Arbeidsutvalget. Dette bidrar 
til å sikre at de oppgavene som 
NUK på forhåpentligvis de-
mokratisk vis bestemmer seg for 
å gjennomføre på Landsmøtet, 
også blir fulgt opp av et de-
mokratisk valgt, landsdekkende 
styre i tiden mellom årsmøtene. 
LS-møtet oktober 2006
Som seg hør og bør på et 
LS-møte i oktober, ble det 
også denne gang en diskus-
jon om hvordan man skulle 

gjennomføre det 
arbeidsprogrammet 
som ble bestemt av 
Landsmøtet i septem-
ber på en mest mulig 
tilfredsstillende måte. 
Implementeringen 
av arbeidsprogram-
met ble gjennomgått 
utvalg for utvalg. Det 
ble holdt en orienter-
ing om situasjonen 
i de forskjellige 

distriktene, og diskusjon om 
mulige forbedringer av organ-
isasjonens distriktledd. Planene 
for NUKs 60-årsfestival august 
�007 ble presentert og diskutert. 
Karitativt Utvalg orienterte om 
Adventsaksjonen �006, som 
samlet inn penger for rehabiliter-
ing av flyktninger og krigsofre 
i Nord-Uganda. Leirutvalget 
introduserte Landsstyret for sine 
planer og visjoner. 

LS-møtet januar 2007
En viktig sak her var presentas-
jon og drøfting av NUKs ideer 
til en eventuell pastoralplan for 
kirkelig barne- og ungdomsar-
beid fra OKBs eller Norsk Katolsk 
Bisperåds side. Det ble bl. a. 
pekt på behovet for å skape et 
sosialt miljø for foreldrene i tilk-
nytning til menighetens katekese 
eller tilbud til barn, f. eks. i form 
av familiemesser og felles treff 
for foreldre som skal døpe sine 
barn, eller har døpt sine barn i 
samme år. Ved å skape et miljø 
for foreldre, skaper man etter 
hvert også et miljø for barna, 
som igjen gjør det lettere for nye 
generasjoner å finne sin plass i 
Kirken. Å skape et godt miljø og 
legge til rette for relasjonsbyg-
ging var også viktige stikkord 
under drøftingen av pastoralpla-
nens behandling av ungdom og 
unge voksne. Ikke minst er det 
maktpåliggende at unge voksne 
på �9-�0 år som flytter hjem-
mefra blir sett og får et tilbud 

om et katolsk miljø sammen 
med jevnaldrende på sitt nye 
hjemsted. 

Dette har en nær sammen-
heng med presentasjonen av 
den nasjonale koordineringen 
av et katolsk tilbud til studenter, 
en annen viktig presentasjon 
med påfølgende diskusjon på 
dette møtet. Nicholas Christian-
sen fra Katolsk Studentlag Oslo 
orienterte om planene om å 
konstituere et nasjonalt katolsk 
studentutvalg i etterkant av 
Landsmøtet �006 sitt forslag 
om dette og �8+-helgen høsten 
�006 som ble viet samme tema. 
Det ble diskusjon om studentar-
beidets særpreg og utfordringer.
Andre viktige saker på dette 
møtet var presentasjon og 
diskusjon av sangbokprosjektet, 
forberedelsene til Verdensung-
domsdagen i Sydney �008 og 
forberedelsene til NUKs 60-års-
festival.

LS-møtet mai 2007
Dette møtet gikk bl.a. igjennom 
status for gjennomføringen av 
arbeidsprogrammet som Lands-
styret hadde fått i oppgave av 
Landmøtet �006 å gjennom-
føre. Et forslag til Landsmøtet 
�007 om nytt arbeidsprogram 
ble også diskutert. Blant annet 
ble det vedtatt å foreslå for 
Landsmøtet at Leirutvalget ikke 
lenger skal måtte arrangere 
to konfirmantleire hvis antall 
deltagerpåmeldinger tilsier at 
det vil være mer hensiktsmessig 
med én leir. Økonomisk Utvalg 
holdt en orientering om arbeidet 
med det endelige regnskapet 
for �006.

Andre saker som ble diskutert 
var forberedelsene til NUKs 60 
års-jubileum, arbeidet med NUKs 
grupper til Verdensungdoms-
dagen i Sydney �008, status for 
forberedelsene til sommerleirene 
og status for arbeidet med å 
fremme distriktsnivået i NUK.

Landsstyret i NUK



�8

NUKs økonomi
Inntekter  Regnskap 2006 
Medlemskontingenter 
Medlemskontingent < 25  kr 141 645,00 
Medlemskontingent > 25  kr 20 700,00 
Medlemskontingent familie  kr 46 910,00 
Medlemskontingent støtte  kr 31 046,52 
Søskenmoderasjon  kr 600,00 
Sum medlemskontingenter  kr 240 901,52 

Støtte fra Kirken 
Tilskudd fra OKB  kr 381 950,55 
Sum støtte fra Kirken  kr 381 950,55 

Statsstøtte 
Statsstøtte drift  kr 634 592,00 
Statsstøtte internasjonalt  kr 180 398,00 
Statsstøtte annet  kr 100 474,00 
Sum statsstøtte  kr 915 464,00 

Møteinntekter
Deltageravgift 28 500,00
Andre inntekter 0,00
Sum møteinntekter 28 500,00

Kursinntekter
Deltageravgift 24 350,00
Støtte FSF 0,00
Andre inntekter 0,00
Sum kursinntekter 24 350,00

Leirinntekter
Deltageravgift  kr 650 060,50 
Støtte FSF  kr 8 328,00 
Andre inntekter -kr 700,00 
Kantineinntekter  kr 147,00 
Sum leirinntekter  kr 657 835,50 

Prosjekter
AA støtte UD  kr 14 801,00 
AA støtte LNU -kr 13 426,00 
Kulturstøtte fra LNU  kr 52 800,00 
Demokratimidler fra LNU -kr 649,38 
Sum prosjektinntekter  kr 53 525,62 

Andre inntekter 
Gaver  kr 22 128,45 
Salg bøker og annet  kr 988,00 
Andre inntekter  kr 14 213,50 
Sum andre inntekter  kr 37 329,95 

Sum inntekter  kr 2 339 857,14 

Kostnader 
Personale
Lønninger v/OKB -kr 681 935,55 
Lønn regnskapsfører 
Utvikling og trivsel -kr 995,50 
Andre personale utgifter -kr 578,00 
Sum personalkostnader -kr 683 509,05 

Administrasjonskostnader 
Rekvisita -kr 39 323,86 
Kontorutstyr -kr 56 609,28 
Div.kontorutgifter 
Database
Programvare / EDB utg. -kr 4 336,25 
Abonnement 
Litteratur 
Annonseutgifter -kr 5 640,50 
Kopieringsutg. m/(drift maskin -kr 26 556,92 
Vedlikehold kontormaskiner 
Telefon -kr 5 305,00 
WEB-side abonn./internett -kr 496,25 
Budbil/frakt
Porto -kr 82 380,75 
Møteutgifter (AUV og utvalg) -kr 19 052,62 
Kurs, seminarer, møter -kr 2 718,00 
Revisjonshonorar -kr 40 000,00 
Forsikringer
Ungdomsprestens bil -kr 20 359,01 

Reiser -kr 19 617,54 
Internasjonalt -kr 5 002,41 
Div. kostnader -kr 284,00 
Sum administrasjonskostnader -kr 327 682,39 

Møtekostnader
Kost -kr 3 435,16 
Losji -kr 20 070,00 
Felles transport -kr 6 550,00 
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner -kr 34 679,12 
Sum møtekostnader -64 734,28

Kurskostnader
Kost -kr 3 188,00 
Losji -kr 19 040,57 
Felles transport -kr 4 700,00 
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner -kr 27 119,02 
Sum kurskostnader -54 047,59

Leirkostnader
Kost -kr 190 360,86 
Losji -kr 327 413,43 
Felles transport -kr 44 933,97 
Forberedelse -kr 27 327,54 
Rekvisita/diverse -kr 85 797,56 
Lederreiser
Deltagerreiser -kr 120 094,82 
Fellesutgifter leirer -kr 7 819,44 
Sum leirkostnader -803 747,62

Blader og utgivelser
Årsrapport -kr 8 769,00 
Trykking Arken -kr 11 048,12 
Porto Arken -kr 12 636,32 
Trykking Q -kr 67 425,33 
Porto Q -kr 22 785,16 
Trykking Credimus -kr 16 063,00 
Porto Credimus -kr 8 896,40 
Annen utarbeidelse og trykking
Diverse fellesutg blader og utgivelser  kr 0,00 
Sum kostnader blader og utgivelser -147 623,33

Prosjekter
AA
Sangbok
Barnegruppe
Festival 07
WYD
Sum prosjektkostnader

Andre kostnader 
Internasjonal reisestøtte -kr 1 000,00 
Støtte/tilskudd  kr 9 700,00 
Ministranter
Gaver fra NUK -kr 1 655,00 
Medlemskap -kr 6 200,00 
Avskrivning/kontormaskiner 
Sum andre kostnader 845,00

Sum kostnader -2 080 499,26

Finansielt og ekstraordinært 
Finans/ekstraordinært 
Bankgebyrer -kr 1 303,00 
Ekstraordinære kostnader 
Renteinntekter: Reisefondet  kr 10 314,00 
Renteinntekter: Bob Hope fond  kr 2 518,00 
Renteinntekter  kr 16 004,00 
Gebyr - inntekt
Endringer ifm tidl. gjeld 
Tap på krav 
Avskrivn.ifm tidl.år 
Feilbilag 
Sum finans/ekstraordinært 27 533,00

Sum finansielt og ekstraordinært 27 533,00
 
Resultat 286 890,88
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 Balanse  2 006 2 005 

Eiendeler 
Fordringer / mellomvær 
Fordringer / mellomvær  47 980,88 48 682 
Sum  fordringer / mellomvær  47 981 48 682 

Eiendeler 
Kontormaskiner  25 716 25 716 
Lager: t-skjorter  3 120 3 120 
Sum eiendeler  28 836 28 836 
 
Kasse og bank 
Kasse/ bank  632 543,06 417 047 
Sum kasse og bank  632 543 417 047 
 
SUM EIENDELER  709 360  494 565 
 
Egenkapital og gjeld 
Egenkapital 
Egenkapital  49 091 142 025 
Litterraturfond -54 690 
Internasjonalt reisefond  9 500 
Fond
Resultat -286 891 -286 378 
Sum Egenkapital -282 990 -144 353 
 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld -206 488 -138 754 
Ubetalte regninger
Lokallags andel kontingent -195 971 -198 949 
Internasjonal utveksling -2 690 
Diverse kortsiktig gjeld -23 911 -9 819 
Sum annen kortsiktig gjeld -426 370 -350 212 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -709 360 -494 565 

…Og så 
kalte de det 
regnskap!!!

!8+ helg mars 2006

høstsa
mling 2006
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Arbeidsutvalget 
2006/2007

Landsmøtet 2006 valgte til 
NUKS Arbeidsutvalg (AUV) i 
perioden 2006/2007: Thor 
Anders Svensson (leder), 
Alexander Golding, Nguyen 
Quoc Bjørn Tao, Ana Ve-
ronica Roman, sr. Aleksandra 
Michalska,  Heidi H. Øyma 
(vara) og Arthur Haakonsen 
(vara).
  
På sitt første møte etter NUKs 
landsmøte konstituerte AUV seg 
selv, valgte nestleder, og fordelte 
arbeidsoppgaver og ansvarsom-
råder. Alexander Golding ble 
valgt til nestleder. Ansvars- /kon-
taktansvarsområdene ble fordelt 
slik:

Thor Anders: Distrikt Nord 
(inkludert pastoralrådet i stiftet), 
Ressursgruppen, Økonomisk 
utvalg, Mariaholmstiftelsens styre, 
medlemsverving (med Alexander)

Alexander: Distrikt Oslo, de 
katolske skolene (med organ-
isasjonskonsulenten), medlems-
verving (med Thor Anders), 
Pastoralrådet i Oslo (med Heidi) 
WYD-markeringen i Norge og 
Festivalen

Tao: Distrikt Østfold, Distrikt 
Øst med sr. Aleksandra), Sang-
bokkomiteen, nasjonale grupper 
(med sr. Aleksandra)

Ana Veronca: Distrikt Midt 
(inkludert pastoralrådet i stiftet), 
Distrikt Vest, Studentarbeid, ”ån-
delig sponsor”-ordningen.

Sr. Aleksandra: Distrikt Øst 
(med Tao), Ledertreningsutval-
get, Nasjonale grupper (med 
Tao), Ministranter (med Arthur), 
evangelisering (med organisas-
jonskonsulenten)

Heidi: Valgkomiteen, 

Arbeidsutvalget og  
sekretariatet

personalet på NUK-kontoret, 
arbeidsgruppen for arbeid med 
barn, Pastoralrådet i Oslo (med 
Alexander) og www.nuk.no.
Arthur: Distrikt Sør, Leirutvalget, 
Ministranter (med sr. Aleksandra), 
NUKs blader og internettreda-
ksjon

AUV har ansvar for alle sider 
av NUKs daglige drift, og har 
avholdt møter omtrent hver 
annen uke perioden igjennom.  
I tillegg har vi hatt god kom-
munikasjon oss imellom mellom 
møtene. Hvert medlem i AUV har 
hatt sin huskeliste, en liste over 
saker han eller hun hadde ansvar 
for å få gjort.  Denne listen ble 
oppdatert på hvert møte, et-
tersom nye arbeidsoppgaver ble 
fordelt.  I tillegg til huskelisten har 
tradisjonsarket vært retningsgiv-
ende for arbeidet vårt.  Dette 
er et slags ”skikk og bruk”-doku-
ment, som sier noe om hva som 
er vanlig praksis på flere områder. 
Møtene tjener ikke bare til å 
bestemme ting, like viktig er det 
at hvert medlem rapporterer om 
hva han/hun har gjort siden sist. 
Dermed ligger det et visst press 
på oss alle til å gjøre ting før 
møtene. Lagånden i AUV er god, 
alle står på det de kan. Varaene 
møter også på møtene.

Sr. Aleksandra måtte dessverre 
trekke seg av helsemessige grun-
ner i januar, og Alexander trakk 
seg i mai for å forberede seg til å 
begynne på OKBs presteseminar. 
Dette har betydd tilsvarende 
merarbeid for de andre i AUV, 
men vi er glade for det de bidro 
med.

I denne perioden har NUK hatt 
en god del større prosjekter i 

tillegg til de vanlige: Sangboken 
Adoremus, Festivalen og planleg-
ging av Verdensungdomsdagen 
i Sydney �008. Dette merker 
AUV ved at sentrale personer er 
opptatt og at det ikke alltid har 
vært lett å finne folk til ulike opp-
drag. AUV må da gå inn og fylle 
hullene. Dette har til tider vært 
slitsomt, men det har fungert.

AUV har i perioden fortsatt å hol-
de god kontakt med biskopene, 
og med bispedømmeadministra-
tor for Tromsø stift. Vi har snakket 
en del om forslag til pastoralplan 
for barne- og ungdomsarbeid 
og om hvordan denne kan 
utarbeides. Andre viktige saker 
har vært å få på plass rutiner 
for innmelding via katekesen. I 
forbindelse med dette ønsker vi å 
få til en ordning med fokus-
menigheter i samarbeid med 
Ressursgruppen. De menighe-
tene som har en ordning med 
innmelding i katekesen, skal få 
tilbud om ekstra informasjon 
og besøk fra oss. Det utvalget 
vi har hatt mest kontakt med, er 
Leirutvalget, noe som gjenspeiler 
at leiraktiviteter utgjør en stor 
del av NUKs totale aktiviteter. Vi 
har også godkjent et nytt utvalg: 
”Barneutvalget” (navnet er litt 
uavklart i skrivende stund.) Noe 
nytt i år er Nordisk Ungdomsdag, 
som skal arrangeres i Vadstena i 
Sverige, og som forhåpentligvis 
blir en tradisjon. AUV har vært 
involvert i planleggingen av 
denne sammen med DUK og 
SUK. SUK har hovedansvaret for 
arrangementet.

AUV samarbeider tett med 
sekretariatet, og har fra �. februar 
hatt gleden av å samarbeide 
med vår nye ungdomsprest i halv 
stilling: p. Andreas Rupprecht 
SM. Vi har 30. januar ansatt en 
ny organisasjonskonsulent, Ståle 
Wilhelmsen.

- Heidi H. Øyma
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Sekretariatet
Av Ståle Wilhelmsen, organisas-
jonskonsulent

Sekretariatet 2006-2007:
Organisasjonssekretærer: 
Christina B. Falkenberg (fra 
10. april) og Gunhild Finseth 
Ficarra (vikar frem til 1. juni)
Organisasjonskonsulenter: 
Marta Bivand Erdal (til 28. 
februar) og Ståle Wilhelmsen 
(fra 5. februar) 
Ungdomsprest: P. Andreas 
Rupprecht S.M. (fra 1. februar)

Sekretariatet har ansvar for den 
daglige driften av organisasjonen. 
Dette innbefatter sekretær-
funksjoner for Arbeidsutvalget, 
Landsstyret og eventuelt også 
Arbeidsutvalgets underutvalg etter 
behov, samt bl. a. arbeid med 
utsendelser, leirene våre og andre 
arrangementer. Sekretariatet 
holder oversikt over NUKs øko-
nomi, som bokføring av inntekter 
og utgifter og innkreving av 
medlemskontingent, og prøver å 
bringe inn økte inntekter så NUKs 
aktivitetsnivå kan økes. Sekretari-
atet tar seg også av den daglige 
kontakten med mange av NUKs 
samarbeidspartnere på offentlig, 
kirkelig og organisasjonsmessig 
nivå: BLD (Barne- og likestillingsde-
partementet) og dets tilknyttede 
etat Fordelingsutvalget for tilskudd 
til frivillige barne- og ungdoms-
organisasjoner, LNU (Landsrådet 
for norske barne- og ungdoms-
organisasjoner), FSF (Frikirkelig 
studieforbund), andre kirkesam-
funn i forbindelse med økumenisk 
ungdomsarbeid, og Taizé. For 
leirer og andre arrangementer er 
sekretariatets rolle bl.a. knyttet til 
påmeldinger, praktisk støtte og 
utbetalinger av reiserefusjon. 

Foruten den daglige adminis-
trative drift, og henvendelser 
fra medlemmer og andre, kan 
følgende nevnes som viktige 

hovedpunkter i arbeidet 
på sekretariatet: Oppfølg-
ing og samarbeid med NUKs 
utvalg og Arbeidsutvalget; 
landsmøtet; landsstyremøtene; 
statsstøttesøknaden; påske- og 
sommerleirene; adventsaksjonen; 
ledertrening; �8+-helger; produk-
sjon av bladene; utsendelse av 
informasjon og materiell til nye 
medlemmer, til medlemmer som 
melder seg på arrangementer og 
til alle NUKs lokallag; samt kontakt 
med menigheter og lokallag over 
hele landet. Sekretariatet har et 
nært samarbeid med Arbeidsutv-
alget, og bistår dette i det daglige 
arbeidet for å holde hjulene i 
gang i organisasjonen. Sekre-
tariatet har talerett på møtene til 
Arbeidsutvalget og Landsstyret, 
men ikke stemmerett.

Sekretariatet består av NUKs tre 
ansatte: Organisasjonssekretæren, 
organisasjonskonsulenten og 
ungdomspresten. Organisasjons-
sekretæren arbeider med admin-
istrasjon, økonomi og regnskap, 
slik som f. eks. registrering av 
på- og avmeldinger, bestilling av 
lokaler og transport i forbindelse 
med arrangementer, og bokføring 
av transaksjoner til og fra NUKs 
konto. Organisasjonskonsulenten 
arbeider med oppfølging av NUKs 

frivillige og 
lokallag, som f. 
eks. deltagelse 
på utval-
gsmøter, og 
kontakt med 
og oppsøking 
av lokallagsle-
dere og prester, 
i tillegg til re-
feratføring og 
sekretærarbeid 
for Arbeidutv-
alget og lands-
styremøtene. 

Sekretariatets un-
gdomsprest bistår 
NUKs lokallag og 
arrangementer 
med forkynnelse, 
åndelig veiledning 

og feiring av de hellige sakra-
menter, og er tilgjengelig for 
individuelle samtaler.

Den som er sjef for de ansatte er 
det medlem av Arbeidsutvalget 
som får i oppgave å være per-
sonalansvarlig. I året �006-�007 
har Heidi Øyma hatt dette vervet. 
Hun har samarbeidet tett med de 
ansatte og fulgt dem opp gjen-
nom jevnlige stabsmøter, og ellers 
gjennom tett og god oppfølging 
gjennom samtaler og mail. 
Da sesongen begynte, hadde 
organisasjonssekretær Christina 
B. Falkenberg fødselspermisjon, 
med Gunhild Finseth-Ficarra som 
vikar. Falkenberg tok opp igjen 
arbeidet sitt etter påske. Finseth-
Ficarra hadde sin siste arbeisdag 
i NUK den 3�. mai. I løpet av 
året tok Ståle Wilhelmsen over 
som organisasjonskonsulent etter 
Marta Bivand Erdal. Wilhelmsen 
begynte i stillingen i begynnelsen 
av februar og Erdal hadde sin siste 
arbeidsdag den �8. februar. Etter 
en lengre periode uten ansatt un-
gdomsprest, var vi svært glade for 
å få ansatt p. Andreas Rupprecht 
S.M. som ungdomsprest for NUK i 
50% stilling fra den �. februar.

En del av AUV: f.v. sr. 
Aleksandra Michalska, Tao 

Nguyen, nestleder Alexander 
Golding, Heidi Øyma, leder 

Thor Anders Austad Svensson 
og Arthur Haakonsen

Alex
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NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange ideer og stram økonomi. Vi er derfor 
takknemlige for alle gaver, både små og store. Gaver til NUK er fradragsberettiget på skatten. 
Er du interessert i å støtte oss på denne måten, send inn dette skjemaet. Takk for ditt bidrag!


