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Leder  

HEI ALLE UNGE KATOLIKKER I NORGE!

Siden LM 2017 har jeg hatt gleden og utfor-
dringen med å være leder for denne fantas-
tiske organisasjonen. Jeg har fått gjort mye 
gøy, svart på tonnevis med e-poster, tatt del i 
å forme organisasjonen vår og lært mye. Når 
jeg nå skal skrive til dere om hva jeg har gjort 
det siste året, ville det vært en lang og kje-
delig liste om jeg skulle skrive om alt. Så jeg 
vil skrive om det jeg har brukt desidert mest 
tid på det siste halvåret. Det er rollen som 
festivalsjef for Olsok festivalen i Trondheim.

Forrige LM kom vi frem til at vi ønsket å ar-
rangere en festival, og at dette skulle starte 
med en pilegrimstur til Nidaros og ende med 

opplegg rundt Olsok feiringen i Trondheim. 
Det var morsomt og givende å få være med 
de fantastiske menneskene som ble med på 
teamet som arrangerte dette. Jeg vil spesielt 
takke Alzbeta Uherekova og Steffen Heim for 
deres særlige innsats, men også alle som var 
med å bidra!

Videre ønsket vi å jobbe videre med resolu-
sjonen fra LS i mai 2017 om å satse mer på 
økumenikk i NUK. Invitasjoner ble sendt ut til 
menigheter og andre organisasjoner støttet 
av LNU om å bli med på deler av festivalen 
tilrettelagt for økumenisk samarbeid. Dess-
verre var det ikke så mange som kom, men vi 
lærte mye som kan være nyttig til neste gang 
NUK vil prøve seg på noe økumenisk igjen.

Pilegrimsturen ble en stor suksess med flott 
natur, godt samhold og masse tid til bønn. 
Da festivalen startet på fredag, hadde uhel-
digvis noen av lederne og deltagerne blitt 
syke som gjorde gjennomføringen av festi-
valen noe mer utfordrende, men vi kom oss 
igjennom og deltagerne var fornøyd.

Ellers har jeg og resten av AUV hatt møter 

annenhver uke der vi har tatt stilling til saker 
og henvendelser. Vi har utarbeidet forslag 
til vedtektsendringer, jobbet med gjenopp-
rettelse av BUT, fått på plass en ny løsning 
for utgivelser av Q og Credimus, jobbet mot 
større satsing på ministrantarrangement, 
kjøpt gitar og lavvoer og mye mer.

Utover dette har jeg også bistått Camilla 
Ramse i prosjekt KRUTT (Kunnskapsbevaring 
i NUK, rutiner m.m.), vært på Pastoralråds-
møter, laget en promo video for landsmøtet 
i samarbeid med MUT, vært kokk på påske-
leir og svart på et romjulsintervju for katolsk.
no.

Til slutt vil jeg takke alle som bidrar til å skape 
et godt katolsk felleskap for barn og ungdom 
i Norge. Spesielt alle ildsjeler i lokallagene 
rundt om i landet, dere gjør en utrolig vik-
tig jobb! Også KUT fortjener en ekstra takk 
som nok en gang har greid å engasjere og 
mobilisere til Adventsaksjon med enda en 
ny innsamlingsrekord. Takk til alle som har 
vært ledere i år, og alle som gjør en innsats i 
utvalg og redaksjoner.

Jakob Voigt
Leder av NUK
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Landsmøte 2017
Av IVAN VU

70 glade deltakere møtte opp klare til å diskutere 
noen saker. Noen gamle og nye fjes. Vi kom frem 
til flere viktige vedteksendringer: 

«Dersom en stemmeberettiget ikke kan stille, så 
kan stemmeretten overføres til en vara fra sam-
me organ» - som gir robusthet til landsstyret og 
landsmøtet. Den andre endringen kom vi frem til 
etter mye diskusjon. 

Nå skal lokallagene ha NUK som første del av sitt 
navn der det skrives. For eksempel på Facebook, 
Instagram og i menighetsblader. Videre fikk vi 
også en endring om valgkomiteen: 

«Valgkomiteen skal levere sin innstilling til LM se-
nest en uke før start av LM sammen med en 
oversikt over alle som har meldt sitt kandidatur. 
Kandidater kan selv melde seg til valg frem til 
gitt frist på LM i programmet».

Det ble informert om St. Johannes katolske bi-
belskole i Bergen, som kom til å være den før-
ste katolske folkehøyskole i Norge. Som vanlig 
var Adventsaksjonen et stort tema. Resultatet 
fra Adventsaksjon 2016 ble presentert med 
ny rekord på 654 000 kr. Temaet for 2018 ble 
valgt til å være «Like rettigheter for menn og 
kvinner».

Vi kom frem til følgende kortsiktige prosjekter:

1. Vurdere virkningen av ulike tiltak for med-
lemsvekst som er funnet i forprosjektet (2016-
2017) og implementere tiltak som fungerer i tråd 
med det langsiktige målet for medlemsvekst.
2. Forberede Nordisk pilgrimstur til Rouen høs-
ten 2018 og WYD 2019.
3. Planlegge finansiering av stabsstruktur for 
tiden etter utløpet av prosjektansettelsesperio-
den for Generalsekretær.
4. Utarbeide instruks for rollene i AUV og Staben.
5. Ivareta innføringen av ny og enhetlig navne-
struktur på alle NUKs lokallag i tråd med ved-
tektsendringen.

Langsiktige prosjekter:

6. Resultatmål på stabilt minst 5000 medlemmer 
fra og med 2019
7. Gjennomføre pilegrimstur til WYD Panama i 
2019
På lørdagskvelden hadde vi gjort oss fortjent 
til kos og avslapping. Vi hygget oss i grønn stue 
med åpen scene. Her ble det blant annet pre-
sentert blues og dansing.

Til slutt valgte vi nytt AUV bestående av som 
leder Jakob Voigt sammen med Snit Ghebriel, 
Abinaya Philip, Gerhard Balagat, Kristian Varmo 
Andresen, Sandra-Kim Eldevik, Anja Zawadzka 
Persvold og Øyvind Evenstad.
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Årets lokallag  –  youth for 
family and life 
AV Angelo Tapec

Youth for Family and Life (YFL), er et lokal-
lag i menigheten St. Olav Domkirkemenighet 
i Oslo. Domkirkemenigheten har et utrolig 
svært spekter av etniske grupper, alt fra viet-
namesere, polakkere, eritrere, filipinerere 
m.m. Ungdomsarbeidet er et viktig arbeid 
som prioriteres høyt i menigheten. Menighe-
ten ser verdien ungdommene bringer i den 
Katolske kirke og derfor er det mange frivil-
lige som hjelper til med ungdomsarbeidet.

Youth for Family and Life er et evangelistisk 
ungdomslag som har sitt opphav fra Filipine-
ne. YFL er et godt eksempel på den katolske 
kirke. Den katolske kirke er universiell og for 
alle og det er også YFL. Dette kan man se på 
variasjonene av medlemmer. Medlemmene 
i lokallaget kommer ikke bare fra Filipinene, 
selvom gruppen har sitt opphav derifra, men 
har medlemmer fra over hele verden repre-
sentert i sitt lokallag. Lokallaget er virkelig 
internasjonalt. 

Det som trekker medlemmene inn i YFL er 
hvordan YFL viser at Gud finnes i forskjellige 
skikkelser. YFL viser en vei mot helligdom og 

mot Gud, gjennom et personlig møte. Gjen-
nom sang, liturgi og personer får medlem-
mene et mer personlig møte med Gud, noe 
som gjør at medlemmene forblir i lokallaget 
og hjelper det med å vokse. YFL har et stort 
fokus på familie og det med å skape et per-
sonlig forhold med Jesus.

Vi i YFL har hatt ett stort utvalg av aktiviteter 
dette året. YFL har som regel to leirer i året, 
månedlig møter og andre dags-aktiviteter 
utover året. Vi har også vært på en interna-
sjonal reise til Milan i juli for å delta i Euro-
pean Youth Congress. Det er altså som en 
YFL leir, sammen med de andre europeiske 
YFL lokallagene. YFL har også et kor, hvor 
ungdommene tjener og synger i søndags-
messene i St. Joseph. 

Det å ha så mye å gjøre i løpet av et år er 
veldig utfordrende, men har man et ambisi-
øst lederteam, samt med støttende voksne 
rundt. Dette året har vi klart å ta det ekstra 
steget for å bli årets lokallag, og alt dette er 
takket være Gud. Alt er godt i Kristus.
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LandsstyreMØTE (LS) 
Av Øyvind EVENSTAD

Fredag 4. mai til søndag 6. mai var det Lands-
styremøte og dugnadshelg på Mariaholm. 
På LS deltok både Arbeidsutvalget og ledere 
av andre utvalg i NUK, samt distriktsrepre-
sentanter og redaksjonsmedlemmer. I løpet 
av møtetiden ble det diskutert saker som 
NUKs Arbeidsprogram for 2017/18 og Akti-
vitetsplan for 2019, Årsrapport for 2017/18, 
nye retningslinjer for personvern, Prosjekt 
Medlemsvekst, formativt innhold på NUK-
arrangementer, rutiner for gjennomføring 
av arbeidsoppgaver i utvalgene, og så videre.

Men det var ikke bare arbeid hele helgen. 
Deltakerne fikk også åndelig påfyll i form av 
daglig messe og bønn, sakramentstilbedelse 
med anledning til skriftemål, og lesning av 
utdrag fra pave Frans’ nye apostoliske for-
maning, «Gaudete et Exsultatet» («Fryd deg 
og vær glad»). På lørdag kveld var det også 
duket for temafest, og det ble god stemning. 
Innimellom slagene ble deltakerne skjemt 
bort med god mat og nydelig vær.

Takk til alle som deltok!
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Arbeidsutvalget (AUV)
Av ANJA PERSVOLD 
 

Hjertelig takk for i år!

NUKs arbeisutvalg (AUV) for perioden 
2017/2018 er frivillige som har blitt valgt av 
Landsmøtet 2017. Jakob Voigt ble valgt som 
leder av AUV, Anja Zawadzka Persvold ble 
valgt som nestleder, og de øvrige valgte kon-
stituerte seg selv etter landsmøtet. Sandra 
Kim Eldevik og Kristian Varmo Andresen har 
vært med i AUV deler av perioden, vi takker 
for deres innsats. Mot slutten av perioden 
er dette de øvrige i AUV: Snit Gebriel som 
formasjonsansvarlig og med ansvar for ka-
ritativt utvalg samt barneutvalget, Øyvind 
Johannes Vardenær Evenstad som redak-

sjonsansvarlig og regionsansvarlig, Gerhard 
Raphael Abad Balagat og Abinaya Philip 
som regionsansvarlige. Anja har også hatt 
ansvar for 18+arbeidet og nordisk sam-
arbeid, og Jakob har overtatt ansvaret for 
leirutvalget. Gerhard har ansvar for leder-
treningsutvalget. AUV har kontinuerlig holdt 
møter hver annen eller tredje uke gjennom 
hele perioden, og har kontinuerlig vurdert 
innkomne saker fra regioner, redaksjoner, 
utvalg, andre i NUK og eksternt. 

Vi i AUV har sett hvordan dere barn og unge 
gir av deres tid og energi til å spre troen på 

Jesus og fellesskapet i Ham gjennom NUKs 
aktiviteter lokalt, regionalt og nasjonalt. Re-
gionsrepresentantene våre har vært glade 
over å kunne støtte dere i arbeidet deres 
i lokallag og distrikter, sett nye lokallag 
blomstre og distrikter nå nye høyder. Vi har 
også vært med i arbeidet for å organisere 
pilegrimstur og festival i anledning olsok, 
og styrket samarbeidet med katolske unge 
katolikker i de andre nordiske landene. I 
AUV har vi også fortsatt arbeidet med nytt 
Adoremus-opplag, og arbeidet målrettet for 
å starte opp igjen barneutvalget og 18+ut-
valget. 

 AUV takker for alt arbeidet som legges ned 
i utvalgene våre, vi er glade for å ha kun-
net bidra i det dere gjør for de årlige lei-
rene våre, ledertreningen som utvikler nye 
ledere, det karitative arbeidet, den kreative 
utviklingen i foto og media. Det har vært et 
spennende år i redaksjonene våre, vi setter 
pris på å få lov til å delta i utviklingen. Den 
åndelige formasjonen i NUK søker inspira-
sjon i dette årets fokus på hellighet: Måtte 
alt det vi gjør i NUK motiveres av et ønske 
om å leve livet her for å kunne møtes igjen 
som helgener i Himmelen.
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STAB
Av henrik emil greve

Norges Unge Katolikker har lagt bak seg nok 
et år med mye aktiviteter. I staben har vi 
også merket et høyt aktivitetsnivå. Det er en 
av gledene ved å jobbe i en barne- og ung-
domsorganisasjon å se både den innsatsen 
de frivillige gir og ikke minst gleden til alle 
som deltar. Det har også i år vært litt end-
ringer i staben. Aleksandra Śramkowska og 
familien fikk en datter slik at hun har gått ut i 
mammapermisjon. Da måtte vi finne en vikar 
for henne. Vi mottok flere gode søknader, 
men valget falt til slutt på Marta Widelska. Et 
godt valg som har tilført oss mye i sin rolle 
som vikar og som ekspert på sosiale medier. 

Kim Anh har mange av dere sikkert hatt kon-
takt med, da hun flittig følger opp deltakere 
og ledere på våre leirer og arrangement 
og medlemmer generelt. Henrik Emil har 
i denne perioden vært inne i sitt andre år 
som generalsekretær. Det er en stilling som 
gir NUK mye, da det er et bindeledd mellom 
styret og de ansatte og et ansikt utad for 
mange av våre samarbeidspartnere. Pater 
Andreas Rupprecht er en travel mann som 
både er ungdomsprest for NUK, skoleprest 
for St. Sunniva og medlem av provinsialrådet 
i Maristenes Europeiske provins. Han klarer 

å balansere dette på en god måte og er med 
på både AUV-møter, helgearrangement og 
flere av våre leirer. 

Vi håper at vi i året som kommer får fort-
satt det gode arbeidet på kontoret. Det er 
her den daglige driften skjer, men vi ønsker 

også å komme tettere på våre medlemmer, 
menighetene og andre organisasjoner som 
samarbeider med. I året som kommer skal vi 
til WYD Panama, vi skal arranger flere leirer 
og forhåpentligvis gi et enda bedre tilbud til 
dere som er våre medlemmer. 
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Kjære ungdommer!
 
Etter ti år ble det i fjor igjen arrangert en 
Nordisk Ungdomsdag i Vadstena i Sverige. 
Selv om vertslandet nok stilte med den 
største deltagermassen, så hadde også 30 
nordmenn og rundt like mange dansker tatt 
turen til Birgittabyen. Takket være et felles 
forberedelsesteam og en engasjert svensk 
kardinal ble det en inspirerende helg for alle.

Selv om det i tillegg var noen utenlandske 
bidragsytere, så var dette dog et tegn på at 
vi har en god del egne ressurser til å støtte 
hverandre i TRO, HÅP og FELLESSKAP.

Jeg ser dette flere steder i landet hvor det 
har funnet seg en gruppe unge mennesker, 
som vil dele troen sin med hverandre og leve 
den i hverdagen. Og det er godt og viktig å 
vite at man ikke er alene.

Det finnes grupper av unge voksne og stu-
denter, som samler seg i de byene de har 
flyttet til. Det finnes ungdomsgrupper, som 
deler begeistringen for felles sang og bønn 
meg søndagsmenigheten. Det finnes kon-
firmantgrupper som inspirerer også ikke-
katolikker og ikke-døpte til bevisst å velge 
sakramentenes vei. 

Likevel er også leirene og helgarrangemen-
tene på Mariaholm særlig viktig for dem som 
ellers bor langt unna menighetskirken.

Kanskje må vi bli enda flinkere til å fortelle 
hverandre om de ting som skjer, ikke for å 
skryte, men for å inspirere hverandre. Visste 
dere at St Franciskus skolen i Arendal har 
tatt Pave Frans’ encyklika «Laudato Si’» på 
alvor og ryddet stranden? 

Det er masse gode ting som allerede skjer, 
og det er enda mer vi kan gjøre.

I 2019 skal rundt 40 unge voksne ta turen 
til Verdensungdomsdagen i Panama. Dess-
verre er det ikke ferietid i Norge når det er 
ferie i Mellom-Amerika. Men jeg håper at de 
som drar, tar med inspirasjon fra møtet med 
verdenskirken til å støtte TRO, HÅP og FEL-
LESSKAP her hjemme. 

Takk for innsatsen i året 2017/2018.

p. Andreas Rupprecht
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Totalt antall lokallag i NUK 115
Antall tellende lokallag 95

Katekese- og barnelag 36

Ungdomslag 52

Unge Voksne-/studentlag 6

Korlag 6

Lokallags- og medlemsstatistikk

2013 2014 2015 2016 2017

Totalt antall betallende medlemmer 2847 3087 2927 2894 3333

Æresmedlemmer 26 27 21 22 22

Støttemedlemmer 100 86 91 57 46

Betalt 26-34 90 82 81 45 74

Betalt 0-25 år 

Nord 78 88 56 45 33

Midt 111 139 100 146 112

Vest 524 580 423 545 717

Øst 417 484 499 346 641

Østfold 220 492 429 487 663

Sør 252 230 226 164 165

Oslo 1029 833 1014 1058 883

Totalt 2631 2846 2747 2790 3214



11Regionalt

Distrikt Oslo
Av martin nguyen

Distrikt Oslo består av mange forskjel-
lige lokallag spredt i de tre menighetene St. 
Hallvard, St. Johannes og St. Olav. Hvert av 
lokallagene har regelmessige interne arran-
gementer, samt at lokallagene har bidratt 
mye til distriktsarrangementene. Distrikt 
Oslo har hatt seks arrangementer der de 
forskjellige lokallagene har bidratt. Det star-
tet med et konfirmanttreff for alle konfir-
mantene i de tre menighetene. Vi har også 
hatt en kveld der bønn, lovsang og stillhet 
har vært det sentrale. AA-dagen var et arran-
gement der de forskjellige lokallagene bidro 
med mat, sang, deltagelse og mye mer for 
å samle inn penger til årets adventsaksjon. 
Det aller siste arrangementet Distrikt Oslo 
hadde, var en helg på Mariaholm der vi var 
over 90 personer! 

SOUL etablerte et godt fungerende styret 
året før med 7 medlemmer. Dette styret har 
kontinuerlig vært til stede på ungdomskvel-
der og gjort en god jobb i Herrens navn, 
samt som de har motivert både styre med-
lemmer og deltagere ved å alltid gjennom-
føre opplegg med god flyt og energi.

Vi startet året med en rekke fine utflukter 
til forskjellige kloster som Katarinahjemmet 

og Lunden kloster. Vi la også av litt tid hver 
kveld til noe som vi kalte «mini-foredrag» 
hvor en eller to fra styret hadde et foredrag 
på ca. 10 min om et tema vi hadde valgt ut 
på forhånd. 

YFL er stolte over å ha aktivitetene de har 
i løpet av året som leirer, månedlige møter, 
fellowships, kor for ungdomsmesse osv. I 
de siste årene har de prøvd å være interna-
sjonale som vil si å invitere andre folk fra de 
forskjellige lokallagene, og i år har de klart 
å invitere mange til sine leirer og månedlige 
møter, men det beste er at de også har blitt 
bedre kjent med andre lokallag. YFL er veldig 
glade for å være en del av NUK!

Tamilske Unge Katolikker (TUK) pleier å ar-
rangere samling hver fjerde fredag i måne-
den. Den ene fredagen inviterte de alle lokal-
lagene i Oslo på besøk. Dette var for å kunne 
bli bedre kjent med andre lokallag, og vise 
dem et innblikk av hvordan TUK-samlingene 
er. De har også arrangert to leirer, en for 
medlemmer og en for styret. Vi har deltatt 
i både distrikt Oslos og KUTs arrangement 
ved å ordne i stand en dans til både AA-hel-
gen og AA-dagen.

Fra høsten 2017 har St. JO fått en enorm 
vekst i antall medlemmer som fylte hele 
rommet med i hvert fall 30 deltakere hver 

kveld. Vi har blant annet hatt halloweenfest, 
klosterbesøk, Pater prater og masse annet 
moro. Den 19. juni hadde St. JO sin siste 
ungdomskveld før sommeren hvor 50 folk 
møtte opp. Dette skal vi prøve å slå til neste 
år.

Året 2017/2018 har vært preget av mye 
aktivitet både i lokallagene og i distriktet. Vi 
startet med et ønske om å ta distriktet til nye 
høyder og ved slutten av året kan vi virkelig si 
at Distrikt Oslo har nådd nye høyder.
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Distrikt Østfold
Av Vivi v0

Distrikt Østfold er et distrikt som består av 
menighetene Moss, Askim, Fredrikstad og 
Halden. Under Landsmøte 2017 ble det be-
stemt at jeg, Vivi Vo, skulle fortsette som dis-
triktsrepresentant for året 2017/2018. I til-
legg ble Silje Nguyen valgt til vara. Dette året 
har ikke vært det aller beste for distriktet, 
men vi har fått til et par små arrangementer 
og noen litt større der vi har fått inn ledere 
fra andre menigheter innenfor og utenfor 
distriktet. 

I de siste årene har det vært en stor ned-
gang på aktiviteter i menighetene, men si-
den 2016 har St. Birgitta i Fredrikstad hatt 

en stor suksess med å gjenoppbygge lokal-
laget sitt. Det er blitt arrangert konfirmant-
helger, katekesehelger og innsamlingshelger 
til både Adventsaksjonen og Fasteaksjonen.

Både i Askim og Moss har det vært lite akti-
vitet, men i år som alle andre år er ble det 
arrangert barnehelg/AA-helg i Askim, der de 
i år samlet barn fra både Askim og Moss. 
Denne helgen har i utgangspunktet arran-
gert for at barn fra distriktet ville bli bedre 
kjent med hverandre og samtidig lære mer 
om Adventsaksjonen. 

Det ble ikke arrangert noe i Moss som det 
har vært tidligere, heller ikke i Halden.

I det siste har det vært vanskelig å få kontant 
med menigheten i Halden, grunnet til at de 
ikke lenger har noe lokallag som Fredrikstad, 
Moss og Askim, men vi får håpe at året som 
kommer blir annerledes. 

Noe av det vi håper på å arrangere til det 
kommende året er et distrikt med andre 
distrikter som er blitt arrangert tidligere og 
kanskje flere store aktiviteter som Paintball 
og Bowling.

Selv om det har blitt arrangert mindre ak-
tiviteter i år, har alt gått relativt greit. Vi vil 
gjerne takke for året som har gått og håper 
at året 2018/2019 blir enda bedre.
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Distrikt Øst
Av sofie aceveda

Distrikt Øst består av menighetene i Asker 
& Bærum, Drammen, Gjøvik, Hamar, Høne-
foss, Lillehammer, Kongsvinger og Jessheim. 
Under fjorårets landsmøtet 2017 ble det av-
gjort at både jeg, Sofie Aceveda fra Bærum 
skulle fortsette som distriktsrepresentant, 
og Christine Vu fra Lillestrøm som distrikts-
vara for året 2017/2018. 

Dette har dessverre ikke vært det beste året 
for Distrikt Øst hvor aktiviteten har vært min-
dre enn det vi håpet på. Rett etter fjorårets 
LM var det planlagt å følge tradisjonen med 
et kombinert distriktstreff med Sør. Det ble 
det dessverre ikke noe av, men vi satser på 
at aktiviteten vil få en pangstart til neste år. 

Men heldigvis har det ikke vært helt stille i 
distriktet. Lokallaget i Hamar (HAUK) har 
hatt en jevnlig aktivitet der de tilbringer hel-
ger sammen hver måned med ulike spen-
nende temaer som står for hver helg. Ak-
tiviteten har resultert til en økende vekst i 
lokallaget. I Gjøvik (GLUP) har de arrangert 
pizzakvelder med film om Pave Johannes. 
Sammen har begge lokallagene samt Lille-

hammer (KLUMP) hatt to overnattingshelger 
fylt med lek, moro og ikke minst lærdom. 
Mens i lokallagene  i Asker & Bærum (KLAB) 
og Lillestrøm (LUK) har de holdt en minne-
rik konfirmasjonshelg på Mariaholm for sine 
menigheter. Dette gjelder også Jessheim 
(UiG) hvor det ble arrangert i egen menighet.

En fellesaktivitet alle lokallagene har fullført 
er pengeinnsamling til Adventsaksjonen 
2017 der alle har vist en herlig innsats. Med 
aktiviteter som blant annet kirkekaffe, jule-
verksted og juleshow. Vi i distrikt Øst takker 
for oss i år og vi krysser fingrene for det året 
som kommer, noe vi ser utrolig frem til! 
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Distrikt SØR
Av an-thuy tran og maria tran

I år har St. Frans ungdomslag i Larvik jobbet 
for å bli mer aktive og få flere medlemmer. 
De har ungdomskveld med messe en gang i 
måneden der de driver med forskjellige akti-
viteter som for eksempel filmkveld, spillkveld, 
og temakvelder med diskusjoner om aktuelle 
og interessante temaer sammen med pre-
sten. Til adventsaksjonen solgte de kirkekafe 
etter messene, og arrangerte et juleverksted 
for katekesebarna med pepperkakebaking og 
DIY av julepynt.

I Kristiansand hadde SAUL, SAML og Unge 
Voksne får hver sin tur til Stella Maris. SAUL 
hadde sin Stella Maris tur med medlemme-
ne, mens SAML inviterte St. Olav Domkirke 
ministrantlag med. Unge Voksne inviterte 
derimot Unge Voksne fra hele Norge. Ad-
ventsaksjonen i Kristiansand er et samar-
beid mellom alle lokallagene. I år har de stått 
ute de 4 lørdagene i advent og solgt vafler. I 
tillegg til dette avslutter de Adventsaksjonen 
med deres årlige julekonsert der all inntek-
ten går til Adventsaksjonen. Dette året har 
SAUL satset på å bli mer aktive i kirken, og 
har dermed startet opp med å avslutte alle 
ungdomskveldene våre med aftenbønn. 

SAUL hadde også sitt eget ungdomskor un-
der Corpus Christi, og avslutter året med en 
overnatting i den nyoppussete ungdomskjel-
leren, som ministrantlaget har jobbet dug-
nad for.

Arendal er ganske nytt og vi jobber med å 
få dem mer aktive. KULP (Porsgrunn) jobber 
med presten for å føre dem mer inn i NUK. 
Tønsberg har arrangert en helg for konfir-
mantene. Sandefjord jobber vi fortsatt med.
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Distrikt Vest
Av marta krakus og katherine esquivel

Bergen

Bergens Unge Katolikker har gitt i det siste 
året både et åndelig og sosialt tilbud til våre 
ungdommer fra ungdoms- og videregående 
skole. Lokallaget er kanskje ikke så stort 
enda, men gjengen som har samlet seg i 
dette året og arrangert møter fulle av glede 
og motivasjon for å tjene hverandre og kir-
ken. Vi har hatt kvelder med spill, matlaging, 
sammen med messe. 

Studentgruppen Fides i Bergen er alltid i 
farten! De reiste til Spania og besøkte byen 
til hellige Teresa, Avila, og var på retrett på 
Lunden kloster i Oslo i mars. Søndagsmøte-
ne har gitt dem mulighet til å være sammen i 
bønn, lære av hverandre og vokse sammen i 
tro og i vennskap. Tilbedelse som ble startet 
for to år siden har også blitt arrangert hver 
måned siden. Et felles møtepunkt for menig-
heten, med musikk og sang fra unge voksne 
og i samarbeid med Mor Teresa-søstrene.

Stavanger

Ungdomslaget SKUF i Stavanger ble dess-
verre preget av et inaktivt styre den første 
halvdelen av året, men gjorde et comeback 
etter sommeren med et nyvalgt styre! Det 
har blitt arrangert ungdomskvelder omtrent 
1 gang i måneden med innhold som Pater 
Prater med St. Svithuns nye sogneprest og 
diakon, tur til den katolske kirkegården på 
allehelgensdag hvor det ble høytidelig bønn 
for døde – som var en av de fineste kveldene 
ungdommene tilbrakte sammen, kirkekaffe, 
Beat4Beat og MasterChef – to anerkjente 
konkurranser som også falt i smak i Stavan-

ger. Det ble spennende konkurranse og kule 
premier!

Unge Voksne i Stavanger har holdt seg aktive 
med både faste andakter og sosiale aktive-
rer 2 ganger i måneden. De har spilt curling, 
shuffleboard, dratt på hockey-kamp, og ar-
rangert ulike temakvelder. Gruppen vokser 
sakte med sikkert og lokallaget har blitt en 
viktig ressurs i menigheten da de ofte stiller 
opp og bistår med diverse barne- og ung-
domsarbeid som leir, ungdomskvelder og 
katekese.

Haugesund

Det var dessverre ikke vært noe lokallagstyre 
eller barne- og ungdomsarbeider i Hauge-
sund vi har kunnet kontakte.
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Distrikt Midt
Av SIGRID NORDHUS

I Distrikt Midt har vi to lokallag. Kul-Tro i 
Trondheim og Lev-ung i Levanger. Disse to 
lokallagene samarbeider om nesten alt de 
gjør og arrangerer aktiviteter sammen. 

I året 2017/18 er det blitt arrangert flere ak-
tiviteter:

Den 27. oktober ble det arrangert en hallo-
weenfest av Kul-Tro, i menighetslokalet til St. 
Olav. Der ble det servert mat og brus, og det 
ble kåret beste kostyme. 

15. til 17. desember arrangerte Kul-Tro 
sammen med Lev-ung, Adventsaksjonshelg 
i St. Olav domkirke. Dette ble gjort til et obli-
gatorisk arrangement for konfirmantene i St. 
Olav, men også flere andre ungdommer fra 
Trondheim og Levanger ble med. Flere lede-
re ble invitert fra andre distrikter for å være 
ledere på leiren. På leiren laget deltagerne 
gaver og bakte pepperkaker, solgte vafler og 
kaffe til inntekt til AA. Det ble også arrangert 
en adventsaksjonskonsert der alle inntekter 
ble gitt til formålet. 

Etter Jul: 

22. februar arrangerte Kul-Tro en aktivitets-
dag i gymsalen på Trondheim katedralskole. 
Der ble det spilt ulike ballspill og servert 
frukt. Etter ballspillet var ferdig, gikk alle over 
til menighetslokalet til St. Olav og så film og 
spiste snacks.  

Torsdag 3. mai til søndag 6. mai ble det ar-
rangert en mini-påskeleir for alle konfirman-
tene i distriktet. Det var ca. 65 deltagere og 
16 ledere + prest. Temaet for leiren var ‘’å 
vokse i troen’’. Det ble holdt to temaøkter og 
pater prater + at alle måtte skrifte. Det ble 
arrangert beat for beat, rebusløp og Ama-
zing race. I tillegg var det mange åndelige 
aktiviteter. Siste kvelden ble det også holdt 
en stor fest der det ble servert masse snack 
og brus. Leiren ble holdt på IMI Stølen på 
Oppdal. 

17. juni arrangerte Kul-Tro en avslutnings-
fest med grilling utenfor kirken. Det var 
mange som kom og spiste, og det ble lekt 
ulike bli-kjentleker og ballspill. 
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DISTRIKT NORD
Av karthiha edward

Distrikt Nord omfatter alle lokallagene i lan-
dets tre nordligste fylker, Nordland, Tromsø 
og Finnmark. 

Menighetene er knyttet til Tromsø stift og lig-
ger spredt over et vidstrakt areal sammen-
liknet med de øvrige distriktene. Det har vist 
seg utfordrende å arrangere aktiviteter på 
distriktsnivå. Det kan skyldes lange reisetider 
mellom de største byene som har aktuelle 
for arrangement.  

I Tromsø er ungdomslaget KULT grunnlaget 
for menighetens tilbud til barn over kon-
firmasjonsalder og 18+. Lokallaget har en 
stabil medlemskjerne som deltar aktivt i det 
daglige menighetslivet. St. Elisabethsøstrene 
v/ sr. Rita Kozielska arrangerer månedlige 
lovsangkvelder fro ungdom, studenter og de 
som føler seg unge etterfulgt av messe og 
diskusjonskafé. KULT arrangerer faste sam-
linger og til tider dagsutfarter for 18+ med 
utgangspunkt i friluftsliv og bønn. Enkelte av 
lokallagets medlemmer bidrar også med lek-
sehjelp for de yngre i menigheten. 

Menighetene i Finnmark har ingen kjente 

aktive lokallag. I Bodø samler ungdomsgrup-
pen i St. Eystein jevnlig ungdom mellom 
16-18 år med ambisjoner om å trekke flere 
konfirmanter fra årets kull med i seg den 
kommende høsten. St. Sunniva menighet i 
Harstad har med sin store katekesegruppe 
på om lag 30 barn- og unge fra hele distrik-
tet stort potensiale. 

Ambisjonene for distrikt Nord i 2019 er å 
starte med å avholde distriktstreff for konfir-
manter og 18+. Ved å samle barn- og unge 
fra menighetene i Nord, kan det skapes 
engasjement til ytterligere aktivitet på ung-
domsfronten i menighetene.
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Statistikk over NUK aktiviteter 2017 Deltagere
Landsstyremøte Vinter 21

Leirsjefsamling 13

18+ helg i Trondheim 17

Vårsamling 29

Påske+leir 63

Konfirmantleir 112

Dugnadshelg 4

Landsstyremøte Vår 18

Barneleir Sør 12

Vestlandsleir 35

Barneleir Oslo/Øst 37

Juniorleir 41

Ungdomsleir 53

Nordisk ungdomshelg 31

Landsmøte 66

Hyttetur for 18+ i Mandal 15

Høstsamling 29

18+helg på Mariaholm 21

Adventsaksjonshelg 64
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barneleir 2018
Av Vivian Jensen

Barneleir Øst hadde 20 spente ledere som 
ventet ved Akersveien lørdag formiddag. 
Lederne møtte 40 deltagere som de skulle 
tilbringe en hel uke sammen med på Maria-
holm. Dette var veldig tydelig utover uken et-
tersom deltagerne sto opp kl. 5 hver morgen 
og ventet spent på dagens program.

Første dagen ble deltagerne møtt med mat 
og omvisning av leirstedet. Deretter var det 
lette «bli-kjent» leker, rebusløp for både del-
tagere og ledere på programmet. Under 
hele uken hadde alle ansvar for å ta vare på 
hverandre, spesielt var dette fokus siden te-

maet for leiren var familie. Temaøkter, pater 
prater, katolske talenter og aktivitetsgrupper 
involverte rundt det katolske liv som en stor 
familie. Det var messe, messeforberedelser, 
aftenbønn og morgenbønn på programmet 
hver dag hele uken. Utenom ledernes leir-
program ble det også rom for fritid. Her ble 
gamle vennskap gjenforent og nye skapt.

Deltagere ble bedt om å ta med seg kostyme 
for temafesten «tegneserier». Noen deltage-
re hadde gledet seg så mye til temafesten 
at det var det første antrekket de tok på seg 
mandag morgen. Lederne hadde litt vanske-
ligheter med å få enkelte deltagere til å skifte 
til fritidsklær, men med gode avtaler med le-
dere kom de tilslutt frem til en enighet. Når 
kvelden nærmet seg, fikk de endelig lov til å 
ta på seg kostymet sitt og være sin favoritt 
tegneserie. Noen var kledd ut som «minion», 
og andre var superhelter. Det ble utført en 
del konkurranser og leker.

På onsdag var det enda en dag med fullt 
program. Hovedfokuset for denne dagen var 
tivoli. Her fikk deltagere mulighet til å ta del 
i aktiviteter i deres tempo. Ansiktsmaling og 
blikkbokskasting var den kuleste stasjonen.

Med tilgang på mel, bøtter og vann var det 
ikke noe annet valg enn å starte mel- og 
vannkrig.
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UNGDOMSLEIR 2018
Av: Unni Gabrielle Carreno

Som tidligere år var vi også denne gangen 
klar for sommerens vakreste eventyr, 20 
spente ledere, kokker og prest telte ned da-
gene til 7.juli. 

Ungdomsleir på Mariaholm – leir for ung-
dommer mellom 15 til 18 år. Denne leiren 
er alltid veldig populær og samler konfir-
merte ungdommer fra hele landet for en 
uke på leir. Temaet for årets ungdomsleir 
var «Kroppens hellighet». Vi hadde engasje-
rende, oversiktlige og fine foredrag av våre 
ledere. Ved invitasjon til deltagelse i temaøk-
tene som ble presentert fikk ungdommene 
muligheten til å bli opplyst, komme med me-

ninger og spørsmål rundt temaene. Krop-
pens hellighet opplyser de som allerede vet 
og de som ikke vet fullt så mye om troen, fra 
skapelsen, katolikk i hverdagen, og til synde-
fallet. Vi var heldige som hadde med pater 
Pål Bratbak, som også svarte på nysgjerrige 
spørsmål under foredragene, men han had-
de også noen populære runder med pater 
prater. 

Uken vår bød på mange aktiviteter, fester, 
og underholdning. Været var med oss, og vi 
hadde morgenbad, kveldsbad, og vannkrig 
nesten hver dag. Selv om grillforbudet stod 
sterkt, klarte våre fantastiske kokker Stella 

og Steffen å fikse pølser og burgere som 
satte spikeren på hodet i kombinasjon med 
aktivitetene. 

Vi hadde selvsagt med de klassiske aktivite-
tene Beat for beat, quiz, filmkveld, sommer-
OL, fotball-VM, amazing race og masse an-
net gøy. Utkledningsfesten med «Grease» 
som tema slo virkelig godt an, og filmen ble 
selvsagt vist senere for de som ikke kjente 
til dette. Lederne hadde øvd lenge og åpnet 
temafesten med å danse «Grease lightning», 
som ble etterfulgt av festmåltid ute, film og 
bading for de som ønsket dette. 

69 fornøyde deltagere og 20 slitne, men gla-
de ledere ser frem til neste gang!
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Påskeleir 2018
Av Simon Johannes Norheim

Påskeleir 2018 var en av de hyggeligste opp-
levelsene man kan få på én uke. Ikke nok 
med at man får en haug med nye, kule ven-
ner. Man får også oppleve troen sin på en ny 
og spennende måte. Jeg var med på leiren 
som ble holdt på Gulsrud, og dette var en 
fantastisk opplevelse. Jeg kom et par timer 
senere enn resten av gruppa, men jeg ble 
godt tatt imot av gruppen min, og ikke minst 
av romkameratene. Dette er jeg veldig takk-
nemlig for, og jeg tror det er veldig viktig at 
alle føler seg akseptert og inkludert, spesielt 
fordi det var mange som aldri hadde vært på 
leir før. Jeg personlig, hadde deltatt på bar-
neleirer flere ganger tidligere, men hadde 
ikke vært med på en lang stund. Jeg kjente 
heller ikke mer enn rundt 5 personer fra før 
av.

Lederne på leiren var superflinke! De var all-
tid tilstede, og man kunne alltid snakke med 
dem. De hadde planlagt masse for oss, slik 
at vi alltid skulle ha noe å gjøre. Jeg tror at 
hvis man har så fine og snille ledere som vi 
hadde, er det mye større sannsynlighet for 
at vi konfirmanter melder oss som ledere i 
fremtiden.

Jeg er også veldig imponert over kokkene, 
Peter og Jakob. De hadde alltid noe deilig 
klart for oss, og serverte hjemmelaget mat til 
hvert måltid. Brødet var kjempedeilig!

Alt i alt, var dette helt klart en uke man ikke 
glemmer. Til dere 04’ere som vurderer å gå 
neste år: Ikke nøl med å melde dere på! Dere 
får utforske den katolske tro mer, og får helt 
sjukt «schpaa» venner.

MILITÆRVALFART TIL Lourdes

Den 60. internasjonale militærvalfart til 
Lourdes i Frankrike gikk av stabelen fra 14. 
til 24. mai, og den norske delegasjonen dro 
sammen med major msgr. Torbjørn Olsen. 
Reisen gikk via Tyskland med båt, buss og 
tog, etter hvert sammen med flere soldater 
fra andre land. I løpet av valfarten var det 
messer av alle størrelser, med opptil 10 000 
soldater fra hele Europa og litt til. Alle som er 
inne til tjeneste i Forsvaret anbefales å søke 
på denne turen til neste år.
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NUKS BLADER OG NETTSIDE 2017-2018

Arken
Av jennie vu

Arken er et barneblad for barn opp til 12 år 
og gis ut fire ganger i året. Det tredje num-
meret i 2017 tok for seg temaet «ÆRLIG-
HET» mens utgaven etter, som ble utgitt i 
juletiden, handlet om «FRYKT». I starten av 
2018 ble det utgitt et nummer med temaet 
«MAKT», mens sommerens nummer hadde 
«TID» som tema.

I skrivende stund er vi 10 personer i redak-
sjonen, inkludert: Jennie Vu, Teresa Nguyen, 
Anna Selmer Olsen, Joanna Bivand, Marta 
Bivand, Maria Ruiz Ulltveit-Moe, Gabriella 
Beukers, Sara Tørnquist, p. Khiem Duc Nguy-

en og p. Andreas Rupprecht. Teresa Nguyen 
har steppet inn for Karol Michalczuk for lay-
out og p. Andreas Rupprecht er nå ansvarlig 
for korrekturlesing. Dessuten får vi hjelp fra 
Marta Widelska fra kontoret med å lage utgi-
velsesplan, frister, innkallinger og dens slags. 
Og en gang i blant har vi noen bidragsytere. 

I år har driften vært som normalt med ikke 
særlig store endringer. Vi jobber kontinuer-
lig med å forbedre bladet og tar gjerne imot 
tips eller ris og ros. Vår helgentegneserie har 
begynt å digitalisere seg fra nyåret samtidig 
som bladet fremdeles beholder de faste 
spaltene. I tiden fremover vil Arken samar-
beide med KUT med å skaffe tekster eller an-
net materiale som er tilknyttet det karitative 
arbeidet og adventsaksjonen. 

Q
Saga Lovstrom og Øyvind evenstad

Våren 2018 fikk Q-bladet ny redaktør. Siden 
redaksjonen fra tidligere hadde blitt mer el-
ler mindre oppløst, var det nødvendig å byg-
ge den opp igjen fra bunnen. Dette arbeidet 
har begynt, og nå består redaksjonen alle-
rede av fire interesserte skribenter i tillegg 
til redaktøren.

Den nye redaksjonen har enda ikke hatt sitt 
første møte i fellesskap, men planen er å få 
til et redaksjonsmøte en gang etter somme-
ren. Da kan også Q-bladet begynne å oppfyl-
le vedtaket om to fysiske publikasjoner i året, 
i tillegg til flere tekster på NUKs nettsider.

REDAKSJONER
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CREDIMUS
Sofia theresa og øyvind evenstad

Credimus har fått ny redaktør, og overførin-
gen av informasjon og mal for bladet fra den 
forrige redaktøren har gått i orden. I tråd 
med den nye ordingen for Q og Credimus 
skal det gis ut to fysiske blader i året, i til-
legg til tekster på nettsiden. Det første num-
meret skulle egentlig ha kommet ut rundt 
påske, men grunnet forsinkelser med layout 
kom det nødvendigvis litt senere. Det jobbes 
med å finne en ny layoutansvarlig, og redak-
sjonen skal ha rutiner å følge slik at publise-
ringen av neste nummer går som den skal.

Ellers har skribentene vært flinke til å sen-
de inn materialer (tekst og bilder) i tide, og 
det har vært god variasjon blant tekstene 
med både gamle og nye skribenter. Et par 
tekster har også blitt lagt ut på nettsiden, 
men intensjonen er at dette skal gjøres mer 
regelmessig i tiden framover. Det er veldig 
positivt at det stadig vises ny interesse for å 
skrive mer for bladet, og det er bred enighet 
om at Credimus er et viktig tilbud for unge 
voksne katolikker. 

NY SOSIALe MEDIer STRATEGI
Av MARTA WIDELSKA

Vi som jobber i NUK er klar over hvor stort 
potensiale som ligger i sosiale medier, derfor 
jobber vi stadig med å oppdatere og utvikle 
profilene våre på Facebook og Instagram. Vi 
forsøker å poste bilder og tekster fortløpende, 
og ser med glede hvordan innleggene når 
fram til dere – særlig på Instagram. Flere og 
flere folk besøker nettsiden vår, og vi kommer 
til å gjøre endringer i nettsidens innhold, så 
følg med! 

Hvis du har bilder, videoer og tekster du har 
lyst til å dele med oss, send dem inn til Marta 
Orgkons på Facebook.

MUS
NR. 1, 2018

    LES OM:
• Psyke og spiritualitet 
• Syndens alvor
• Gjenoppreisende nåde
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LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)
Av catarina vu

Ledertreningsutvalget har i hovedsak an-
svaret for lederutdanningen til nye ledere i 
Norges Unge Katolikker. LTU har i hovedop-
pgave å arrangere to ledertreningshelger 
hvert år, ledertrening vår og ledertrening 
høst. Deltagerne gjennomfører da et av fire 
kursopplegg som totalt går over to år. 

Allerede til ledertrening høst 2018 vil disse 
kursene ta plass på ledertrening. Leder-
treningsutvalget 17/18 i NUK besto av leder 
Catarina Vu og utvalgsmedlem Stephen 
Trotter. Vi har i år jobbet med å revidere de 
gamle kursene og lage nye kurs. Utvalgets 
mål er å kunne tilby mer relevante kurs for 
dagens ungdom og deres menighetsarbeid. 

Etter NUKs landsmøte 2018 vil Anna Nguy-
en, Abel Amar, Sofie Aceveda og Abinaya 
Philip bli en del av utvalget sammen de to 
andre som allerede sitter i utvalget. 

6.-8. oktober 2017 ble det arrangert leder-
trening og det tok plass på Mariaholm med 
hele 29 deltagere.  Det var mange som full-
førte sitt første, andre eller tredje kurs. Le-
dertrening vår ble arrangert 23.-25. februar 

LTU

Ledertreningsutvalget er NUKs 
innsatsstyrke for å bedre ungdoms 
forutsetning til å bli gode ledere i lokallagene 
og ellers i organisasjonen. 

Hovedvekten av arbeidet lagd ned i 
å planlegge og gjennomføre to årlige 
ledertreningshelger for ungdom mellom 
15 og 18 år. På ledertrening høst og 
ledertrening vår samles engasjerte ungdom 
rundt et kursopplegg på totalt 48 timer for å 
øke bevisstheten rundt vår tro og det å være 
katolske rollemodeller. 
Over to år kan en gjennomføre de fire 
kursene og erverve dyrebare refleksjoner 
og praktiske verktøy for å lede ungdom. I 
tillegg jobbes det for praktisk oppfølging av 
nøkkelpersoner i menighetene i samarbeid 
med barne- og ungdomsarbeidere. 

Utvalget: Catarina Vu (leder), Stephen 
Trotter, Anna Nguyen, Abel Amar, Sofie 
Aceveda og Abinaya Philip.

2018 på Mariaholm med hele 32 deltagere 
påmeldt. Etter helgen med ledertrening på 
våren var det hele 7 deltagere som fullførte 
ledertrening og fikk diplom! 

Etter LM 2017 fant Elisabeth Thrane, Kri-
stian Varmo og Katrine Zboch sin tid til å 
trekke seg fra utvalget etter flere år med 
enestående innsats i ledertreningsutval-
get. Vi takker for alt arbeid de har lagt til 
utvalget og ønsker dem lykke til videre med 
eventuelt andre verv. 
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LUT

Ledertreningsutvalget er et utvalg som 
jobber med leirene. Utvalget består av 
Marius Benedict Horn (Leder), Monique 
Vassvåg og Alexander Kopperud.

MUT

Medieutvalget hjelper NUK å nå ut til unge 
katolikker ved å produsere medieinnhold på 
sosiale medier. Utvalget består av Ivan Vu, 
Vuong Vu, Xuan-Huy Ba Mai & Ngoc Hoang 
Vu.

LEIRUTVALGET (LUT)
Av MARIUS BENEDICT HORN

LUT har ansvar for å finne leirsjefer til alle 
NUKs faste leire: 3 påskeleire, 5 distriktsleire, 
1 juniorleir og 1 ungdomsleir i tillegg til andre 
arrangementer som dukker opp.

På starten av året inviterer vi alle årets leirs-
jefer og praktisk til ett seminar hvor de får 
en innføring i det å være leirsjef i NUK. Dette 
blir også ett sted hvor leirsjefene kan dele 
leirerfaringer og få tips til hvordan de best 
kan gjennomføre sine leire. Etter dette og 
frem mot og under leiren får leirsjefene tett 
oppfølging av LUT, og alle leirsjefene har ett 
utvalgsmedlem som sin kontaktperson som 
følger de opp.

Etter at leirene er over, samler vi sammen 
leirrapportene og går igjennom disse. Dette 
er erfaringer vi tar med oss til neste års leirs-
jefsamling for å stadig forbedre vårt leirtilbud 
for deltagerne.

På slutten av sommeren inviterer vi også alle 
som har vært ledere på våre leire til en sam-
ling på Mariaholm hvor ledere kan møtes og 
dele erfaringer.

LUT samarbeider tett med AUV i forbedring 

MEDIEUTVALGET (MUT)
Av VUONG VU

NUKs medietutvalg ble opprettet 28.08.2017 
og består i dag av fire medlemmer. Utvalgets 
oppgave er å følge opp NUKs kommunikas-
jonsstrategi og arbeidet utvalget har blitt 
tildelt i arbeidsprogrammet. Siden oppstart-
en av utvalget ble det kjøpt inn utstyr for å 
effektivisere arbeidet når utvalget dokumen-
terer eller bearbeider materialer som film 
og bilder. Utvalget har laget en NUK-rewind 
2017 for å oppsummere aktivitetene som 
har vært arrangert gjennom NUK i løpet av 
2017. Utvalget har vært med på å hjelpe 
WYD-gruppen med å nå ut til NUKs medle-
mmer gjennom NUKs sosiale medier. For å 
vise mangfoldet i NUKs lokallag, har det blitt 
laget små klipp av lokallag i NUK hver måned 
og publisert på sosiale medier.

av våre leire, og med LTU om potensielle 
ledere som kan brukes på våre leire. Leirtil-
budet vårt er stort og vi trenger masse gode 
ledere, så meld deg gjerne på ledertrening. 
Det er ikke et krav for å være leirleder, men 
du stiller sterkere.
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18+ ARBEID
Av ANJA Z. PERSVOLD

I 2017-2018 har de unge voksne i NUK gjort 
mye! De har fordypet seg i troen og samti-
dig bidratt til et aktivt, engasjert fellesskap av 
unge katolikker. NUK har denne perioden ar-
rangert både lokale og regionale aktiviteter.

De unge voksne i Kristiansand arrangerte 
6.-8. oktober en hyttetur på leirstedet Stella 
Maris, og vi var en god gjeng unge fra flere 
deler av landet som møttes, hadde det gøy, 
var på sightseeing i Mandal, ba alle rosenk-
ransens mysterier, og hadde gode samtaler 
og diskusjon om hva bønn er og betyr for 
oss.

Over 20 unge voksne møttes 24.-26. novem-
ber på Mariaholm for å prise Herren og bli 
bedre kjent med hverandre. Vi hadde retrett 
og temaøkter med p. Hallvard, fordypet oss 
i hva det betyr at Gud har kalt oss til å være 
Hans venner, å være trofast i vennskapet 
med Gud, og hvor viktig Gud er i forholdet 
vårt til andre mennesker. Øyvind Evenstad 
gav oss en grundig innføring i apologetikk 
– trosforsvar. Helgen bød også på sosiale 

aktiviteter, kreativt rebusløp og gode sam-
taler. Vi avsluttet helgen på Kristi kongefest: 
måtte Jesus være konge i våre hjerter, måtte 
vi stole på Hans barmhjertighet og omsorg! 

Unge Voksne i Stavanger fikk æren av å verte 
NUKs 18+ helg i vinter. De benyttet anled-
ningen til å vise fram Stavanger-regionen sin 
fine kystlinje da de tok i mot rundt 20 unge 
voksne fra resten av landet på Ølberg på 
Sola. Alle ble godt kjent gjennom bønn og 
messe, gåtur langs stranda, diskusjon og 
foredrag, og allsang i løpet av helgen.

I sommer gikk vi pilegrimstur til Nidaros over 
Dovre. Der vandret vi fem dager sammen i 
bønn, stillhet og gode samtaler gjennom den 
skjønne norske fjellheimen. Vi ba tidebønner 
og sang, og hjalp hverandre opp vanskelige 
stier og bakker. Vi lærte å stole mer på Gud 

og la Ham hjelpe oss. Salige, rørte og lyk-
kelige var vi da kom fram til Nidarosdomen 
og knelte ned foran høyalteret. Be for oss, 
Hellig Olav!

Det foregår også mye på lokalt plan. NUK 
har lokallag for unge voksne/studenter som 
møtes regelmessig i både Bergen, Oslo, 
Stavanger, Trondheim og Kristiansand! Det 
er givende å møte andre unge katolikker når 
man flytter til en ny by, begynner å studere 
eller arbeide.
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Adventsaksjonen 2017 – Trygg mat 
for en sikker framtid på sri lanka
Av Mathias Ledum

På NUKs landsmøte i 2016 ble det bestemt 
at Adventsaksjonen skulle samle inn penger 
til Caritas sitt matsikkerhetsprosjekt på Sri 
Lanka. Prosjektet fokuserer på marginali-
serte husholdninger som læres opp i bære-
kraftig jordbruk, og regionale Caritas-orga-
nisasjoner organiserer selvhjelpsgrupper i 
lokalsamfunnene som brukes i implemente-
ringen av matsikkerhetsprogrammet. Grup-
pene får opptrening i blant annet jordbruks-
teknikker, økonomi og talsmannsarbeid og 
de hjelpes i gang til å starte opp sine egne 
grønnsakshager. Gjennom inkludering av 
lokale myndigheter, akademia og sivilsam-
funnet ønsker Caritas på lang sikt å bedre 
matsikkerheten og bidra til varige endringer 
som skal hjelpe flere ut av fattigdommen i 
landet. 

Året før hadde vi en rekordstor deltager-
masse med på vår årlige Adventsaksjons-
helg og i 2017 ble det nok en gang satt en 
ny rekord. I slutten av oktober var hele 63 
unge mennesker samlet på Mariaholm for 
å forberede seg til Adventsaksjonen. Under 
helgen fikk de gjennom idémyldring, presen-

tasjoner, workshops og gruppearbeid gode 
forutsetninger for å skulle gjennomføre 
aksjonen lokalt. Helgen ble toppet med en 
heidundrandes klimafest hvor deltagerne 
hadde kledt seg ut som noe klimarelatert, 
og vi hadde alt fra klimatruede dyrearter til 
klimaengasjerte ledere blant deltagernes 
kreative kostymer! 

Adventstiden er en tid for forberedelse 

gjennom bønn, faste og almisser. Det er en 
tid hvor vi er ekstra kalt til å sette vår nes-
tes behov framfor våre egne, og gjenkjenne 
Kristus i alle mennesker. Hvis man skuer 
tilbake på Adventsaksjonen 2017, kan vi 
med trygghet glede oss over at så mange 
mennesker gjennom Adventsaksjonen har 
svart på dette kallet. Disse menneskene har 
ofret sin tid, energi, oppmerksomhet, for å 
ikke nevne fryste fingertupper og vaffelstin-
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Karitativt utvalg er ansvarlig for 
gjennomføringen av Adventsaksjonen og 
å informere om Nord/Sør-problematikk i 
samarbeid med Caritas Norge. 

Utvalget: Mathias Bruno Ledum som leder, 
Camilla Ramse, Vivian Phan, Tram Michelle 
Nguyen, Ann Louise Ledum, Kristine Gran 
Martinsen og Sunniva Fongen. 

kende jakker, nettopp fordi de setter an-
dres nød høyere enn sin egen nød. «Det 
dere gjorde mot en av disse mine minste 
brødre, gjorde dere mot meg ». Hvis vi tror 
på disse Jesu egne ord, så kaller det oss 
til aksjon. Og det er i dette kallet vi tar del 
i gjennom Adventsaksjonen. I de hardtar-

beidende bøndene, 
de sultne barna 
og de vanskelig-
stilte familiene på 
Sri Lanka så kan vi 
gjenkjenne Kristus 
selv. Det utfordrer 
oss til å la vår tro og 
vår kjærlighet gjen-
speiles i våre hand-
linger, slik at de blir 
noe mer enn bare 
ord, gester og ren 

sentimentalitet. 

Ungdommer rundt i hele landet stod på 
under hele adventstiden for å samle inn 
penger til prosjektet på Sri Lanka, og den 
beinharde innsatsen fikk vi alle se resul-
tatene av da vi telte opp pengene som 
hadde blitt samlet inn. Hele 846 623 kr ble 
samlet inn til denne Adventsaksjonen, og 
med denne summen kunne vi igjen feire 

nok en rekordinnsamling! 

Men den store gleden er ikke bare på grunn 
av nok en rekordinnsamling. Men fordi den-
ne rekordinnsamlingen er et solid vitnes-
byrd om at stadig flere mennesker er villige 
til å ta del i dette nestekjærlige kallet. I til-
legg til å være et åndelig trosvitne, er denne 
rekordinnsamlingen selvfølgelig også noe 
konkret og fysisk. 846 623kr skal gi et solid 
løft til Caritas’ arbeid for matsikkerhet på Sri 
Lanka. Vår hjelpende hånd blir dermed ikke 
bare symbolsk, men er et faktisk bidrag til 

å sikre andre men-
nesker trygg, sunn og 
næringsrik mat. 

Jeg vil avslutte med å 
takke Caritas for det 
gode samarbeidet, 
NUK sentralt for den 
tålmodige støtten, og 
ikke minst karitativt 
utvalg som har holdt 
ut gjennom lange 
møter, endeløs plan-

legging og stressende perioder, og fortsatt 
klarer å gjøre den fantastiske jobben de gjør 
med et smil om munnen. Adventsaksjonen 
ville aldri ha vært så vellykket uten dere. Sist 

vil jeg så klart uttrykke min dypeste takk-
nemlighet og glede overfor alle som har bi-
dratt i denne Adventsaksjonen, både i form 
av tid, energi og økonomisk støtte. Takk for 
at dere har svart på dette kallet til å hjelpe 
vår neste i nød. 

Det er med stor glede vi kan skue tilbake 
på Adventsaksjonen 2017, ikke bare for 
oss som kan feire en vellykket aksjon, men 
jeg tror gleden deles av de mennesker vår 
støtte når frem til. Det er en stor glede fordi 
vårt arbeid, våre offer og vår nestekjærlig-
het, uansett hvor mye det har krevd av oss, 
gjennom Adventsaksjonen blir til noen an-
dres glede. 
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 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Inntekter

Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25 289 304 224 486
Medlemskontingent > 25 11 500
Medlemskontingent familie 0 2 500
Medlemskontingent støtte - øremerket
Medlemskontingent støtte 3 000 -2 080
Sum medlemskontingenter 303 804 223 946

Støtte fra Kirken 
Tilskudd fra OKB 559 170 600 000
Tilskudd fra Tromsø Stift 4 000 40 000
Tilskudd fra Trondheim Stift 0 0
Sum støtte fra Kirken 599 170 640 000

Statsstøtte 
Statsstøtte drift 1 346 926 1 498 680
Statsstøtte internasjonalt 89 098 41 286
Momskompensasjon 202 785 147 253
Nord/Sør Informasjonsmidler 0 10 000
AA Støtte 10 571 131
Fri Fond 809 376 728 921
Frifond til Driftstilskudd -576 954 -544 013
Frifond til Prosjektstøtte -189 176 -171 800
Sum statsstøtte 1 692 626 1 710 458

Arrangementsinntekter
Påmeldingsgebyr -3 193 -19 208 
Deltakeravgift 893 499 1 856 774
Støtte K-stud 0 3 840
Andre inntekter arrangement 0 697
Søskenmoderasjon -3 600 -600
Sum arrangementsinntekter 886 706 1 841 503

Andre inntekter
Gave til Leirfond -1 800 0
Lederavslutning -2 184 -2 490
Gaver 37 371 8 951
Salg Genser 12 379 9 750
Salg annet 18 450 540
Salg T-Skjorte 147 300
Andre inntekter 1 148 9 975

 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Sum andre inntekter 65 511 27 026
Sum inntekter 3 547 816 4 442 934

Kostnader 
Sum varekostnader -23 224 -10 541

Personale
Lønninger v/OKB og St. Olav -1 627 979  -1 346 039 
Utvikling og trivsel -12 627  -26 121 
Gave annsatt fradragsber. -459  -4 096 
Kantinekostnad -399
Sosialekostnad -1 676 -3 034
Sum Personalkostnader -1 643 519 -1 379 689

Administrasjonskostnader 
Kontorutstyr -42 672  -3 639 
Div.kontorutgifter 0  -5 500 
Programvare / EDB utg. -115 312  -70 042 
Trykking/utarbeidelse mm -15 766 0
Vedlikehold kontormaskiner -6 875 0
Telefon -2 022  -5 040 
Grafisk utarbeidelse -55 500 -4 000
Medlemregistrer 0  -13 400
Programvare, Software -9 710 -4 323
Kontorrekvisita -22 511 -10 867
Annen kontorutstyr -6 070 -4 757
Trykksaker -65 777 -82 381
Trykking-Leirfolder -5 625 -13 278
Trykking-Årsrapport 0 -19 425
Trykking-Blader -144 337  -127 491 
Aviser, tidskrifter, bøker -178 -139
Annen kontorkostnad 0 -160
Reiseutgifter stab -20 783 -8 064
Reiseutgifter ungdomsprest -8 151 -25 655
Reiseutgifter utvalg -46 939 -34 453
Budbil/frakt 0 -722
Forsikring -6 899 -4 081
Sum administrasjonskostnader -575 127 -437 417

Honorarkostnader
Revisjonshonorar -77 454 -62 520
Regnskapsføring -50 917 -50 000
Sum honorar kostnader -128 371 -112 520
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 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Arrangementskostnader
Kost arrangement -356 188 -496 255
Losji arrangement -387 485 -489 480
Kost og losji arrangement -166 751 -18 749
Transport arrangement -181 967 -920 011
Leder Reise under / til arrangement -111 827 -132 382
Forberedelse arrangement -17 804 -33 582
Leder Reise Forberedelse -31 613 -41 655
Rekvisita/diverse-arrangement -40 468 -50 551
Kurs, Møter og seminarer -28 945 -8 968
Møteutgifter Utvalg -34 029 -20 750
Deltakerreiser leirer -126 820 -79 285
Internett -1 451 0
Porto -173 391 -243 772
Rep. Ik fradrag.ber. -1 143 0
Sum arrangementskostnader -1 659 881 -2 535 440

Reisekostnader -2531 -141050
Andre kostnader -138168  -120715 

  
Sum kostnader -4 170 820  -4 737 371 

DRIFTSRESULTAT -623 005 -294 438
før finans- og ekstraord.poster

Finansielt og ekstraordinært
Tap på krav -20 118 -32 716
Renteinntekt 33 541 44 348
Renteinntekter: Reisefondet 8 351 9 133
Valutagevinst/ Agio 0 1 001
Renteinntekter: Bob Hope fond 2 629 2 617
Gave til videresending 574 263 324 437
Vid.sendte særbidrag -574 263 -324 437

Sum finansielt og ekstraordinært 24 403 24 383

Resultat -598 602 -270 055

Økonomisk utvalg

Økonomisk utvalg har ansvar for å 
følge opp NUKs økonomi og utarbeide 
budsjettforslag.

Utvalget bestod i 2017/2018 av: 
Jakob Voigt (leder i kraft av å være 
NUKs leder), Ole-Aleksander Greve, 
Svein-Thomas Isaksen Tvedt og Henrik 
Emil Greve (Generalsekretær i NUK). 



Har du HUSKET Å BETALE medlemskontingenten?
NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange idéer og stram økonomi. Vi trenger 
betalende medlemmer for å drive organisasjon og håper alle som vil være med NUK også 
husker å betale årets medlemskontingent.  
Bruk QR-koden for å betale medlemskontingenten for 2018.

Retur: 
NUK 
Akersveien 16 A
0177 Oslo


