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Kjære brødre og søstre i Kristus!
Året som har gått har vært et innholdsrikt
år for NUK. Som leder gleder det meg
at vi har hatt mange store og små
arrangement. Størst av dem alle er
verdensungdomsdagene i Krakow. Der
har vi møtt katolikker fra hele verden,
og opplevd verdens største fellesskap.
Pilegrimsreisen har gitt uforglemmelige
øyeblikk, og svært mye glede.
Norges Unge Katolikker har de siste
10 årene hatt en solid vekst, både hva
gjelder antall medlemmer, aktivitetsnivå
og det kulturelle mangfoldet. I 2012
startet en gruppe å se på hvordan vi som
organisasjon kan drive et enda mer aktivt
og effektivt barne- og ungdomsarbeid.
Gjennom de siste årene har vi gjort mange
av disse tiltakene. Med ansettelsen av
Henrik Greve som generalsekretær fullfører
vi denne restruktureringen. Det gjør at vi i
årene fremover kan rette arbeidet utover,
og lede stadig flere unge mennesker til
Kristus.
Vi har også startet en større satsing på
ministrantarbeid. Ved å arrangere en femdagers mesterskap, med både kursing,

sosiale aktiviteter og konkurranse bidrar
det til en bedre forståelse av hva det vil si å
tjene herren. Ved å bidra i liturgi, musikk og
karitativt arbeid viser vi at unge ikke bare er
Kirkens fremtid, men også en viktig del av
Kirken i dag.
I året som har gått har vi gitt ut en rekke
blader. De leses av barn, unge og voksne
i menigheten over hele landet og er et
viktig bindeledd for oss unge katolikker.
I et samarbeid med bispedømmet
skal vi fremover gi ut blader til alle
førstekommunionsbarn, slik at enda flere
kan ta del i vårt flotte fellesskap.
Til slutt vil jeg takke alle frivillige og ansatte
som har bidratt i året som er gått. Å møte
så mange engasjerte og troende mennesker
har vært til stor inspirasjon for meg, og gjør
at jeg føler meg svært trygg på at NUK står
godt rustet i årene fremover.
David Ottersen
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Sentralt
Landsmøte 2015

Årets æresmedlem 2015

Av Cornelia Sandbu

Av Mark Ross

Som fast tradisjon samle delegater fra hele Norge seg, for å holde det årlige landsmøte til NUK.
Landsmøte ble holdt første uken i september
på vårt kjære Mariaholm. Landsmøtet er NUKs
øverste organ, hvor de aller fleste lokallag, distriktsrepresentanter og utvalgt stilte opp.
Det var mange saker som var oppe til diskusjon med engasjerte representanter. En sak som
også i år skapte mye diskusjon var Adventsaksjonens prosjekt for 2016. Det var til slutt temaet
«Inkluderende utdanning i Vietnam» som vant
frem. Andre saker som ble tatt opp var ansettelse av en generalsekretær og hvordan landsmøtet ønsker å forme NUK videre. Det ble i tillegg
vedtatt nye vedtekter for at NUK som organisasjon skal bli mer fleksibel. Mange nye distriktsrepresentanter ble valgt og, et nytt arbeidsutvalget
ble valgt. I år var det mange som stilte, og det ble
en skikkelig presentasjon av alle kandidatene, før
8 stykker ble stemt inn. Sist men ikke minst ble
valgt ny leder: David Ottersen. Kort oppsummert
var landsmøtet 2015 fylt med mange spennende
og tidskrevende saker med høyt engasjement,
som vil ha store endringer for NUK på langsikt.
Nye vennskap ble skap blant lokallagene, så de
kan samarbeide mer på tvers med morsomme
turer, aktiviteter og få støtte og hjelp av hverandre.

Rosália Elisabeth Lukácsovics Bjerkedal
er født 8 Januar 1961.
Hun kommer
opprinnelig fra
Sarpsborg og
var en aktiv katolikk i St. Birgitta
menighet, Med
en gang hun ble
fermet, startet
hun i lokallaget
i Fredrikstad i
UNKF. Da hun
flyttet til Oslo
for å studere,
ble hun med i
lokallaget Unge
Voksne. Hun ble valgt inn i Landsstyret og
var styremedlem, med i AUV og nestleder i
UNKF i mange år.
Rosália var og er en god leder. Hun har vært
med på utallige UNKF-arrangementer.
Etter hennes lange karriere i UNKF har
hun fortsatt sitt engasjement i Kirken. I dag

jobber Rosalia som menighetssekretær i
St.Birgitta menighet i Fredrikstad, hvor hun
også er ungdomskontakten.
Hun har også vært et trofast støttemedlem
i NUK. Men nå kan hun altså ikke betale
kontingent til NUK lenger, for nå er hun vårt
ÆRESMEDLEM.
NUK må bare takke Rosália for hennes
utrettelige innsats for vår organisasjon!

Sentralt
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Årets lokallag – st. JO
St. Johannes Apostel og Evangelist er en
menighet i Bredtvet, Oslo som ligger i
Groruddalen. Menigheten har mange ulike
etniske grupper som vietnamesere, polske, norske, tamilere, etiopiere, filippinere
og mange flere. Menigheten har mange
utfordringer, men ved hjelp av mange frivillige ildsjeler kommer vi oss gjennom. Dette
gjelder også ungdomslaget.

Aktivitetene for kveldene har vært
Beat4Beat, kokkekamp, Taizé, vietnamesisk
kveld, vannkrig, pater prater og mange flere.
Sjekk våre brosjyrer!

St. Johannes menighet ble opprettet
1. mai 2013. 6. mai hadde vi vår første
ungdomskveld i samarbeid med
ungdomslaget SOUL. 20. juni ble det
første styret opprettet. Under to år har
vi klart å reise til st. Torfinn i Levanger i
forbindelse med valentinshelga, hatt AA
overnatting, vist menigheten filmen: «Fra
Sverd til Plogskjær», deltatt i Distriktballet
og innsamlingen for AA, arrangert kirkekaffe
hver andre søndag i måneden og tatt oss
en helgetur til Hurum. Fra oppstart året
har vi da vokst fra 7 deltakere hver kveld
i gjennomsnitt (som bare besto av styret),
til 17. Vi sørger for at det er minst én
ungdomskveld i måneden som blir satt av til
troen. Hver tirsdag starter vi med messe og
deretter mat og aktivitet bak kirkerommet.

Det har ikke alltid vært lett og det krever
mye arbeid. Ungdomslaget har vært så
heldig og fått hjelp fra erfarne voksne i
menigheten, og vi er velsignet med beliggenheten vår som ligger sentralt for unge
katolikker i næromårdet. Så våre tips for
andre lokallag er:

Målet for dette året er å fortsette det gode
trøkket og arbeidet. Prøve å få med konfirmantene, samt holde på de faste medlemmene.

• Ha et godt samarbeid og kommunikasjon,
med presten og menigheten.
• Ha et velfungerende styre som er motivert.
• Ta vare på faste medlemmer.
• Ha et variert program og utnytt ungdommenes talenter.
• Spør om hjelp! (Fra NUK, menigheten eller
AUV)
• Aldri gi opp!
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Sentralt
Landsstyret (LS)
Av joakim ramse
Landsstyre (LS) er NUKs viktigste organ
mellom de årlige Landsmøtene. LS skal
møtes minst to ganger mellom Landsmøtene, og denne perioden ble det holdt møte
i oktober og i mai. Landsstyret består av
Arbeidsutvalget, Distriktsrepresentanter,
redaktørene for NUKs blader (Arken, Q og
Credimus), lederne for Leirutvalget, Ledertreningsutvalget, Barneutvalget, 18+utvalget, Økonomisk utvalg og Karitativt Utvalg.
Landsstyrets oppgave er å bidra til at de
vedtak og oppgaver som Landsmøtet har
vedtatt blir gjennomført. LS består av medlemmer som er demokratisk valgt på Landsmøtet eller er utnevnt av Arbeidsutvalget.
Dette bidrar til å sikre at de oppgavene som
har blitt vedtatt av NUK på Landsmøtet blir
fulgt opp av et demokratisk valgt, landsdekkende styre i tiden mellom Landsmøtene. Landsstyremøtene er også viktig for
oppdatering og utveksling av informasjon
representantene imellom, både i og utenfor
møtene. Spesielt viktig er utvekslingen av
informasjon mellom NUKs sentrale ledd
(Arbeidsutvalget, utvalgslederne og redaktørene) og distriktsrepresentantene. Her får
AUV verdifulle innspill til styringen av organisasjonen fra de ulike fagmiljøene som

jobber målrettet inn i hver sin del av NUKs
virksomhet. LS er dermed en viktig arena
både for å forankre vedtak som AUV ønsker
større demokratisk innflytelse på uten å
måtte vente til LM, og kanskje aller viktigst

en arena der de utvalgene kan møtes og gi
hverandre innspill og ideer.
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Arbeidsutvalget (AUV)
Av Joakim Ramse
Arbeidsutvalget (AUV) for perioden
2015/2016 er frivillige som har stilt seg
tilgjengelige for NUK gjennom perioden og
ble valgt av Landsmøtet i 2015. David Ottersen ble NUKs leder, og de øvrige valgte
medlemmene av AUV konstituerte seg i
roller etter møtet: Joakim Ramse som nestleder og arrangementsansvarlig, Cornelia
Sandbu som formasjonsansvarlig, Anna
Nguyen som redaksjonsansvarlig, Anh Thu
Tran og Mark Ross som regionsansvarlige.
AUV har holdt regelmessige møter gjennom
hele året, med to til tre uker mellom hvert
møte, og kontinuerlig vurdert store og små
spørsmål om hvordan NUK bør tilpasses
innenfor mandatet fra Landsmøtet.
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Sentralt
Sekretariatet
Av Kim Anh Le
Det har vært et spennende år for sekretariatet. Det siste året har vi blant annet jobbet med planlegging av WYD, fått på plass
nytt medlemsregister og i tillegg planlegge
ny nettside. Sekretariatet har også tatt en
stabstur til Polen for å kjøpe kirkeutstyr for
NUK, og vår organisasjonskonsulent Kim
Anh Le har også fått mulighet til å delta på
Caritas Regional Konferanse i Frankrike. Fra
1.august 2016 startet Henrik Greve som generalsekretær for Norges Unge Katolikker.
Dette er en helt ny stilling som organisasjonen har jobbet for å opprette de siste to
årene. Nå har vi endelig fått generalsekretær på plass, og vi ser fram til spennende
tider fremover.
Kristina Elizabeth Bjørnland har vært i permisjon fra juni 2015 til juli 2016. I denne
perioden har Kim Anh Le jobbet 100 %
som organisasjonskonsulent, Svein Thomas
Tvedt 100 % som organisasjonssekretær og
p. Duc Khiem Nguyen 50% som ungdomsprest. Sekretariatet har også ansatt Lisa
McFadden som vikar i desember og Mathias
Ledum jobbet som vikar i desember, og
perioden april til juni 2016.

Sekretariatet ansettes av Arbeidsutvalget
for å hjelpe til med den daglige driften av
NUK. Vi bistår de frivillige slik at de kan gjøre
en best mulig innsats for organisasjonen,
og våre medlemmer. Våre viktigste oppgaver er ordinære administrative oppgaver
og oppfølging av AUV, LS og NUKs sentrale
arrangementer, oppfølging av distrikter, lo-

kallag, utvalg, bladene og internett, utarbeidelse av trykksaker, mottak av daglig post,
jevnlig bemanning av NUKs økonomi, samt
informere om NUKs arrangementer.

Ungdomspresten Av p. Duc Khiem Nguyen
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Kjære ungdommer!
Når dere sitter med denne årsrapporten i
hendene og blar i den, har et nytt skoleår
startet. Dermed betyr det samtidig at mange lokallag trolig har kommet i gang med
sine aktiviteter. Jeg håper at dere er fulle
av entusiasme og fortsetter med å støtte
hverandre i å skape flotte arrangementer
og samlinger.
Siden september i fjor har min kalender
vært full av reiseplaner. De beste minnene
var uten tvil konfirmanthelgene rundt om
i landet. Jeg fikk endelig besøke Molde
og Bodø for første gang. Til tross for at
begge menighetene er små, har de mange
ildsjeler. Av den grunn har de potensiale
til å bygge opp et godt nettverk for ungdommene. En annen uforglemmelig, men
smertefull opplevelse var sportshelgen i
Fredrikstad. For meg ble det første gang
med paintball og likevel viste ungdommene
ingen nåde. Minnene fra helgen ble bokstavelig talt impregnert på kroppen i mange
uker fremover.
Påskeleiren var også utenom det vanlige.
Istedenfor to små, ble det besluttet å slå dem
sammen til en stor leir på Gulsrud. Med Jacob
Voigt som sjef og et utmerket lederteam sam-

let fra hele Norge, klarte vi å gi konfirmantene
mange gode minner å ta med hjem.
Etter påsken var jeg klar for både barne- og
juniorleir på Mariaholm. Her ønsker jeg å
gi creds til Stephen Trotter som stilte opp
som leirsjef på kort varsel. Lederteamet ble
dannet på rekordtid og ingen planleggingshelg ble gjennomført. Likevel klarte vi å ro
gjennom uken med glans. Det eneste triste
minnet var at jeg ikke fikk oppleve lederfesten fordi juniorleiren var allerede i gang.
To sammenhengende uker på Mariaholm
gjorde at jeg ble enda mer glad i stedet.
Etter sommerleirene fikk jeg heldigvis en
uke pusterom før det brakte løs med Verdensungdomsdagen i Krakow. Det er en
pilegrimsreise som ikke kan beskrives med
ord, men må oppleves. Som jeg har sagt til
flere ungdommer: wyd for ungdommene er
som Mekka for muslimene. Det MÅ oppleves minst én gang i livet. Så begynn å spare
til Panama, folkens!
I tillegg til de forskjellige arrangementene
har jeg i det siste hatt større fokus på lokallagsseminar. Sammen med noen unge ledere gjennomførte vi kurset i flere menigheter.

Tilbakemeldinger var
positive og
de så frem til
flere lignende
opplegg.
Ledertrening
på Mariaholm
har hovedfokuset på å utdanne nye ledere, mens
lokallagsseminar gir et intensivt kurs til dem
som allerede har en lederrolle. Mange lokallagsledere har uttrykt at de trenger støtte
til å drive sine grupper. Derfor anbefaler jeg
dere å prioritere dette fremover.
Med så mange spennende opplevelser er
det med et stort sukk at jeg slutter som
ungdomsprest. Stafettpinnen går videre
til p. Andreas. Misunnelse er en av de syv
dødssyndene, men samtidig har jeg en
hellig misunnelse for ham som får oppleve
mye flott sammen med ungdommene.
La meg avslutte med å takke dere for alle
de gode minnene som har blitt en del av
ferden min som ungdomsprest. I Kristus er
vi alltid sammen!
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Regionalt
Lokallags- og medlemsstatistikk
Totalt antall lokallag i NUK

90

2011

2012

2013

2014

2015

2825

2653

2847

3087

2927

Æresmedlemmer

24

25

26

27

21

31

Støttemedlemmer

71

71

100

86

91

Ungdomslag

47

Betalt 26-34

125

103

90

82

81

Unge Voksne-/studentlag

6

Korlag

6

57

42

78

88

56

Antall tellende lokallag
Katekese- og barnelag

34

Totalt antall betallende medlemmer

Betalt 0-25 år
Nord
Midt

48

88

111

139

100

Vest

519

400

524

580

423

Øst

516

401

417

484

499

Østfold

249

483

220

492

429

Sør

216

155

252

230

226

Oslo

1000

885

1029

833

1014

Totalt

2605

2454

2631

2846

2747

Regionalt
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Distrikt Oslo
Av: Abinaya Phillip

Distrikt Oslo består av lokallag fra de tre
menighetene, St. Hallvard, St. Johannes
og St. Olav. Oslo er kanskje det minste
distriktet størrelsesmessig i Norge, likevel
er distriktet kjent for å ha ufattelig mange
lokallag.
I distriktet finner du lokallag som YFL hvor
man har ungdommer med unike og fantastiske talenter, st. Jo som måtte leve opp til
tittelen sin som fjorårets lokallag - med like
mange deltakere til kveldene, opprettelsen
av instagramprofil og egen logo, TUK har
endelig klart å slå seg til ro med en sjelesorg
etter to turbulente år med 4 sjelesorger,
SOUL har fått innført nytt styre i håp om at
lokallaget skal leve noen år osv.
Det har vært mye aktivitet blant lokallagene
i distriktet fremfor mange felles distrikt
arrangementer. Blant annet har det blitt
utført juleball hos st. Jo, leir i Eikeli av TUK,
en felles vannkrig med lokallagene st. Jo og
SOUL osv.
Dessverre har ikke distrikt Oslo klart å gjenopplive SHUL, så vi får håpe at en engel

kommer og redder ungdomslaget til st. Hallvard menighet.
Det har blitt utført en felles innsamlingsdag i regi av adventsaksjonen hvor alle lokallagene i
Oslo samlet seg sammen.

MUCH LOVE FROM DR. OSLO <3
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Regionalt
Distrikt Østfold
Av Vy Nguyen

Distrikt Østfold består av menighetene
Moss, Askim, Fredrikstad og Halden. De
som representerer Østfold året 2015/2016
er Vy Nguyen, og Thao Thi Thanh Tran som
vara. Det har ikke vært noen spesielle endringer i teamet vårt, bortsett fra at Moss har
fått en ny leder, nemlig Anton Vu. Teamet
vårt funker bra som det alltid gjør. Vi har
fått til både distriktstreff og andre arrangementer innom lokallagene. Det har ikke
vært det beste året for Distrikt Østfold siden vi kun har fått til ett distriktstreff, men vi
håper at året som kommer blir enda bedre.
Vi har fått til noe vi alltid har ønsket å få til
og det er nemlig et Paintball-treff. Ungdommer fra alle lokallagene møttes i Fredrikstad. Vanligvis så varer distrikttreffene våre
en helg slik at vi har tid til å bli kjent med
hverandre enda mer. Fredagen starter
med fordeling av grupper, filmkveld og bli
kjent leker. Vi starter helgen litt rolig før
den viktigste dagen kommer som er lørdag.
Lørdager pleier å være den mest slitsomme
dagen for både lederteamet og ungdommene. Spesielt hvis vi har planlagt store
greier som Paintball.

Lørdagen startet tidlig med rebusløp. Hver
gang vi har treff har vi alltid morsomme
aktiviteter til hver post i disse rebusløpene.
Kreativitet er det som teller! Vi var dessverre litt uheldige med været siden det
begynte å regne, men det stopper ikke oss
fra å ha det gøy! Etter rebusløp gjorde vi oss
klare til Paintball. For noen var det første
gang, mens andre var allerede veteraner.
Det starter å bli mørkt ute,
men det stoppet oss fortsatt
ikke fra å konkurrere mot
hverandre. Kvelden nærmet
seg og vi avsluttet med Just
Dance, Singstar og ikke minst
Mafia hele natta!
Ellers har året gått greit, som
sagt det har vært litt mindre
aktivitet i distriktet vårt enn
tidligere. Vi takker for året
som har gått og håper at året
2016/2017 blir enda bedre.
Flere aktiviteter mellom lokallagene og flere treff med
andre distrikter.

Et av lagene på rebusløpet

En av postene på rebusløpet hvor laget deler en
boks med is

Regionalt
Distrikt Øst
Av Gerhard Raphael Abad Balagat

Distrikt Øst er et distrikt som består av
lokallagene i menighetene i Kongsvinger,
Jessheim, Asker & Bærum, Lillestrøm, Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Hønefoss og Drammen. Ved landsmøte 2015 ble det bestemt
at jeg, Gerhard Raphael Abad Balagat fra
Drammen skulle fortsette som distriktsrepresentant for året 2015/2016. Samtidig ble
det også besluttet at Vivian Phan fra Lillestrøm skulle overta jobben som vara.
Dessverre har vi ikke hatt like mye aktivitet
i år som vi hadde håpet på men likevel har
det fortsatt vært liv i distriktet. Rett før LM
2015 ble det arrangert et treff sammen
distrikt Sør som gikk veldig bra! I år fortsatte
vi tradisjonen med enda et kombinert treff
med 70 deltagere i forkant av LM 2016. Det
har vært et godt samarbeid mellom distriktene og vi håper at det bare blir enda bedre
fremover.
Mange av lokallagene i distrikt Øst holder
jevnlig med aktiviteter mens andre lokallag
opplever noe nedgang. Gjøvik er et av de
lokallagene som fortsatt holder aktiviteten
oppe. Siden sist LM har de også drevet et
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barnekor. De har hatt en del møter spesielt
før fjorårets Adventsaksjon. I tillegg har de
også hatt en del filmkvelder med lokallaget.
Hamar holdt også aktiviteten oppe med en
konfirmasjonshelg i februar tidligere i år. I
Asker & Bærum har det ikke vært så mye
aktivitet i lokallaget men likevel har menigheten arrangert en konfirmasjonshelg på
Mariaholm i slutten av september 2015. Det
var en helg der både deltagere og ledere
dro hjem med et stort smil. Ungdomslaget
i Drammen har hatt jevnlig med møter som
bestod av blant annet brettspill-kveld og
Master Chef. Vanligvis ble møter avsluttet med felles aftenbønn. Katekeselaget i
Drammen har også hatt en overnatting som
ble arrangert av ungdomslaget Dueflokken.
Felles for lokallagene i distrikt Øst er at
de har bidratt med super aktivitet til Adventsaksjonen 2015. Både show, kirkekaffe,
bøssebæring og vaffelsalg har blitt arrangert av de forskjellige lokallagene i distrikt
Øst. Innsatsen har vært helt topp og vi håper på å se minst like god innsats i 2016.
Alt i alt har det vært et relativt bra år for lokallagene i distrikt Øst. Vi håper selvsagt på
minst like mye aktivitet for det kommende
året og vi takker for et herlig år med distriktet!
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REGIONALT
Distrikt SØR
Av Loan Anh Thi Tran

Distrikt Sør består av menighetene i Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Arendal
og Kristiansand. Under Landsmøte 2015 ble
jeg, Loan Anh Thi Tran, valgt til å sitte som
distriktsrepresentant året 2015/2016. I tillegg ble Lisa Nguyen valgt til vara. Vi to har
sammen jobbet som et veldig godt team og
fordelt oppgavene mellom oss, samtidig som
vi har gjort mange av oppgavene sammen.
Under Landsmøte satte lokallagslederne og
vi noen mål for året. Vi ønsket å holde på
eller øke aktiviteten, skape et bedre samarbeid innad i distriktet, samt å samarbeide
på tvers av distriktene. Gjennom det vi har
fått gjort dette året, synes jeg at vi har nådd
målene vi satte under LM 2015.
Det har vært et veldig bra år for distriktet.
Vi har arrangert et distriktstreff kombinert
med ball i Porsgrunn, der vi var til sammen
rundt 50 ungdommer.I tillegg har vi hatt
et treff sammen med Distrikt Øst der vi
var rundt 70. deltagere. Vi har også hatt et
lokallagsseminar sammen med Pater Khiem
for lokallagslederne i distriktet for å gjøre
dem tryggere og mer bevisste på oppga-

vene sine, samt å skape et bedre samarbeid
og samhold mellom lokallagene.
Tønsberg (AKUTT) har hatt lokallagsmøter
ca. 1-2 ganger i måneden med forskjellige
aktiviteter og synes det har gått bra. I tillegg til at ministrantlaget har møttes og hatt
ulike øvelser.
Larvik (STFU) har hatt overnattinger for
både barn og konfirmanter. Ungdommene
i menigheten møtes en del ganger og har
ulike aktivitetskvelder.
Det som er utrolig gøy er at Porsgrunn
har startet opp et nytt lokallag, KULIP. De
har hatt møte ca. 1 gang i måneden med
ulike aktiviteter. De har arrangert noe som
heter Barnepass, der de tar med barna ut
av kirken under messen og snakker om
evangeliet og lesningene. De har også hatt
en overnatting og en temadag for konfirmantene, i tillegg til en overnatting for hele
lokallaget.
Arendal har hatt jevnlige møter ca. 1 gang i
måneden med mange forskjellige aktiviteter

og dratt på turer til for
eksempel Klatreparken i Evje.
Kristiansand har hatt møter annenhver fredag med ulike aktiviteter og temaer. Det har
vært et utrolig aktivt år for SAUL med tanke
på oppmøte. De har hatt sin årlige Stella
Maris tur, i tillegg til at de planlegger enda
et til høsten. Ministrantlaget (SAML) har hatt
overnattinger, øvelser og aktiviteter sammen.
I tillegg har alle lokallagene bidratt og vært
aktive under Adventsaksjonen 2015, noe vi
er utrolig stolte av. Vi vil takke for et supert
år sammen med distriktet, og håper det
neste blir like bra.

REGIONALT
Distrikt Vest
Av Robel Amar, Katherine Esquivel og Marta Krakus

Ungdomsforeningen i Stavanger, SKUF, har
fokusert på å etablere faste aktiviteter det
siste året. Det er blitt arrangert fotturer
hver eneste ferie siden sommeren 2015.
SKUF fikk organisert stands i Stavanger
sentrum med konfirmanter for innsamling
til Adventsaksjonen 2015. I april ble lederkurs med overnatting gjennomført sammen
med p. Khiem. Stavanger Unge Voksne
har nå blitt formelt innlemmet i NUK og
har hatt mye aktivitet det siste året. De har
arrangert bli-kjent kveld, spillkveld, bowling,
temakveld om miljø-encyklikaen Laudato Si’,
juleavslutning, stått for kirkekaffen under
Adventsaksjonen, skøytetur og dagstur til
Utstein kloster.Ministrantlaget i St. Svithun
har også begynt med regelmessige øvelser,
alltid etterfulgt av et felles måltid og sosial
sammenkomst. Og med en flott sommeravslutning på Vaulen badeplass fikk SKUF
rundet av et flott år.
I Bergen har det vært mange ulike aktiviteter det siste året. Vi begynte med å ønske
velkommen til p. Tao, som har siden da
vært en utrolig aktiv og hjelpsom person for
alle grupper og aktiviteter. Studentgruppen
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Fides har, utenom de vanlige møtene
på søndager, vært på skitur på Voss og i
Gdansk, der de møtte tidligere medlemmer
av gruppen og polske studenter der borte.
I samarbeid med Mor Teresa søstrene har
vi også arrangert tilbedelse hver tredje
lørdag i måneden, med sang, bønn og stilhet. Vi har hatt flere konfirmantleirer med
mange unge mennesker som vil engasjere
seg i menigheten. I begynnelsen av det nye
semesteret vant ministrantene fra vår menighet 1. og 3. plass i Mesterskapet i ministrering. Vi ser frem til nye arrangementer i
året som kommer!
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REGIONALT
Distrikt Midt
Av Elisabeth Thrane

Det har vært mye aktivitet i Distrikt Midt i år.
Ungdomslaget i Levanger har hatt mange
aktiviteter dette året, blant annet Adventsaksjonshelg, Valentinshelg, ledertreningskurs
og deres egen påskeleir. På AA-helgen lagde
de ting som de kunne selge for å samle inn
penger. Under adventstiden, hjalp folk med
å selge og gå med bøsser. Valentinshelgen
hadde selvfølgelig temaet nestekjærlighet
og helgen ble avsluttet med en gallamiddag
hvor alle fikk hver sin date. Ungdomslaget i
Levanger valgte å satse på leirer istedenfor
jevnlig lokallagstreff siden det er vanskelig å
samle folk fra hele Nord- Trøndelag.
I Ålesund har ungdomslaget slitt med å
være aktive i år. En av grunnene til det er at
ungdommene bor veldig spredt. Mange bor
langt fra kirken og har ikke tilgang til bil. Det er
dårlige bussforbindelser og en del må ta ferja.
Men den polske gruppen for unge voksne i
Ålesund har hatt sakramentsandakt og katekesehelger på polsk, i tillegg til dugnadshelger.
Studentlaget i Trondheim (SiT) har hatt
jevnlig treff. De prøver å møtes to ganger i

måneden – en gang med
åndelig innhold (kan
være sakramentsandakt
eller studentmesse)
og en gang med noe sosialt, for eksempel
spillkveld. SiT har også vært sosiale med det
andre studentlaget i Trondheim. De heter Albert Magnus og består av utvekslingsstudenter. SiT har hatt besøk av ungdomspresten
to ganger, en i høst og en i vår, hvor presten
hadde holdt temaøkt og spiste middag og
hadde det sosialt med de etterpå.
I Trondheim har ungdomslaget ikke hatt
noen treff dette året, mest på grunn av
mangelen på lokaler. Heldigvis er byggingen
av den nye kirken snart ferdig, så vi håper
på at KUL-Tro blir aktive snart igjen. Noen
KUL-Tro medlemmer, SiT medlemmer og
andre engasjerte katolske ungdom dro på
WYD i år, og for å støtte turen deres hadde
de en bod rett utenfor Torget på 17. mai
hvor de solgte vårruller, kaker og annet
godt. Det var en stor suksess.

Nesten tre
uker etter
Den stille
uke, organiserte NUK en
mini-påskeleir for konfirmantene
i hele Distrikt Midt.
Over 70 konfirmanter samlet seg på
Kjelsund Ungdomssenter utenfor Ålesund og koste seg
med diverse bli-kjent leker, Beat-forbeat og Påske-OL. Temaet for helgen var «Å
vokse i troen», slik at de kunne tenke seg
om hva det betyr å være en voksen katolikk.
Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra
ungdommene og et stort andel av dem ville
delta på et slik arrangement igjen.

REGIONALT
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DISTRIKT NORD
Av Stephen trotter

Det har vært et stille år i Nord-Norge. De
fleste lokallagene har gått i dvale, etter
lokallagsledere har flyttet eller begynt på
krevende studier, eller rett og slett fordi det
er for få ungdommer i menighetene eller
avstandene er for store. Vi håper såklart,
og jobber for, at ting skal forbedre seg til
neste år.
Men, det har ikke vært tyst over hele det
langstrakte nord. Bodø (St. Eystein menig
het) har hatt litt aktivitet. I oktober 2015
kom p. Khiem på besøk og møtte konfirmantene og konfirmerte i menigheten. Etter
en kort temaøkt ble det bowling og pizza.
Det ble enda et ungdomstreff i november,
med både lek og taco. Vi klarte også å
samle ungdommene i januar, og p. Khiem
kom på enda et besøk i februar. Besøket
til p. Khiem inkluderte overnatting på skolen, filmkveld, en veldig interaktiv temaøkt,
og pizzalagingkonkurranse. Det ble også
messeforberedelser, og på søndagen stilte
ungdommene opp som ministranter under
messen og med kake etter messen. Etter
besøket til p. Khiem meldte også flere av

konfirmantene seg på påskeleir, så vi håper
de har blitt bitt av basillen og vil fortsette i
lokallaget også etter konfirmasjonen.
Nå før sommeren så skal vi ha et siste lokallagsmøte for å velge et nytt styret og planlegge aktiviteter for høsten. I løpet av juni
har vi også forsøkt å organisere ministrantarbeidet i menigheten, og man skal ikke se
bort ifra at det kanskje kommer noen fra
Bodø på ministrant-NM.
Det blir ingen barneleir i Nord-Norge, men
det blir nordlendinger å finne på sommerleirene og på WYD.
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arrangement
Statistikk over NUK aktiviteter 2015

Deltagere

Landsstyremøte Vinter 2015

28

18+ helg på Mariaholm 2015

28

Vårsamling 2015

29

Leirsjefsamling 2015

12

Påske+leir 2015

61

Konfirmantleir 2015

91

Dugnadshelg 2015

5

Landsstyremøte Vår 2015

22

Barneleir Sør 2015

23

Vestlandsleir 2015

23

Barneleir Oslo/Øst 2015

30

Barneleir Midt 2015

8

Distriktsleir i Nord 2015

8

Juniorleir 2015

34

Ungdomsleir 2015

64

Pilegrimstur 18+ 2015

8

Lederhelg på Mariaholm 2015

21

Landsmøte 2015

68

Landsstyremøte Høst 2015

19

Høstsamling 2015

29

Adventsaksjonshelg 2015

39

arrangement
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Vestlandsleir 2016
Av Johann Falkenberg

Den 25.juni tidlig morgen reiste
ungdommene fra Bergen til Vestlandsleir 2016. Når vi kom til leirstedet ble vi møtt av deltagerne fra
Haugesund og Stavanger. Solen
skinte og alle ble godt kjent.
Vi var tilsammen 33 personer som skulle
oppleve en fantastisk sommerleir sammen.
Under leiren hadde vi rebusløp, stafett,
gjemsel, rød & blå, til og med Hunger Games. Utover uken ble været uforutsigbart,
men det stoppet oss ikke. Vi hadde vannkrig, koste oss med grillmat og bading og
man kunne høre at alle hadde det kjempegøy. Deltagerne ble fort kjent med hverandre. Det ble spilt kort på plenen, spist
masse snop og fortalte spøkelseshistorier.
Leirens tema var kirkens gaver, vi dramatiserte og tok del i forståelsen av hva det vil
si å motta gaver og å være gaver skapt av
Gud. Temafesten i år var kjendisfest. Det
var kjendiser fra hele verden som kom på
festen vår. Alle fra Dronning Elizabeth til
Ariana Grande og Kim Kardashian. Når det
var dårlig vær koste vi oss inne med film og

kokkene lagde donuts og masse kos til oss.
Vi savner hverandre allerede og takker for
en minnerik uke sammen. Slagord for leiren
var: bixamuda - betyr latter og moro. Dette
var en skikkelig bixamuda leir og det var
legendarisk! Lørdag 2. juli dro vi alle hjem.
Noen gråt, noen lo, mens de fleste sovnet
på bussen. Vi håper å se alle sammen igjen
til neste år! :)
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arrangement
Juniorleir 2016
Av: Martin Hoang Nguyen

Like sikkert som sommeren kommer hvert
år, ble det også i år arrangert juniorleir på
Mariaholm for ungdommer mellom 12 og
14 år. Juniorleiren er en av to nasjonale
sommerleirer NUK arrangerer hvert år, i
tillegg til de regionale barneleirene. Temaet
for årets juniorleir var «Det glade budskap».
Gjennom foredrag, dramatisering og diskusjoner fordypet vi oss i vår tro. Med temaet
«Det glade budskap» formidlet lederteamet
de store linjene fra Bibelen, alt fra skapelsen, syndefallet og til hva Kristus lærte oss.
Ungdomspresten p. Khiem Duc Nguyen var
også med på leiren, noe som tillot deltakerne til å spørre han om alt hva de måtte
lure på om troen.
Uken bød også på festligheter med aktiviteter, kveldsunderholdning og fester. Været
ga oss mulighet til å ha morgenbad, vannkrig og grilling hele uken. Klassiske aktiviteter som «Beat for beat», quiz, filmkveld/
fotball-EM, Sommer-OL ble selvfølgelig
gjennomført. Vi hadde også moteshow hvor
deltakerne viste sommerens nyeste mote,
og «Escape Mariaholm» hvor deltakerne var

låst inne på Mariaholm og måtte løse koder
og gåter for å komme seg ut.
Utkledningsfesten med «Antikkens Roma»
som tema ga oss mange hvitkledde deltakere og ledere. For å skape den riktige
stemningen hadde lederne forberedt seg
et skuespill av den greske kjærlighetsfortellingen om Orfeus og Eurydike før vi hadde
et festmåltid, etterfulgt av olympiske leker
og dansegulv.
Deltakerne og lederne ser allerede frem til
neste års sommerleir!

Barneutvalget
Barneutvalget har ansvar for å støtte
arbeid med og for barn i menighetene,
utvikle og spre ressurser for arbeid med
barn, især Ordets Liturgi for Barn, samt
veilede ledere på NUKs barneleire. I
2014 startet NUK et barneteam.
Utvalget: Thao Phuong Huynh (leder),
Marta Bivand, Trine Therese Volent og
Sunniva Vang Kristiansen.

arrangement
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Påskeleirene 2016
Av Jakob Voigt

Hver påskeferie arrangerer NUK påskeleir,
både for de som straks skal konfirmere seg
og for de som allerede er blitt fermet, og i
år var ikke et unntak. På Gulsrud leirsted ble
det stelt i stand for hele 77 konfirmanter, og
på Mariaholm var det 55 ungdommer som
hadde det så bra sist gang at de ville tilbake
igjen på påskeleir for konfirmerte.
De første dagene er påskeleirene tilsynelatende meget like andre NUK leirer. Deltagerne kommer fra rundt omkring i hele
landet sammen med vennene sine og er
alltid veldig spente på hva uken kommer
til å by på. De første dagene er det størst
fokus på at alle skal bli kjent med hverandre
får å legge grunnlaget for den sammensveisede gjengen en alltids ender opp med på
slutten av en leir. Begge leirene arrangerte
en temafest. På Gulsrud ble deltagerne
tatt med tilbake til juletider da «Minions på
julebord» var teamet. På Mariaholm var det
bokstavfest hvor alle kledde seg ut som noe
på forbokstaven sin.
Som nevnt er de første dagene forholdvis
gjenkjennelige dersom en har vert på en som-

merleir eller lignende tidligere, men på onsdagen merkes det at det er Påskeleir man er på.
Store deler av dagen dedikeres til skriftemål
i forberedelse for dagene som kommer. Forsterkninger med presten ankommer leirstedene og alle man alle får sakt det de har på
hjertet. Det er klart for Triduum!
Å ferie de hellige tre dager på en av NUK
sine påskeleirer er en opplevelse for livet
får både deltagere og ledere. Troen vår blir
meget levende i det vi dedikerer leirprogrammet til å følge Jesus gjennom dagene
som følger. Etter skjærtorsdagliturgien starter våkenatten der grupper bytter på å våke
med Jesus gjennom natten. På morgenen
er det felles avslutting av våkenatten. Langfredag blir en lang og stille dag der vi blir
servert beskjedent med mat, og aktivitetene
stort sett er av den roligere typen.
Så kommer siste hele dag på leir, og det
stelles i stand til fest. I det solen har gått
ned starter påskenattsmessen, som selvfølgelig avsluttes med kraftig allsang av «Deg
være ære» og jubel og glede fyller kirkerommet. Alle ønsker hverandre en god påske

med klemmer og håndtrykk. Så blir det festmiddag med fremragende mat etterfulgt av
fest til langt på natt.
Den siste dagen hjelper alle til med å rydde
leirstedet, avskjeder taes og leiren er over
etter en lang uke full av opplevelser, minner
og stiftelser av nye vennskap.

Leirutvalget
Leirutvalget har ansvar for NUKs leirvirksomhet.
De finner sjefer for leirene og følger dem
opp før, under og etter leir. Hver vinter
arrangerer vi en samling for opplæring av
årets leirsjefer. På sensommeren arrangerer vi også en samling på Mariaholm for alle
som har bidratt som ledere.Etter at leirsesongen er over gir LUT en samlet rapport
om årets leirer til AUV.
Utvalget: Marius B. Horn, Sven Billington og
Monique Vassvåg.
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Arken 2015-2016
Av jennie vu

Arken er et barneblad som er for barn opp
til 12 år. Bladet gis ut fire ganger hvert år.
Det tredje nummeret i 2015 tok for seg
temaet «ENGLER» mens utgaven etter, som
ble utgitt i juletiden, handlet om «GAVE».
Starten av 2016 ble det utgitt et nummer
med temaet «BARMHJERTIGHET», mens
sommerens nummer har «RETTFERDIGHET»
som tema.
I år har det vært noen utskiftninger i redaksjonen. Bao Hieu Kevin Nguyen har gått av
som redaktør ved årsskiftet, mens Jennie
Vu har tatt over. Bao Hieu fortsetter i redaksjonen som journalist. Grafisk ansvarlig,
Carlo Alberto Burato, ble også skiftet ut før
jul med Karol Michalczuk fra OKB. Redaksjonen har også fått et nytt medlem, Maria
Ruiz Ulltveit-Moe. Som i fjor, sitter fortsatt
Anna Selmer-Olsen, Joanna Bivand og Marta
Bivand i redaksjonen. I tillegg til skribentene, får Arken også hjelp og inspirasjon fra
barne- og ungdomspresten, p.Khiem Duc
Nguyen, og andre bidragsytere.
Bladet har fremdeles de faste spaltene
«Emanuel og Therese», «helgeserien»,

«norsk/polsk»-artikkel og «siden-sist-spalten» med fokus på intervjuer. Bladet har
også fortsatt oppgaver for både de yngste
og eldste. Noe som har vært nytt siden sist
er «Det Kreative Hjørnet» der leserne får
brukt sine kreative sider ved å lage blant
annet julelykter, engler og bønneboks. Arken valgte i 2015 å satse mer på de yngste
leserne ved å blant annet forenkle tekstene og ha med enda flere illustrasjoner.
Sammen i redaksjonen ser vi at Arken når
flere aldersgrupper. Videre skal Arken satse
på å ha med barn i redaksjonen. Vi ønsker å
gi barna mulighet til å dele sine tanker med
andre barn. Det er gledelig å høre positive
tilbakemeldinger fra lesere, og vi håper at
Arken utvikler seg i riktig retning.

Q 2016
AV Caroline Belaunde Brynsrud
I løpet av året som har vært har det blitt gitt
ut fire flotte nummer av Q, hvert blad har
tatt for seg et viktig viktig tema; Q3 2015
handlet om bønn, Q4 2015 handlet om tro,
håp og kjærlighet, Q1 2016 var om barm-

hjertighet og Q2 hade «pilegrim» som tema.
Vi har beholt mange av de faste spaltene
fra ifjor, som 5 på gata, Q lokalt, Q tips og
temaartikkler.
Det har vært noen endringer i forhold til
redaktør, layoutansvarlig, journalister og
illustratører. Susanne Tande sluttet som
redaktør i 2015, og Caroline Belaunde Brynsrud tok over rollen. Det samme gjelder layoutansvarlig; Lillian Nguyen sluttet i 2015, og
Karol Michalczuk startet i 2016. Hans August
Wade har trukket seg som journalist, etter
lang tid og god innsats. Helena Wacko er ny
journalist. Irene Bautista trakk seg som illustratør etter lang innsats og strålende arbeid.
Ny illustratør er Maria Pham.
Caroline syns det var litt vannskelig å være
redaktør i starten fordi alt var nytt, men
fikk masse god hjelp av Susanne Tande,
Kim Anh Le og Karol Michalczuk. Q1 og Q2
hadde ikke vært det samme uten dem!
Per idag består redaksjonen av Caroline
Belaunde Brynsrud (redaktør), pater Khiem
Duc Nguyen (ungdomsprest), Karol Michalczuk (layout), Maria Pham (illustratør) og
journalister Odin Fredrik Rustad, Susanne
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Presse- og informasjonsenheten
Tande, Kim Anh Le, Cecilia Bruce, Helena
Wacko og Alexander Kopperud. I tillegg har
vi Magdalena Wator som fast bidragsyter,
hun skriver den faste artikklen på polsk. Vi
vil også takke redaksjonsannsvarlig Anna
Nguyen for god oppfølging.
Redaksjonen har vært kreative, engasjerte
og effektive på redaksjonsmøtene. Om det
er noe vi kunne vært bedre på, er det å
holde deadlines. Dette er ikke alltid like lett,
i og med at dette også er avhengig av andre
utenfor redaksjonenin (f.eks. bidragsytere,
intervjuobjekter, osv.). Ellers har alt gått bra!
Vi ser frem til å fortsette det morsomme
og givende arbeidet med dette kjempefine
bladet for ungdom mellom 13 og 18 år!

nuk.no
Av Anna Nguyen
Nettsiden til Norges Unge Katolikker (NUK),
nuk.no, blir brukt som en informasjons- og
ressursside. Mange av artiklene som blir
lagt ut er ofte skrevet av våre medlemmer
som har vært på leir, helgetreff eller andre
arrangementer, enten om de er lokale eller
nasjonale. Sekretariatet har også samlet inn
nyheter fra de forskjellige bidragsyterne.

Staben har òg skrevet noen artikler om
hva som skjer sentralt og fra kontoret. Det
siste halvåret har vi også fått i gang presseog informasjonsenheten som har dekket
noen samfunnsaktuelle saker. Kronikkene
som har blitt skrevet har også blitt publisert
på nettsiden.
Det siste året er det sekretariatet som har
lagt ut nyheter. De har også oppdatert ressurssidene våres slik at det har blitt lettere
for våre medlemmer å finne frem til det de
trenger.
Å oppdatere nettsidens layout har blitt
snakket om i over lengre tid. Vi har nå samlet en gruppe frivillige som sammen jobber
med nettsiden. Sammen legger de en plan
på hvordan dette skal bli gjennomført, samt
finne en programvare som er optimalt for
våre frivillige og sekretariatet.
Har ditt lokallag eller distrikt som du ønsker
skal bli publisert på nuk.no? Send en mail til
nuk@nuk.no med din tekst så kan resten
av NUK vite hva ditt lokallag eller distrikt
gjør!

Av Anna Nguyen
Presse- og informasjonsenheten er et prosjekt som ble satt i gang våren 2016. Formålet
er å jobbe systematisk med å kommunisere til
de unge voksne medlemmene i organisasjonen vår, samt å nå ut til potensielle medlemmer.
Presse- og informasjonsenheten er en
skribentgruppe med hensikt å kommentere
samfunnsaktuelle saker. I grunn ligger Kirkens
troslære, katekisme og NUKs formålsparagraf
som skribentene retter seg etter. Det blir tatt
stilling til saker som kommer inn – om det er
lurt å ta saken, hvordan det bør vinkles og
hvem som ønsker å skrive. Med alle kommunikasjonskanalene NUK har vil sakene blir lagt
ut på de mest aktuelle kanalene.
Tidligere i år har Øyvind Johannes Evenstad skrevet flere artikler for presse- og
informasjonsenheten. Han skrevet en tekst
om barmhjertighet ettersom paven utnevnte
2016 som barmhjertighetens år. I tillegg skrev
han en serie som ble kalt «Tror dere virkelig
på det?». Denne serien tar for seg åtte katolske læresetninger «som ikke alltid faller i smak
hos moderne mennesker» (Evenstad, 2016).
Er det noe du er nysgjerrig på hva NUK
mener eller ønsker at presse- og informasjonsenheten skal ta opp en sak? Send en
mail til presse@nuk.no med din sak, så tar vi
saken opp i gruppa.
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formasjon
LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)
Av Katrine Zboch

Ledertreningsutvalget (LTU) er et utvalg i
NUK som jobber med utdanning og trening
av leir- og lokallagsledere. Utvalget består
per i dag av Katrine Zboch (leder), Stephen
Trotter (nestleder) og Kristian Varmo Andresen og Catarina Vu.
LTU arrangerte i år to samlinger for ungdom i alderen 15-18 år på Mariaholm. På
disse helgene blir deltagerne fordelt på
fire forskjellige kurs – intro, bibel, kirke og
ledelses- og samarbeid. På høstsamlingen
arrangerte vi i tillegg et kokkekurs. Man har i
organisasjonen gjennom flere år gitt uttrykk
for at det er ønskelig og nødvendig med
flinke og noenlunde erfarne kokker, så kokkekurset er noe vi håper på å kunne fortsette med videre. I tillegg har introkurset fått et
nytt format og blitt et mye mer praktisk kurs
enn tidligere, som retter seg inn mot både
det å være leder på leir og leder i lokallag.
Vi kan i år skryte av hele 7 ferdigutdannede
ungdommer som har gått gjennom alle
kursene LTU tilbyr på samlingene. Vi ser en
positiv tendens når det gjelder hvor mange

deltagere som velger å komme tilbake og
fullføre alle kursene, og håper at både antall
deltagere som kommer på hver helg og
antall deltagere som fullfører alle kursene
øker fremover. Den tiden og arbeidet deltagerne våre legger inn på hver kurshelg
vil bære frukter både på leire og i lokallag i
årene fremover. Vi i LTU gleder oss over å
kunne være med på utviklingen av morgendagens ledere!

LTU
Ledertreningsutvalget er NUKs innsatsstyrke for å bedre ungdoms forutsetning til å bli gode ledere i lokallagene og
ellers i organisasjonen. Hovedvekten
av arbeidet legges ned i å planlegge og
gjennomføre to årlige ledertreningshelger for ungdom mellom 15 og 18 år. På
Høst- og Vårsamling samles engasjert
ungdom rundt et kursopplegg på totalt
48 timer for å øke bevisstheten rundt vår
tro og det å være katolske rollemodeller.
Over to år kan en gjennomføre Introkurs, Bibelkurs, Kirkekurs og Ledelse- og
samarbeidskurs, og erverve dyrebare refleksjoner og praktiske verktøy for å lede
ungdom. I tillegg jobbes det for praktisk
oppfølging av nøkkelpersoner i menighetene og arrangering av lokallagsseminar.
Utvalget: Katrine Zboch (leder), Stephen
Trotter (nestleder), Kristian varmo Andresen, Catarina Vu.

formasjon
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18+/ studentlag
Av cornelia sandbu

I februar hadde unge voksne en retretthelg på Mariaholm. Det var fokus på Guds
barmhjertighet, siden dette er barmhjertighetens år. Deltakerne fikk bedre innsikt
i hvorfor Gud er barmhjertig og hvorfor vi
trenger Guds barmhjertighet. Det var en
vellykket helg med en god blanding av sosial
moro, samtaler, foredrag av blant annet Erik
Andvik som holdt et spennende foredrag
om Theology of the body, og bønn.
Rundt om i landet er det også noe aktivitet
på 18+ og studentlag.
I Bergen er det mye aktivitet i det internasjonale studentlaget Fides. Hvor de møtes
både for sosialt og bønn.
I Stavanger har Stavanger Unge Voksne
møte ca. 1 gang i måneden.
I Oslo har den internasjonale studengruppen SPES fått en fin gjeng med studenter
som møtes hver søndag etter den engelske
studentmessen kl.18. Her er det både bønn,
sosial hygge og matlaging. Det blir laget mat

fra de ulike landene, og
man får spise søndagmiddag sammen med
andre.
I Trondheim er det aktivitet både i det internasjonale studentlaget
Albert Magnus og i det
norske studentlaget.
Studentlagene samarbeider og har i tillegg
kontakt med meninghetsrådet. P. Piotr er
veldig engasjert og deltar aktivt. De møtes ca.
Annen hver uke hvor de
har en sakramentsandakt og ulike sosiale
aktiviteter. Trondheim
vil få ny kirke til høsten,
noe som vil gjøre det
enklere å møtes og variere aktivitetene enda
mer.
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formasjon
Verdensungdomsdagene i Krakow
18.7.2016–2.8.2016
Av stephen trotter
I tidsrommet 18. juli og 2. august avviklet
NUK sitt største arrangement: pilegrimsturen til Verdensungdomsdagene. Denne
gangen gikk turen til Krakow i Polen. Tursjefen var Stefan Bivand, fra Bergen, og
med seg hadde han en toppledergruppe
som delte på ansvarsoppgaver før og under turen. Toppledergruppen bestod av
Stephen Trotter, Anja Persvold, Olav Fongen, Anna Selmer-Olsen og p. Duc Khiem
Nguyen. Lederteamet i sin helhet bestod av
47 personer, som inkluderer en postulant
fra Katarinahjemmet, to seminarister, to
søstre av Det Hellige Kors på Hønefoss, to
Dominikanerinner fra Katarinahjemmet, og
seks prester. Det var 124 deltagere med på
turen, hvorav 67 jenter og 57 gutter, med
en gjennomsnittsalder på 18år. Det var 26
primærgrupper á 4-5 deltagere pr gruppe.
Turen begynte med oppmøte og registrering i St. Gudmun kirke på Jessheim, etterfulgt av litt tid til å bli kjent med gruppene
sine og litt informasjon om de kommende
dagene. Neste dag feiret vi utsendelsesmesse med Biskop Eidsvig, og la i vei

mot Oslo Lufthavn. Størrelsen på gruppen
gjorde at den mest praktiske reisemåten
var å chartre et eget fly. På Gardermoen
fikk vi egne innsjekkingskranker hvor det
stod «WYD Krakow»! Etter ankomst i Krakow steg vi om bord i bussene som skulle
ta oss med til vertsmenighetene våre. Vi

hadde blitt fordelt på seks vertsmenigheter
i bispedømmet Tarnow: Żabno, Niedomice,
Radłow, Łeg Tarnowski, Otfinow og Nieciecza. Dagene i vertsmenighetene bød på
mange opplevelser: guidet omvisning i Tarnow, tur til saltgruvene i Wieliczka og Bochnia, male-workshop i Zalipie (en landsby

formasjon

kjent for blomstermaling), pilegrimsvandring
og korsvei i fotsporene til Salige Karolina
Kozka, fotballkamper, dansekurs i polsk
folkedans, barmhjertighetsgjerninger for
menighetene, og en ungdomsfestival for
hele bispedømmet i Stary Sącz.
Den 25. juli var det på tide å forlate vertsfamiliene og vertsmenighetene våre, og
reise inn til Krakow. Etter en kort busstur
kom vi til vertsmenigheten vår i Witkowice,
litt nord for Krakow sentrum. Her ble vi
innlosjert på en skole, dette var vårt hjem
den neste uken. Vår første fulle dag i Krakow gikk med på en pilegrimsvandring til
Barmhjertighetsporten i Den Guddomelige
Miskunns Kirke, etterfulgt av vår første tur
til Błonia, plassen hvor mange av hovedarrangementene kom til å være. Under
vandringen til Błonia fikk vi en forsmak på
litt polsk regnvær, og testet regnponchoene
som kom med WYD-ryggsekken. Regnvær
til tross, så var aldri humøret langt nede,
og solen glimtet frem igjen under åpningsmessen. Neste dag fikk vi besøk fra Biskop
Kozon fra Danmark, som holdt katekese for
oss. Senere møtte vi opp i Mariakirken på
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torgplassen i Krakow for en sakramentsandakt med de andre nordiske landene.
Torsdag den 28. juli var dagen for Pavens
ankomst, og vi flokket til Błonia sammen
med hundretusener av andre pilegrimer.
På scenen stod til og med en av våre egne
deltagere iført bunad! Fredag den 29. juli
byttet vi ut den felles korsveiandakten med
en vesper hos dominikanerne i Krakow
sentrum, hvor vi bidro med en Olavshymne
til minne for Olsok.
De neste to dagene var det vi alle hadde
ventet på: vigilie og avslutningsmesse med
Pave Frans. For å komme oss ut til Campus Misericordiae måtte vi gå nesten 8km,
noe som ikke alltid er like lett i solsteiken.
Resten av lørdagen gikk ut på å finne sin
plass på feltene vi hadde fått tildelt, bli kjent
med andre pilegrimer, og slappe av. Lørdagskvelden brakte med seg en sakramentstilbedelse, og er en av de mest minneverdige øyeblikkene fra turen idet man skuet
utover et hav av folk med tente lys i hånden.
Etter vigilien var det konsert og show resten
av kvelden. Kl. 7 søndag morgen begynte
folk sakte men sikkert å våkne og gjøre seg

klare for dagen. Kl. 10 feiret vi messe med
Pave Frans, og folkemengden jublet idet
han annonserte neste WYD-land: Panama!
Vandringen ut til Campus Misericordiae var
preget av varme og sol, men returen inneholdt en syndeflod. Regnet la derimot ingen
demper på humøret til pilegrimene, idet
mange gjenoppdaget gleden av å hoppe i
sølepytter. Sakte, men sikkert, kom deltagere og ledere seg tilbake til skolen, hvor det
stod klart med pizza til middag og varmt
vann i dusjen. Mandag 1. august gikk med
på aktivitetsgrupper, hvor noen dro på badeland, andre på sightseeing, en stor gruppe
shoppet på Galleria Krakowska. Tirsdag 2.
august var det tid for vår retur til Norge,
men ikke før vi hadde feiret en utsendelsesmesse med vertsmenigheten vår. Etter
det begynte turen til Krakow flyplass, og
hjemreisen. Kl. 17 tirsdag 2. august landet
vi på Oslo Lufthavn, og med det var NUKs
pilegrimstur til Verdensungdomsdagene
avsluttet for denne gang.
Neste gang i Panama!
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Adventsaksjonen 2015 –
Rett til deltakelse i Honduras
Av Mathias Ledum

I lang tid har Adventsaksjonen vært NUKs
største karitative aktivitet og nestekjærlige
bidrag, hvor unge og voksne på frivillig vis
ofrer både tid, arbeid og penger for å støtte
et Caritas-prosjekt i utlandet. På grunn av
utvekslingsprosjektet med Caritas Honduras hadde vi nå en spesiell tilknytning
til landet som Adventsaksjonen skulle gå
til, hvor vennskapet med Hilda, Diego og
mange andre ungdommer fra Honduras
motiverte oss alle til å gjøre en større innsats. Gjennom deres sterke og rørende
vitnesbyrd fikk mange av oss innsyn i situasjonen som mange i deres land lever i.
Fattigdom, korrupsjon, manglende tillit til
staten, utvinning av mineraler, monokultur i
jordbruket, vold og migrasjon er problemer
som svekker landets befolkning sin mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet. Prosjektet som ble støttet heter ”Rett til deltagelse
i Honduras” hvor prosjektet ønsker å styrke
folks deltakelse og kunnskaper om å bygge
deltakende og bærekraftige demokrati
på lokalt og nasjonalt plan, basert på de
universelle menneskerettighetene. Dette
settes i verk blant annet gjennom oppret-

telse av såkalte demokrati- og menneskerettighetsskoler rundt om i menigheter for
å lære unge og voksne om sine rettigheter
og hvordan de kan forsvare sine rettigheter
opp mot myndighetene og verne om naturressurser i deres lokalsamfunn.
Adventsaksjonshelgen ble som alltid arrangert i overgangen mellom oktober og
november hvor vi var 50 personer samlet
på Mariaholm for å forberede oss og planlegge aktiviteter til gjennomføringen av
Adventsaksjonen i den etterfølgende måneden. Gjennom idémyldring, presentasjoner
og gruppearbeid fikk både deltagere og
ledere gjort seg noen tanker om hvordan
de kunne engasjere folk i menigheten og
hvordan man kunne samle inn penger på
en effektive og kreative måter. Etter mye
arbeid, lek og moro var helgen over og
mange dro fra Mariaholm med nye, gode
ideer til hvordan de skulle gjennomføre
Adventsaksjonen i sin menighet.
En måned etter var adventstiden i gang, og
ungdommene som hadde planlagt i over en
måned, kunne nå komme skikkelig i gang
med arbeidet. Flere lokallag hadde stand i
gatene med vaffelsalg og sang, andre tok
seg av kirkekaffen, arrangerte julefest og
samlet inn penger på mange forskjellige og
kreative metoder. Blant annet klarte SAUL

og SAML i Kristiansand å samle inn litt over
8000kr den første helgen i advent, noe som
inspirerte andre til å virkelig stå på resten
av adventstiden. Fra Sør til Nord, og Vest til
Øst, kunne vi se unge og voksne i lokallag
og menigheter engasjere seg og det var virkelig denne energien og entusiasmen som
holdt oss i utvalget gåend både før-, underog etterperioden. Noen måneder etter at
aksjonen var avsluttet fikk vi en video tilsendt av en ungdomsgruppe fra Honduras
hvor de uttrykket sin dype takknemlighet
for støtten de fikk av oss. Dette gjorde stort
inntrykk på mange av oss, og gir motivasjon
til å fortsette med dette arbeidet i årene
framover.

Karitativt utvalg (KUT)
KUT jobber med gjennomføringen av
Adventsaksjonen og å informere om
Nord/Sør-problematikk i samarbeid med
Caritas Norge.
Utvalget: Mathias Bruno Ledum (leder),
Sandra-Kim Eldevik, Tram Michelle Nguyen, Iselin Halvorsen, Vivian Phan.

administrasjon
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Økonomisk utvalg
Økonomisk utvalg har ansvar for å følge
opp NUKs økonomi og utarbeide budsjettforslag.
Utvalget: David Ottersen (leder i kraft
av å være NUKs leder), Pablo Barrera,
Martin Hoang Nguyen og Svein-Thomas
Isaksen Tvedt (organisasjonssekretær).
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regnskap
Budsjett 2015
Inntekter
Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte - øremerket
Medlemskontingent støtte
Søskenmoderasjon
Sum medlemskontingenter
Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Tilskudd fra Tromsø Stift
Tilskudd fra Trondheim Stift
Sum støtte fra Kirken
Statsstøtte
Statsstøtte drift
Statsstøtte internasjonalt
Statsstøtte annet
Sum statsstøtte
Møteinntekter
Deltageravgift
Andre inntekter
Sum møteinntekter
Kursinntekter
Deltageravgift
Støtte K-Stud
Andre inntekter
Sum kursinntekter
Leirinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Leirinntekter prosjekt
Sum leirinntekter

Regnskap 2015

156000
16000
9000
5000
22500

174700
8620
10220
0
31340

208500

224880

476503,2
30000
50000
556503,2

463236,91
40000
0
503236,91

1350000
300000

1510908
458428

1650000

1969336

32000

24068

32000

24068

169750
3000
0
172750

76718
0

731500
3000
60000

585277
0

794500

585277

76718

Budsjett 2015

Regnskap 2015

Prosjekter
AA støtte eksternt
Frifond oranisasjonsmidler - støtte
Frifond oranisasjonsmidler - administrasjon
Sum prosjektinntekter

20000
700000
35000
755000

10000
758017
37202
805219

Andre inntekter
Gaver
Salg bøker og annet (genser)
Andre inntekter
Momskompensasjon
Sum andre inntekter

30000
1000
1000
150000
182000

21744,37
1000
701,79
179747
203193,16

4351253,2

4391928,07

-1082478,11

-1039312,78

-20000

-9132,91

-1102478,11

-1048445,69

-50000
-20000
0
0
-10000
-1000
-5000
-10000
-70000
-20000
-20000
-80000
-3500
-10000
-30000
-30000
-14000

-19276,37
-6759,75

Sum inntekter
Kostnader
Personale
Lønninger v/OKB og St. Olav
Lønn regnskapsfører
Utvikling og trivsel
Andre personale utgifter
Sum personalkostnader
Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Div.kontorutgifter
Database
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
WEB-side abonn./internett
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar
Forsikringer
Ungdomsprestens bil
Reiser AUV/Org. Kons/Ung. prest
Reiser ressursgruppe
Distriktsmidler

-15638,66
0
-3917,6
0
-70818,03
-21809,82
-26334,37
-52200
0
0
-43347,13
-5753
-18250

31
Div. kostnader
Regnskapsfirma
Sum administrasjonskostnader
Møtekostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Reiserefusjoner
Sum møtekostnader
Kurskostnader
Kost
Losji
Kost og losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Reiserefusjoner
Sum kurskostnader
Leirkostnader
Kost
Losji
Kost og losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser - leir
Deltagerreiser
Fellesutgifter leirer
Telefonrefusjon
Forberedelse - kost og losji
Forberedelse - lederreiser
Sum leirkostnader
Blader og utgivelser
Årsrapport
Trykking Arken
Porto Arken
Trykking Q
Porto Q

Budsjett 2015

Regnskap 2015

-50000
-423500

-48000
-332104,73

-19500
-24700
-24000
-10450

-19949,29
-45668
-16085,96
-746,3

-57000
-135650

-46362
-128811,55

-50540
-61430

-29912,53
-41920

-40000
-28180
-18000
-71000
-269150

-31315,17
-2302
-32731,4
-12324
-150505,1

-175480
-499100

-165846
-333920

-83000
-70885
-74000
-47950

-86531,34
-37949
-64635,09
-21043,02

-3000
-16800
-43450
-1013665

0
-14437,42
-27893,7
-752255,57

-23000
-60000
-40000
-70000
-45000

-18063
-24009
-51001,75
-51551
-55430,73

Trykking Credimus
Porto Credimus
Annen utarbeidelse og trykking (giro og
leirfolder)
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser
Prosjekter
AA (plakater, brosjyrer, etc.)
Nord/Sør kampanje
Barneutvalget
NUK Genser
Grafisk profil
18+ arbeid
Kulturprosjekt/Festival
WYD
Vervekampanje
Andre prosjekter
Sum prosjektkostnader
Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Støtte/tilskudd
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Frifond organisasjonsmidler UT - lokallag
Frifond organisasjonsmidler UT - prosjekter
Leie av kontor i Bergen til barnekonsulent
Mellomværende
Sum andre kostnader
Sum kostnader
Finansielt og ekstraordinært
Bankgebyrer
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Sum finansielt og ekstraordinært
Resultat

Budsjett 2015

Regnskap 2015

-50000
-17500
-20000

-30340
-10053,99
-15790

-5000
-330500

-760
-256999,47

-30000
-25000
-12000

-4925,11
0
0

-40000
-13550

0
0

-20000
-5000
-145550

-5810
0
-59063,12
-69798,23

-20000

0

-6000
-5000
-10000
-580000
-120000

-1284
-10693,8
-15700
-698905,59
-186475,03

0
-741000

-913058,42

-4161493,11

-3651978,76

-1500
8000
3000
40000
49500

-3344,4
0
0
64926,52
61582,12

239260,09

801531,43

Retur:
NUK
Akersveien 16 A
0177 Oslo

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 2016.

