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Av Kajetan Bocek

Kjære NUKere!
Når jeg ser tilbake på året som har gått er
det naturlig for meg å sammenligne det
med perioden 2013-14. Mens 2013-14
var preget av endringer og utskiftninger i
staben og AUV, syns jeg at NUK i 2014-15
stabiliserte seg, og til og med litt mer enn
det.
Som vanlig ble høstsamling, vårsamling,
adventsaksjonshelg og adventsaksjonen
arrangert. Vi hadde tre påskeleirer
og vi ligger an til å gjennomføre seks
sommerleirer. Redaksjonene leverer som
vanlig nummer etter nummer av våre
fantastiske blader og barneteamet har i
løpet av året besøkt en del menigheter.
Videre har vi mye aktivitet i lokallagene og
noen veldig aktive distrikter.
Utover de vanlige aktivitetene gjennomførte
NUK flere nye prosjekter. Størst og
mest omfattende var nok uten tvil
utvekslingsprosjektet som tillot oss å motta
to delegater fra Honduras samt å sende to
av våre egne til Honduras som delegater.
I tillegg ble det arrangert en vellykket
temahelg på Mariaholm for dem over 18.

Videre ble det gjennomført et MinistrantNM med over 100 deltagere. Og sist men
ikke minst ligger det an til at det blir en
pilegrimstur til Trondheim i forbindelse
med Olsok.
Hvordan er det mulig at NUK gjør så mye
bra?
1. Guds velsignelse.
2. Fantastiske frivillige som brenner for å
gjøre Kristus mer kjent.
Derfor er det en stor glede og ære å kunne
takke alle dere som engasjerer dere for
Kirkens barn og ungdom.
Tusen takk og måtte Gud gjengjelde deres
innsats og strev.
Måtte Gud velsigne dere og Maria bevare
dere.
Kajetan Bocek
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Sentralt
Landsmøte 2014
Av Brion Caguiat
Nok en gang ble det samlet delegater fra
hele landet for å holde NUKs årlige landsmøte. Landsmøtet ble i år arrangert den
første helgen i september, og som vanlig på
vårt flotte leirsted Mariaholm. Landsmøtet er
NUKs øverste organ, og de aller fleste lokallagene og utvalgene var godt representert i år.
NUKs leder, Kajetan Maria Bocek, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Landsmøtet
er med og for katolikker. Gud elsker oss og
alle sammen. Vi følger Kristus og følger Ham,
det er vårt oppdrag. Til slutt handler alt, og
også landsmøtet, om Guds kjærlighet til oss.
Etter opprop ved ordstyrerne ble landsmøtefunksjonærene valgt og godkjent ved akklamasjon. Deretter kunne møtet starte for fullt.
Landsmøtet gikk gjennom årsrapporten for
2013/2014, valg av NUKs arbeidsutvalg og
gjennomgang av regnskapet for forrige periode og budsjett for neste. I tillegg til disse
formalitetene var det en rekke andre saker
som ble avgjort den helgen. En sak som førte
til stort engasjement også i år, var valget av
Adventsaksjonen, en innsamlingsaksjon der
lokallagene spiller en sentral og viktig rolle.
Etter en god og engasjerende diskusjon falt

valget til slutt på temaet « En fremtid skapt
i fellesskap – Rett til deltakelse» i Honduras.
En annen viktig og tidskrevende sak var fastsetting av arbeidsprogram og aktivitetsplan.
Arbeidsprogrammet sier hva NUK skal jobbe
med i aret som kommer. Det var gledelig å
se at så mange engasjerte seg i debattene
og våget å stille spørsmål når det var noe
som var uklart. Det voksende engasjementet
i NUK gjenspeiles også i at vi i år gjenvalgte
fjorårets leder, Kajetan Maria Bocek.
Et annet viktig innslag i programmet til
landsmøtet var presentasjonen fra de fire
kandidatene i utvekslingsprosjektet til Karitativt Utvalg, og Caritas Honduras. Mathias
Ledum, Bao Hieu Kevin Nguyen, og Hilda
og Diego fra Honduras snakket om hva de
hadde gjort i prosjektet så langt, planene
fremover, og om målet med prosjektet. Det
ble derfor ekstra spennende at årets tema til
adventsaksjonen går til Honduras!
Som en oppsummering kan man si at Landsmøtet 2014 gikk smertefritt med gode og
engasjerende diskusjoner, for ikke å glemme
de gode samtalene mellom gamle og nye
venner - alt lå til rette for at representantene
kunne reise hjem med erfaringer, argumenter, minner, og ikke minst, venner.

Årets æresmedlem 2014
Av Brion Caguiat

Mats Ole Bjørn Tande er født 10. september
1960.
Han kommer opprinnelig fra Trondheim
og var en aktiv katolikk der. Fra han var
10 år gammel var han med på leir nesten
hvert år. Da han flyttet til Ålesund for å
studere ble han UNKFs kontaktperson der.
I 1984 flyttet han derfra og til Oslo. Der ble
han strakts valgt inn i AUV og var leder i
UNKF fra i 1984-86.
Mats er dataentusiast. En ansatt i UNKF sa
at hun fikk altfor mange telefoner på
kontoret. Mats fikset umiddelbart en
telefonsvarer til henne. Han bodde i Dops
gate (like i nærheten av Akersveien), så
han kom innom kontoret nesten hver dag
og viste stor omtenksomhet for dem som
jobbet der.
Mats er både pianist og organist. Han har
spilt mye på UNKF-arrangementer og bidro
til utgivelsen av Jubilate.
Mats var og er en god leder. Han har vært
med på utallige UNKF-arrangementer.

Sentralt
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Årets lokallag 2014
Av Vuong Vu Hoang

Da han fikk sin datter Susanne (som nå
er redaktør for Q) tok han henne med på
påskeleir, som da bare var noen måneder
gammel.
Etter hans lange karriere i UNKF har han
fortsatt sitt engasjement i Kirken. I dag
jobber han i informasjonstjenesten til
Oslo Katolske Bispedømme, hvor han
også hjelper de ansatte i NUK med tekniske
problemer som måtte oppstå.
Han har også vært et trofast støttemedlem
i NUK. Men nå kan han altså ikke betale
kontingent til NUK lenger, for nå er han vårt
ÆRESMEDLEM.
NUK må bare takke Mats for hans
utrettelige innsats for vår organisasjon!

Kristus Konge menighet barne- og ungdomslag i Narvik
Narvik er en liten by som ligger mellom
Bodø og Tromsø. Der finnes det en menighet som heter Kristus Konge menighet.
Menigheten har et barne- og ungdomslag
med nesten samme navn, Kristus Konge
barne- og ungdomslag. Gruppen ble gjenopprettet i 2012 og har ikke eksistert mer
enn ett år, før en ny og ung leder ble valgt,
Rahwa. Hun stod ovenfor en stor utfordring
med et ungt lokallag, men også med en stor
spredning i alder, der den yngste er 10 år
og den eldste er 21 år.
Til tross for den store aldersforskjellen
innad i gruppen, har de klart å få til et fast
møte én gang i måneden. På hvert møte
prøver de å fylle med kristent innhold, det
kan være film med bibelskinspirert innhold
eller temaøkt om for eksempel hvorfor man
feirer påske. De er heldige med en prest
som er ung til sinns, pater Gunther, som
hjelper dem med å styrke deres tro gjennom katekese og svarer på spørsmål angående deres katolske tro.

NUK gratulerer Kristus Konge menighet
barne- og ungdomslag med å være årets
lokallag 2014, og gleder oss over deres
engasjement og inspirasjon til alle andre
lokallagsaktiviteter rundt om i Norge. Lykke
til videre!

6

AUV og Landsstyret Av Ann Louise Ledum
Landsstyret (LS) er NUKs høyeste organ

mellom de årlige Landsmøtene. LS skal
møtes minst to ganger mellom Landsmøtene, og denne perioden ble det holdt
møter tre ganger; i oktober, januar og mai.
Landsstyret består av Arbeidsutvalget, Distriktsrepresentanter, redaktørene for NUKs
blader (Arken, Q og Credimus), lederne for
Leirutvalget, Ledertreningsutvalget, Barneutvalget, 18+utvalget og Karitativt Utvalg.
Landsstyrets oppgave er å sørge for 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.

Arbeidsutvalget (AUV)
for perioden 2014/2015 ble valgt av NUKs
Landsmøte 2014. Fra Landsmøtet 2014
trådte den nye organisasjonsstrukturen i
kraft og endret dermed ansvarsområdene
innenfor AUV. Formålet med å endre struktur var blant annet å tydeliggjøre de ulike
ansvarsområdene. De som ble valgt var
Kajetan Maria Bocek som leder, Brion Lance
Caguiat som arrangementsansvarlig, Alexander Kopperud som redaksjonsansvarlig,
Ann Louise M. Ledum som formasjonsansvarlig, og Edwina Francis, Izabela Nedzi
og Mark Ross som regionsrepresentanter.
AUV har holdt regelmessige møter gjennom
hele året, med to til tre uker mellom hvert
møte, for å holde den daglige driften til NUK
i gang.
Landsstyret og Arbeidsutvalget har i løpet
av denne perioden konsentrert arbeidet
sitt rundt mandatet det fikk av Landsmøtet
2014 gjennom arbeidsprogrammet.

Utvekslingsavtalen
Utvekslingsprosjektet mellom NUK og
Caritas Honduras som ble arbeidet med
i forrige periode ble i løpet av 2014/2015
gjennomført. To norske delegater, Bao Hieu
Kevin Nguyen og Mathias Ledum, og to delegater fra Honduras, Hilda Margarita Cáceres Amador og Diego Moisés Nuñez, ankom
Oslo i august i fjor, for å begynne prosjektet.
Hovedmålet med prosjektet var å øke sosial
og politisk deltagelse blant ungdommer i
begge land, samt bidra til å redusere vold
og kriminalitet i Honduras. Å styrke hverandres organisasjoner gjennom utveksling av
arbeidsmetoder, idéer, strukturering og økt
kunnskap om Nord/Sør-spørsmål var også
et viktig formål med prosjektet. Noe av hensikten med prosjektet var å gi delegatene
fra begge organisasjoner ny erfaring og
kompetanse som er relevant og nyttig for
arbeidet i deres respektive organisasjoner
på lang sikt.
Delegatene fra både NUK og Honduras
tilbragte fire måneder sammen i Norge,
hvor de jobbet sammen på NUK-kontoret.
De honduranske delegatene skulle få innsikt i hvordan NUK arbeider på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå, gjennom å delta på
alle NUKs sentrale arrangementer, samt
noen regionale og lokale arrangementer
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rundt omkring i Norge. Etter å ha jobbet
sammen i Norge i fire måneder, dro de fire
delegatene til Honduras. I Honduras fulgte
de norske delegatene Caritas Honduras sitt
voldsforebyggingsprosjekt for ungdommer.
De arbeidet med å kartlegge behov og muligheter for å opprette et nasjonalt nettverk
bestående av de frivillige ungdomsgruppene i voldsforebyggingsprosjektet. Delegatene deltok på sentrale arrangementer,
samt aktiviteter arrangert for ungdommer i
bispedømmet og i menigheten. I april kom
de norske delegatene tilbake til Norge, og
de holder nå på med etterarbeidet. Utover
høsten skal de norske delegatene reise
rundt til ulike lokallag og menigheter for å
dele de erfaringer de har gjort seg og den
kunnskapen de har tilegnet seg gjennom
prosjektet.

Ministrantarbeid
Etter flere år uten ministranthelg og uten
ministrantutvalg, har det de siste årene
under Landsmøtet kommet fram ønske om
å arrangere det. Ministranthelg har i denne
perioden stått som en post på arbeidsprogrammet. 17.-19. april ble ministranthelg
med norgesmesterskap i ministrering avholdt i Oslo, med Josef Ottersen som leirsjef, og over 110 deltagende ministranter,
fordelt på 11 ministrantlag. Formålet med
helgen var å skape et sosialt miljø for ministranter på tvers av menighetsgrensene,
å styrke samholdet internt i menighetenes
ministrantlag og å gi ministrantene økt
kunnskap og forståelse om sin tro og den
tjeneste de utfører i Kirken.

Verdensungdomsdagene (VUD)
Under verdensungdomsdagene i Brasil
annonserte Paven at neste VUD vil bli holdt
i Krakow i Polen 2016. NUK skal sende en
gruppe dit i midten av juli neste år, som skal
være der i rundt tre uker. VUD-sjefen, Stefan Bivand, har sammen med sin praktiske
leder, Stephen Trotter, stått for planleggingen av arrangementet.
FriFond
FriFond er penger som NUK sentralt kan
distribuere til lokallag i NUK som ønsker å
gjennomføre et prosjekt. Det fordeles nå
FriFond-midler to ganger i året, én etter jul
og én etter sommeren, ettersom mange av
lokallagene som søker om støtte skal ha det
til prosjekter som gjennomføres før juni. Ett
av AUVs største privilegier er å kunne fordele disse pengene til lokallag som har søkt
og vi har i løpet av perioden delt ut mye
penger til flere lokallag.
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Sentralt
Sekretariatet
Av Kristina Elizabeth Bjørnland

Det har vært et godt år for NUKs sekretariat. De faste ansatte har etablert en god arbeidsfordeling og jobber bra sammen som
team. Vi har fokusert på trivselen på kontoret og hatt flere hyggelige stabskvelder
sammen. Det siste året har vi jobbet med
rutinene våre, bl.a. for katekeseinnmelding,
og laget en ny grafisk profil for NUK. Vi ser
også at det er behov for et nytt databasesystem og håper å få dette på plass i løpet
av neste år sammen med AUV.
Sekretariatet består av organisasjonskonsulent og kontorleder Kristina Elizabeth
Bjørnland (i foreldrepermisjon fra 24. juni
2015), organisasjonskonsulent og -sekretær
Kim Anh Le, organisasjonssekretær SveinThomas I. Tvedt og ungdomsprest p. Duc
Khiem Nguyen.
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 sekretæroppgaver for og oppfølging av

AUV, LS og NUKs sentrale arrangementer,
oppfølging av distrikter, lokallag, utvalg,
bladene og internett, utarbeidelse av trykksaker, mottak av daglig post, jevnlig bemanning av NUKs økonomi, samt informere om
NUKs arrangementer. Vi har også jobbet
mye med utvekslingsprosjektet NUK har
hatt med Caritas Honduras.

Sentralt
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Ungdomspresten
Av p. Duc Khiem Nguyen

Kjære ungdommer!

Jeg er alt i gang med besøksplanen for dette
skoleåret og jeg har mye å se frem til. Grunnen er ganske enkel: besøkene hittil har
vært minnerike og ungdommene ønsker å
få til flere aktiviteter. Jeg har faktisk brukt
over 100 dager av året til å reise Norge
rundt!
Mange av besøkene har vært ekstra spennende takket være de fire delegatene. Vi
har kjørt lange distanser, pratet i timevis,
planlagt mye i bilen, og ikke minst har
vårt vennskap blitt styrket. Den flotteste
turen var nok reisen i oktober 2014. Vi ankom først Porsgrunn og ble tatt vel imot av
p. Ragnar. Hos ham fikk vi masse god mat
og drikke, og selskapet varte langt ut på natten. Før avreisen fikk delegatene i tillegg en
konvolutt som menighetens bidrag til deres
flotte arbeid. Turen gikk videre til Kristiansand hvor vi var med på ungdomshelgen
på Stella Maris. Deretter ga vi oss selv noen
velfortjente hviledager i Stavanger og her

hadde vi en fantastisk tur til Prekestolen.
Våre honduranske delegater ble rett og
slett målløse av vår vakre natur. På turen
tilbake til Oslo fikk vi sett flere stavkirker,
blant annet den flotte Heddal kirke.
Etter at delegatene dro til Honduras, fikk jeg
heldigvis andre ungdommer med på mine
reiser. Disse medhjelperne har gitt mitt
ungdomsarbeid gode resultater. Mange
små menigheter satser mye på sine barn
og ungdommer, men de har ikke nok sterke
ressurser til å gjennomføre sine egne arrangementer. Derfor er det ekstra viktig at
de som er NUK-veteraner eller de som har
gjort ferdig ledertrening, gjør sitt beste for å
støtte dem. Har noen av dere lyst å være en
del av dette reiseteamet, om det kun er et
par helger i året, så gi meg gjerne beskjed!
Utenom de faste distriktstreff, konfirmanthelger eller leirer, har jeg vært med på mange nye arrangementer som har gitt meg

gode minner. De nyeste opplevelsene var
blant annet pilegrimsturen over Dovre som
endte med Olsokfeiringen i Trondheim. Jeg
var også med på ministrant-NM for første
gang og ser allerede fram til neste års mesterskap.
La meg avslutte her med å takke dere for
en fantastisk innsats og et godt samarbeid
det siste året. Det er deres engasjement og
livsglede som har gitt mange sjansen til å
oppdage Gud gjennom forskjellige inspirerende arrangementer. Så la oss fortsette å
være ildsjeler for hverandre!
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Regionalt
Lokallags- og medlemsstatistikk
Totalt antall lokallag i NUK

83
42

Totalt antall betalende medlemmer

Katekese- og barnelag

26

Æresmedlemmer

Ungdomslag

45

Støttemedlemmer

Antall tellende lokallag

Unge Voksne-/studentlag

6

Korlag

6

Betalt 26–34 år

2011

2012

2013

2014

2825

2653

2847

3087

24

25

26

27

71

71

100

86

125

103

90

82

57

42

78

88

Betalt 0–25 år
Distrikt Nord
Distrikt Midt

48

88

111

139

Distrikt Vest

519

400

524

580

Distrikt Øst

516

401

417

484

Distrikt Østfold

249

483

220

492

Distrikt Sør

216

155

252

230

Distrikt Oslo

1000

885

1029

833

Totalt

2605

2454

2631

2846

Regionalt
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distrikt Oslo
Av Odin Rustad

Det har vært turbulens i ledelsen for distrikt
Oslo, men det har ikke hindret aktivitet
ettersom avtroppende leder sørget for å
skaffe seg en erstatter. Det har ikke gjort
det lettere at St. Hallvard opplever sine
strukturelle problemer.
Likevel har det blitt arrangert to distriktstreff, ved anledningen valentinsdagen hvor
det var ball med ikke veldig godt oppmøte;
senest 31. mai 2015 var det sommeravslutning for distrikt Oslo for å markere inngangen mot sommer og ferie hvor alle lokallag
og katolsk ungdom fra Oslo var invitert.
Det ble et vellykket arrangement med godt
vær (til slutt), stemning og godt oppmøte
selv om arrangementet startet med messe
kl.11.00 om morgenen.
Det ligger i styrets visjoner å aktivisere St.
Hallvard som har dabbet av dette året.
Forøvrig er det mye aktivitet i distrikt Oslo.
De forskjellige lokallagene arrangerer
ukentlige og månedlige treff, med mye inntagelse av føde for sjel og mage, aktiviteter
og kos. Nye bånd knyttes hele tiden og nye

samlinger av ungdom ved f.eks. SMS (SportMatSport) får flere deltagere for hver gang.
Distrikt Oslo kan i tillegg til mye aktivitet
med bredde smykke seg med edelt metall
av typen bronse etter den nasjonale ministranthelgen ved St. Sunniva skole.
Men størst av alt: innsatsen som legges inn
for å holde katolsk ungdom av gatene med
fritidstilbud av ymse sort. Ad maiorem Dei
gloriam.
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Regionalt
Distrikt Østfold
Av Thao Thanh Thi Tran
Distrikt Østfold består av de fire fantastiske
byene Moss, Fredrikstad, Halden og Askim.
Vi møtes kanskje ikke ofte, men sammen
blir vi en stor aktiv gjeng som lager masse
liv på distriktshelgene. I år har det skjedd
en liten forandring i teamet vårt. De som
representerer Østfold nå er Thao Tran som
leder og Tommy Phan som vara. Teamet
vårt består derfor av Thao Thi Thanh Tran
(Halden), Mathiasz Soos (Fredrikstad),
Stephan Nguyen (Moss) og Tommy Phan
(Askim).
Hver gang vi møtes arrangerer vi alltid de
beste distriktshelgene. Vi fungerer alltid
best når vi er sammen i distriktet, siden vi
har så små lokallag. I år har vi til og med fått
til sportshelg: Øst vs. Østfold! Dette var en
helg hvor vi spilte både fotball, basketball og
volleyball. I tillegg er det også noe aktivitet
i lokallagene. Moss og Askim har vist at de
kan prestere. Noen menigheter er bare

større enn andre, men
ungdommene er like
gira.
Vi håper at vi i
2015/2016 kjører på
med masse aktiviteter
og morsomme distriktstreff. Kanskje vi til og
med skal planlegge enda
en sportshelg mot Øst
eller andre distrikter?
Det blir i hvert fall ett av
målene våre.
Peace out Østfold!

Regionalt
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distrikt Øst
Av Gerhard Raphael Abad Balagat
Året 2014/2015 har vært et supert år for
distrikt Øst. Etter en relativt lang periode
med lite aktivitet i distrikt Øst, har vi endelig
klart å snu på dette. Sammen med distrikt
Østfold ble det arrangert sportshelg i vinter.
Man kan trygt si at helgen var vellykket og
fullpakket med både turneringer, samvær
og moro. I juni arrangerte vi enda et treff
og denne gangen ble det arrangert i Asker
& Bærum. Helgen var igjen vellykket og fylt
med lek, kos og andre festligheter.
I Gjøvik har de hatt et par møter med lokallaget, og det nyopprettede barnekoret
holder aktiviteten oppe og har møter hver
tredje søndag.
Pizzakvelder med film, spill og teambuildingsaktiviteter har blitt arrangert i både
Hamar og Lillehammer.
Lokallaget i Jessheim holder jevnlig aktivitet
med møter én gang i måneden. De har
holdt årsmøte og fått nytt styre i lokallaget.
Et særdeles aktivt lokallag er Drammen. De
har hatt forskjellige treff, arrangert grillfest
med volleyball, spilt bowling og hatt over-

nattinger. Ungdommene i Drammen hjelper
også til i katekesen annenhver lørdag og er
ledere for katekesebarn under den årlige
katekeseovernattingen.
Lillestrøm, sammen med resten av distrikt
Øst, har også hatt aktiviteter relatert til
årets Adventsaksjon. Blant annet har de
solgt vafler i byen, arrangert kirkekaffe og
hatt loddsalg.
Vi takker for året som har gått og håper på
å få til minst like mye aktivitet i året som
kommer!
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REGIONALT
Distrikt SØR

hatt øvelser og forberedelser til norgesmesterskap i ministrering hvor de tok seieren
med hjem.

Av Catarina Vu

Distrikt Sør består av menighetene Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Arendal
og Kristiansand. Lokallagene i sør har vært
veldig aktive både lokalt og sentralt. På
LM 2014 fikk jeg, Catarina Vu, rollen som
distriktsrepresentant og Anna Nguyen fikk
rollen som vara. Sammen har vi delt oppgavene og samarbeidet om arbeidsoppgavene
i distriktet.
Lokallagslederne i distriktet ønsket på
landsmøtet å ha et tettere samarbeid med
distriktsrepresentantene og lokallagene i
sør. Rett etter landsmøtet hadde vi et distriktstreff med underkant av 35 deltagere, 8
ledere og 4 delegater i Arendal.
Tønsberg har hatt mange lokallagsmøter,
overnattinger i menighetslokalet, fått besøk
av pater Khiem og hatt en vellykket adventaksjon.
Larvik har hatt aktiviteter ca. 2 ganger i
måneden i lokallaget med fokus på barn og
har også arrangert et treff med Dueflokken
fra Drammen i sommer.

Det ble også arrangert et distriktstreff
sammen med distrikt Øst i Arendal. Det var
en vellykket helg med rundt 40-50 deltagere
på treffet.

Arendal har hatt aktivitetskvelder 1-2 ganger i måneden etter distriktstreffet. De har
hatt discokvelder, tacokveld, kjendiskveld,
brettspillkveld, teambuildingskvelder og andre aktiviteter. Lokallaget i Arendal har også
endret lokallagsnavn fra KULA til CREDO.
Porsgrunn har hatt et overnattingstreff i
menigheten med konfirmantene, og håper
på å kunne starte opp lokallaget igjen til
høsten.
Kristiansand har hatt mer aktivitet både i
ungdomslaget og i ministrantlaget. Ungdomslaget har dratt på deres to årlige turer
til Stella Maris og hatt faste lokallagskvelder annenhver uke. De har hatt spillkveld,
masterchef, bakekvelder, Just Dance, og
teambuildingskvelder. Ministrantlaget har

Distrikt Sør har hatt ett av de beste årene
som distrikt og vi håper på et enda mer
aktivt år neste år!
Vi gleder oss til året 2015-2016!

REGIONALT
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Distrikt Vest
Av Kevin Dinh

Vi i St. Josef Unge Katolikker (SJUK) har gjennom dette året gjort mange kjekke aktiviteter sammen, med dette har vi blitt godt
kjent med hverandre i løpet av dette året.
Vi har arrangert mange sammenkomster og
overnattinger hvor programmet har bestått
av blant annet beat for beat, matlaging og
hatt konkurranser i flere grupper. Vi har
også vært så heldige og fått besøk av Pater
Khiem og Mark en helg i april. Da hadde
vi pizzakonkurranse og lekte the Amazing
Race. Utenom de aktivitetene nevnt over
har vi også hatt diverse teambuildingssamtaler sammen, der vi diskuterer og reflekterer over ulike syn. Hilsen HUD-styret.
Stavanger Katolske Ungdomsforening
(SKUF) har vært rundt en god stund, men
ble ikke tatt opp igjen før våren i 2015. Med
hjelp av Unge Voksne i Stavanger har SKUF
fått nye muligheter til å vekke ungdommenes interesse. Det ble valgt et nytt styre, og
styremedlemmene i Unge Voksne har gitt
SKUF så mange gode råd og super veiledning. Vi har fått med oss kjekke ungdommer
fra alderen 14 til 18 år og vi håper flere
ønsker å bli med i dette sosiale og lærerike

miljøet. SKUF har hatt samlinger annenhver
uke, og disse dagene har vi gjort mye gøy!
Vi har blant annet hatt teambuildingsaktiviteter, koselig filmkveld, ”Pater Prater” med
p. Sigurd Markussen, spennende spillkveld
og en koselig sommeravslutning med god
mat og herlig stemning. Vi gleder oss til det
kommende året, med nye planer, nye mål
og kjekke ungdommer.
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REGIONALT
DISTRIKT MIDT
Av Camilla Ramse

I Distrikt Midt har flere spennende ting
skjedd i år. I Ålesund har ungdomslaget hatt
flere treff, blant annet en helg med besøk
fra AUV. Styret i ungdomslaget planlegger
flere treff fremover, blant annet sommeravslutning med grilling. Ministrantlaget dro til
NM i ministrering, og gjorde det veldig bra.
Det er også planer om å starte opp et kor
i Ålesund. I Trondheim har ungdomslaget
hatt få treff, litt på grunn av manglende
lokaler. Men det relativt nyoppstartede
studentlaget SiT har hatt jevnlige treff.
Hver første mandag i måneden møtes de
til messe og sakramentstilbedelse, og en
annen dag i måneden møtes de for en aktivitet utenfor kirkens lokaler. Vi håper på
enda mer aktivitet i Trondheim etterhvert,
spesielt da den nye kirken kommer.

REGIONALT
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DISTRIKT NORD
Av Karoline Aares

Distrikt Nord er unikt i at det dekker størst
areal blant NUKS distrikter. Derfor møter
vi ekstra utfordringer når det gjelder å få til
sentrale arrangementer, med tanke på at vi
har større avstander, samt at veldig mange
katolikker her ikke har noen kirke i sin by/
bygd å gå til. Imidlertid, har vi for første
gang på nesten ti år fått til en distriktsleir
for barn og unge, sist sensommer, 2014.
Leiren ble arrangert på Vestre Jakobselv
Camping i Vadsø, med stor suksess, og vi
hadde mange fornøyde ledere og deltagere
som reiste hjem fra dette arrangementet.
Ellers er det generelt lite dokumentert
aktivitet i de enkelte lokallagene. Ledere
opplever vansker med å engasjere ungdom
i fellesaktiviteter, og de lange avstandene
byr på utfordringer også kommunikasjonsmessig mellom enhetene i Nord. Det er
blitt forsøkt å arrangere distriktstreff, men
blant annet mangel på påmeldte har ført til
problemer med å gjennomføre det. På den
annen side, sokner Fjorårets (2014) lokallag
til Nord! Kristi Konge barne- og ungdomslag,
fra Narvik, ble nemlig kåret til Årets Lokallag
under LM 2014, en pris som tildeles lokalla-

get med mest dokumentert aktivitet i løpet
av det siste året. Dette beviser at det er håp
også for de andre lokallagene i Nord, om å
få til et aktivt ungdomsmiljø i de forskjellige
menighetene. Vi jobber mot, og håper på
god fremgang videre, med mål i å få se en
levende, ung Kirke, også her oppe i Nord.
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arrangement
Arrangementer / leir

2014

2013

Landsstyremøte Vinter

20

21

Vårsamling

41

29

Leirsjefsamling

15

8

Påske+leir

64

66

Konfirmantleir

77

95

Dugnadshelg

11

22

Landsstyremøte Vår

21

20

Vestlandsleir

29

28

Barneleir Oslo/Øst

37

37

Ungdomsleir

39

54

Juniorleir

30

32

Lederhelg på Mariaholm

43

37

Distriktsleir i Nord

13

4

Landsstyremøte Høst

26

19

Landsmøte

81

76

Adventsaksjonshelg

36

20

Høstsamling

47

53

arrangement
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Barneleir Sør
Av Catarina Vu

20.–27. juni ble det arrangert barneleir på Stella Maris i Mandal.
Årets Barneleir Sør slo rekorden på
antall deltagere og vi var totalt 22
deltagere og 10 ledere.

Tema for leiren var «Kom, bli med på helgens reise», og med dette fokuserte lederne
på at barna skulle få oppleve helgenenes liv
og finne ut hva slags betydning de kan ha
for oss. Deltagerne ble kjent med Frans av
Assisi, Jomfru Maria, Jean D`Arc, Olav den
Hellige, Johannes Døperen og Mor Theresa.
Gjennom dagen hadde barna aktivitetsgrupper relatert til dagens helgen, og de
lagde blant annet ridderhjelmer, skuespill,
tegneserier og rosenkrans, og dro på utflukt
til stranden.
Under årets temafest kledde barna seg i
sjørøverkostyme og lagde øyelapper og
pynt til festen. Sjørøverfesten startet med
en spennende skattejakt. Barna måtte gjennom flere poster med utfordringer, som
for eksempel å gå i en løype med bind for

øynene, smake på krydderet, fylle vann i et
vannrør med hull i, lage sjørøverord med
utdelte bokstaver, frakte vann fra en bøtte
til en annen med bare hendene, og tegne
en leder på ti sekunder etter tur. Skatten
ble gjemt under en brønn og inni skattekisten lå masse gullmynter.
Knuter var populært under leiren. Lederne
hadde forberedt et knutesystem hvor deltagerne fikk klistermerker på navnelappen sin
for hver knute de fullførte. Barna kunne få
knuter for alt fra å bade alle gangene de var
på stranda, rulle en ball over gressplenen
med nesen, lære korsets tegn på latin, lære
å synge Hill deg Maria, spise opp all maten
til hvert måltid, ha en seriøs samtale med
en bil, til å gå med vrengte klær en hel dag.
Siste dag startet som vanlig med morgenbønn, frokost og temaøkt. Etter temaøkten
skulle deltagerne få lov til å bidra med noe
til kveldens fest. Noen deltagere lagde dramastykket «Barneleir Sør på 10 minutter»,
andre lærte sanger fra Adoremus. Det var
også noen deltagere som forberedte taler
til dagens middag og resten pyntet lokalet
med ballonger og festligheter. Etter aktivitetsgrupper var det tid for Stellalympics
hvor primærgruppene konkurrerte mot
hverandre i ulike rebusposter. Vi avslut-

tet deretter med en morsom vannkrig
som gledet store og små. Til festmiddagen
hadde alle lagt bort sine vrengte klær (en
av knutene) og guttene tok på seg dress og
jentene kjole. Det ble holdt taler og kåringer
under middagen, og senere var det duket
for show. Til slutt var det dans, latter og
moro resten av kvelden.

Faktaboks
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 bestod i 2014/2015 av: Thao
Phuong Huynh (leder), Marta Bivand,
Trine Therese Volent og Sunniva Vang
Kristiansen.
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Ungdomsleir 2015
Av Torbjørn Larsen

Ungdomsleir 2015 ble arrangert på Mariaholm 4.-11. juli. Vi var 64 deltagere og 17
ledere (hvorav to var kokker og en prest).
Deltagermassen hadde spredd alder, men
var veldig ivaretagende ovenfor hverandre.
Dette førte til godt og sterkt samhold både
for deltagerne og for lederne. Tema for leiren var «Herren hører, Herren ser, Herren
er der når du ber», altså bønn. Lederteamet
hadde fokus på å bevisstgjøre deltagermassen på spekteret av bønn Kirken har. Dette
ga rom for utvikling i både deltagernes og
ledernes bønneliv. Vi delte temaet i fem forskjellige temaøkter og disse prøvde å speile
Kirkens mangfoldige sider av bønn. Dette
kom også frem i de liturgiske feiringene
(morgenbønn, aftenbønn og messer).
Vi arrangerte ulike aktivitetsgrupper som ga
muligheten for at deltagerne kunne utfolde
seg innenfor sine interesseområder, eventuelt lære noe nytt. Disse inkluderte sport,
sosiale medier, dans, musikk, masterchef,
tur og diverse vennegrupper. I tillegg til
dette arrangerte vi store fellesaktiviteter
som tivoli, talentkonkurranse, filmkveld, «ta

sjansen», quiz-kveld, temafest og diverse
«bli kjent» -leker.
Tivoli var en aktivitet der vi tilbød ulike små
aktiviteter for å skape samhold blant deltagermassen. Dette gjennom lek og moro.
Filmkveld og quiz var klassiske kvelder der vi
viste enten film eller hadde arrangert quiz.
Temafesten på årets ungdomsleir var «skurkefest», hvor festen bar det klassiske preget
av Olsenbanden. Her kledde deltagerne og
lederne seg ut som ulike kriminelle bekjentheter og det var lagt opp til en kveld basert
på dette temaet. Altså ulike aktiviteter som
kunne assosieres med forskjellige skurkehendelser (bryte ut av en bank, forfalske
penger etc.). Ettersom alle deltagere og ledere var utkledd, ga dette rom for en leken
tilnærming av temaet.
Senere i uken arrangerte vi talentkonkurranse hvor alle deltagere og ledere deltok
og kunne fremføre akkurat hva de ønsket.
Enten dette var sang, dans, drama eller
stand-up komikk. Her utfoldet både deltagerne og lederne seg og viste forskjellige

kvaliteter (og kvantiter) med seg selv. Dette
til stor interesse for alle som var med på
leiren.
Siste kveld arrangerte vi festmiddag og fest.
Middagen bar preg av en generell gallamiddag med taler og andre finurligheter. Senere var det dans og fest med god musikk
og god stemning. Dette var en fin avslutning
på en fantastisk og minnerik uke.

arrangement
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Påskeleirene 2015
Av Marius Benedict Horn

Noe av det viktigste NUK driver med er trosformidling for våre barn og unge, og den
beste måten å lære om troen på er igjennom å leve den, slik vi gjør på våre leire.
Påskens mysterium står sentralt i vår tro, og
derfor arrangerer NUK leire i den Stille Uke.
I år arrangerte vi tre leire, på Skogstad, Haraset og Mariaholm. Totalt var det 41 ledere
som var i sving og aktiviserte 153 deltagere.
Det er en liten oppgang fra i fjor, men vi har
fortsatt kapasitet til å tilby flere ungdommer
påskeleir, spesielt konfirmanter.
Påskeleir er for mange det første møtet
med NUKs leirvirksomhet og de sterke
inntrykkene man sitter igjen med etter
påskeleir bidrar ofte til en beriket tro og til
en mer aktiv deltagelse i Kirken og i NUKs
aktiviteter.
Påskeleir er en leir som alle andre leire,
men den har ett spesielt overordnet tema.
Vi følger Jesus i hans siste dager på jorden.
De første dagene på leir er det vanlig leirprogram med morgen-/aftenbønn, messe,
tema, lek og underholdning. Men når vi går
inn i det hellige Triduum – de hellige tre

dager – da følger vi Jesus når han samler
disiplene sine og innstifter Eukaristien; vi er
sammen med Jesus når han blir arrestert i
Getsemane og stilt foran yppersteprestene
og den romerske prelaten. Vi følger han på
veien til Golgata, hans korsfestelse og hans
død. Leiren avsluttes med Kirkens høyeste
fest – nemlig Jesu oppstandelse – at han
har overvunnet synden og døden, og gjenopprettet forholdet mellom mennesker og
Gud. Alt dette opplever og feirer vi gjennom
Kirkens liturgi, katekese og temabearbeiding. Deltagerne får en grundig forståelse
av Kirkens feiring og får også være med på
planlegging og gjennomføring av denne
feiringen. På denne måten opplever deltagerne og lederne sammen å ta del i Kirkens
mest sentrale mysterium.
Jeg har deltatt på alle NUKs leire, men det
er påskeleirene som står igjen som min og
mange andres favorittleir. Det skjer så mye
og man er med på og opplever så mye at
man er helt utslitt når man kommer hjem,
men full av gode minner, nye venner og
fremfor alt en dypere forståelse av troen
vår.

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 bestod i 2014/2015 av: Marius
B. Horn, Sven Billington og Monique
Vassvåg.
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Arken 2014–2015
Av Kevin Bao Hieu Nguyen
Arken er et barneblad som er for barn opp
til 12 år. Bladet gir ut fire utgaver hvert år.
Det tredje nummeret i 2014 tok for seg
temaet «Familie», mens bladet etter, som
ble utgitt i juletiden, handlet om «Lys». Starten av 2015 ble det utgitt et nummer med
temaet «Bønn», mens sommerens nummer
har «Maria» som tema.
I år har det vært noen utskiftninger i redaksjonen. Bao Hieu Kevin Nguyen er fremdeles redaktør, men Anna Selmer-Olsen tok
styringen for ett av numrene da redaktøren
var bortreist. I løpet av denne perioden
har vi hatt en fast grafisk ansvarlig, Carlo
Alberto Burato, men som tar seg en pause. I
tillegg har Anna Nguyen og Torvild Oftestad
sluttet i redaksjonen, og de gjenværende er:
Marta Bivand, Maria Junttila Sammut, Anna
Selmer-Olsen, Joanna Bivand og Kristina
Voigt i redaksjonen. I tillegg til skribentene,
får Arken også hjelp og inspirasjoner fra
barne- og ungdomspresten, p.Khiem Duc
Nguyen. Utenom de i redaksjonen brukes
også bidragsytere som både bidrar med
tekster og bilder.

Bladet har fremdeles de faste spaltene
«Emanuel og Therese», «helgeserien»,
«norsk/polsk»-artikkel og «siden-sist-spalten». Bladet har også vanligvis oppgaver for
både de yngste og eldste, i tillegg til tegnekonkurransen som dekker midtsidene. To
nye spalter som bladet har begynt med er
«Det kreative hjørnet», der leserne kan lage
kreative ting som er relatert til temaet for
hvert nummer. Arken har også med flere
intervjuer, både intervjuer av barna, men
også barn som intervjuer andre. I denne
perioden har redaksjonen levert bladene
tidsnok til trykk, og vi kan bare se at bladet
går en retning: Oppover!

Credimus
Av Alexander Kopperud
Det har vært et utfordrende og givende år
for Credimus-redaksjonen. Utfordrende
fordi vi i lengre tid har stått uten redaktør,
etter at Gudrun Kringlebotn ikke ønsket
å fortsette som redaktør for bladet etter
blad nr.4-2014. Det har vært givende fordi
vi også i år har kunnet arbeide med spennende temaer og skrive gode artikler til våre

lesere. Bladet skrives av redaksjonen, som
består av et flott knippe engasjerte mennesker, i tillegg til flere eksterne bidragsytere. Credimus er et blad for unge voksne
katolikker og sendes til NUKs medlemmer
som er over 19 år, og redaksjonen prøver
hele tiden å få med noe for alle i vår store
målgruppe. I året som har gått har vi skrevet om det å være katolsk student, det å
være forelder, og det å leve med troen i
en norsk hverdag. For NUK sin del har det
siste året vært preget av flere prosjekter,
og det har vi også dekket i Credimus. Vi har
fulgt NUKs delegater Mathias Ledum og
Bao Hieu Nguyen i deres utvekslingsprosjekt med Caritas Honduras. I tillegg har vi
dekket fjorårets adventsaksjon hvor flere
av redaksjonens medlemmer var medvirkende, både Gudrun Kringlebotn som
hadde vært i Colombia og medvirket i Josef
Ottersens filmprosjekt «Fra Sverd til Plogskjær», og Stefan Bivand som skrev om fred
og fredsskaping. I tillegg til dette har vi hatt
spennende temaartikler og fortsatt med
våre faste spalter som «La de små komme
til meg» rettet mot småbarnsforeldre, «Paven har ordet» som er en oversettelse av en
av pavens aktuelle prekener eller taler fra
den siste tiden, «Norsk og Polsk» hvor Anja
Zawadzka Persvold skiver en artikkel om

REDAKSJONER
troen både på norsk og på polsk. Arbeidet
uten redaktør har vært vanskelig og hittil i
år har det kun blitt jobbet med én utgave.
Det jobbes for øyeblikket med å finne en ny
redaktør til bladet og redaksjonen regner
med å fortsette med den samme kontinuiteten som tidligere så fort dette er på plass.

Nettredaksjonen
Av Alexander Kopperud
Hjemmesiden til Norges Unge Katolikker,
www.nuk.no, brukes som en nyhetsside
og ressursside, i tillegg til at påmeldingen
til våre arrangementer foregår gjennom
denne siden. På nyhetssidene våre legger vi
blant annet ut artikler etter større og mindre arrangementer som skjer både lokalt og
sentralt i organisasjonen. Det siste året har
det hovedsakelig vært sekretariatet som har
sørget for å samle inn nyhetssaker, mens
selve artiklene er skrevet av forskjellige
bidragsytere som har deltatt på de ulike arrangementene. Hjemmesidene oppdateres
oftere enn det kommer nye utgaver av våre
blader, på denne måten har våre medlemmer en mulighet til å holde seg oppdatert
på det som skjer i organisasjonen til enhver
tid. I tillegg er innholdet som legges ut ikke

23

samt intervjuer og annet spennende.
tilpasset forskjellige aldersgrupper slik bladene våre er. Nyhetssiden inneholder også
internasjonale nyheter om for eksempel
pavens uttalelser. Disse artiklene har i år
stort sett blitt skrevet av sekretariatet. Det
har i lengre tid vært snakk om å oppdatere
designet på organisasjonens nettsider, og
høsten 2014 startet arbeidet med å utvikle
en ny nettside for NUK. Arbeidet med den
nye nettsiden har blitt utført av en liten
gruppe studenter med Cathrine Bui i spissen. Siden fokuset i år har ligget på de nye
nettsidene har ikke arbeidet til nettredaksjonen vært særlig regelmessig. I påvente av
at de nye hjemmesidene skal bli klare har
arbeidet med de nåværende sidene vært
mer eller mindre sporadisk.

Q
Av Susanne Tande
Det siste året har Q gitt ut fire flotte blader,
med temaene Mor Maria, tradisjon, «Crazy
dream» og tvil. Ellers har bladene inneholdt
mange faste spalter, slik som kateketisk
spalte, helgenartikkel, nyheter og Q-tips,

Tidligere layoutansvarlig Lana Vu sluttet i
redaksjonen ved LM i fjor etter to år med
oppgaven. Tusen takk for alt! Overgangen
til ny layoutansvarlig ble litt lang, men med
hjelp fra Peter Voigt, Carlo Burato og Lillian
Nguyen fikk vi til slutt gitt ut utgave 3 og 4
fra 2014, samtidig, i januar. Siden da har
Lillian blitt med fast i redaksjonen, og har
gjort en strålende innsats som har gjort de
to siste numrene så flotte som de har blitt!
Nå består redaksjonen av Cecilia Bruce,
Hans August Mehren Wade, illustratør Irene
Bautista og ungdomsprest p. Khiem Nguyen,
samt faste bidragsyter Magdalena Wator, og
vi har også fått mye god hjelp fra Kim Anh Le
og redaksjonsansvarlig Alexander Kopperud.
Redaksjonen har vært engasjerte og arbeidet
flittig, takk for alt arbeid i året som har gått!
Vi gleder oss til å fortsette å lage blader
til de mellom 13 og 18 år, og hvis noen
kunne tenke seg å bidra er det bare å si
ifra! Vi trenger flere skribenter, fotografer,
og kritikere som kan gi oss tips slik at vi kan
forbedre bladet.
Hilsen Susanne, redaktør
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formasjon
LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)
Av Katrine Zboch

Ledertreningsutvalget er et utvalg i NUK
som jobber med utdanning og trening av
morgendagens ledere. Utvalget består per
i dag av Katrine Zboch (leder) og Stephen
Trotter (nestleder) etter at Eirin Larsen
og Martin Bjørnland valgte å tre fra sine
stillinger. LTU og NUK takker dem for
mange års tro og uvurderlig innsats for
ungdomsarbeidet i Kirken.
LTU arrangerte i år, som tidligere år, to
ledertreningshelger på Mariaholm, for
ungdom i alderen 15-18 år. På disse
helgene ble de fire kursene intro, kirke,
bibel og ledelse- og samarbeid holdt for
varierende antall deltagere. I samarbeid
med arbeidsutvalget har LTU óg sett på
alternative måter å arrangere helgene på,
da spesielt på mengde og innhold i kursene
vi tilbyr. Videre kommer LTU på sine
ledertreningshelger til å satse på å holde
flere kurs, og deriblant prøve å blåse nytt
liv i kokkekurs som ble forsøkt arrangert for
et par år tilbake. Trosformidling for barn
er også et svært populært kurs som OKB
holder parallelt på våre ledertreningshelger.

Vi ser at det blir vanskelig å prøve å
avgrense nøyaktig hva som er ledertrening,
men det er en utfordring LTU ønsker
hjertelig velkommen!
Vi ser en positiv tendens med flere og
flere påmeldte kursdeltagere hver høst, en
utfordring LTU gleder seg over. Interessen
for ledertrening øker blant både deltagere
og ledere, og vi i LTU ser frem til et nytt
spennende år med nye utfordringer!

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 2014/2015: Katrine Zboch
(leder), Stephen Trotter (nestleder).

formasjon
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18+arbeid
Av ANN LOUISE LEDUM

Som takk for deres innsats, ble det i august
i fjor arrangert lederhelg på Mariaholm (i
regi av LUT) for dem som hadde vært med
som ledere gjennom fjorårets leire. Lederhelgen ble en avslappende avslutning på en
vel gjennomført leirsesong. 6.–8. februar i
år var det duket for 18+helg på Mariaholm
med hovedfokus på det åndelige. Helgen
ble fylt med foredrag som lederteamet
hadde forberedt, messer og gode diskusjoner som sprang ut fra spørsmål som
ble stilt under Pater Prater. Et eksempel på
temaer som ble tatt opp under helgen er
hvordan det er å være katolikk i Norge i dag.
I tillegg til lærerike foredrag ble det tid til
sosialt samvær i form av brettspill, gåturer
og gode samtaler.
I år arrangerer Oslo Unge Voksne pilegrimstur for unge voksne fra hele landet
til Trondheim 25.–31. Juli, som en del av
Olsokfeiringen. På denne 5 dager lange
pilegrimsturen får man mulighet til å vandre rundt i flott norsk natur, samt få tid til
bønn, refleksjon og gode samtaler på veien.
I Trondheim vil pilegrimene samles til høy

tidelig pontifikalmesse i Nidarosdomen.
Også i år blir det arrangert lederhelg som
takk for lederes innsats. Lederhelgen avholdes på Mariaholm 7.–9. august.
På tross av at det for tiden
ikke eksisterer noe fungerende 18+utvalg, har
det likevel blitt arrangert
aktiviteter for 18+ på
nasjonalt plan. AUV er
glade for å kunne tilby
aktiviteter for aldersgruppen 18+, og er takknemlige
for dem som har sørget for
at arrangementene har latt seg
gjennomføre.
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Utvekslingsprosjekt mellom NUK
og Caritas Honduras
Av Mathias M. Ledum

I perioden august 2014 – april 2015 hadde
Norges Unge Katolikker sitt aller første utvekslingsprosjekt. Prosjektet var i samarbeid
med Caritas Honduras, og en del av LNU
(Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner) Exchange og ble derfor finansiert av
dem gjennom FK Norway. I utvekslingen deltok to delegater fra hver organisasjon. NUK
var representert ved Bao Hieu Kevin Nguyen
og Mathias Ledum, mens Caritas Honduras
var representert ved Hilda Margarita Cáceres
Amador og Diego Moisés Nuñez.
Hovedmålet med prosjektet var å øke sosial
og politisk deltagelse blant ungdommer i
begge land, samt bidra til å redusere vold
og kriminalitet i Honduras. Å styrke hverandres organisasjoner gjennom utveksling av
arbeidsmetoder, idéer, strukturering og økt
kunnskap om Nord/Sør-spørsmål var også et
viktig formål med prosjektet. Hensikten med
prosjektet var å gi delegatene fra hver organisasjon ny erfaring og kompetanse som er
relevant og nyttig for arbeidet i hver av deres
organisasjoner på lang sikt.

Delegatene fra både NUK
og Caritas Honduras
var sammen i Norge i
fire måneder, hvor de
honduranske delegatene
jobbet sammen med de
norske delegatene på
NUK-kontoret, var med
på alle de sentrale NUKarrangementene, samt
noen regionale og lokale
samlinger rundt om i Norge. Hensikten
med dette var at de honduranske delegatene skulle lære hvordan NUK arbeider på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. På NUKkontoret jobbet de med planlegging i forkant
av arrangementene de deltok på, utforming
av deres egen blogg og skrev artikler til de
forskjellige bladene i NUK. I løpet av deres
opphold i Norge, besøkte de fire delegatene
forskjellige ungdomsorganisasjoner som
Press, SLUG, 4H for å lære mer om deres
struktur og arbeid. Delegatene var også på
kurs med Fredskorpset og LNU tidlig i utvekslingen.
Etter å ha vært sammen i Norge i fire måneder dro de alle fire ned til Honduras for
å starte på den andre delen av utvekslings-

prosjektet. I Honduras fulgte de norske
delegatene Caritas Honduras sitt voldsforebyggingsprosjekt for ungdommer, samt
tilsvarende kontorarbeid ved det nasjonale
kontoret til Caritas Honduras. I Honduras
jobbet de fire delegatene med å kartlegge
behov og muligheter for å opprette et nasjonalt nettverk bestående av de frivillige
ungdomsgruppene i voldsforebyggingsprosjektet til Caritas Honduras. Kartleggingen
ble utført gjennom en rekke møter med de
forskjellige ungdomsgruppene rundt i bispedømmene hvor voldsforebyggingsprosjektet
fant sted.
I tillegg til å delta på de store og sentrale
arrangementene som årlig arrangeres for de
frivillige ungdomsgruppene, var delegatene
også med på aktiviteter arrangert for katol-

formasjon
ske ungdommer i bispedømmet og i menigheten. Under deres besøk til de forskjellige
bispedømmene deltok de på ungdomsgruppenes aktiviteter, hadde møter med regionale Caritas-ansatte, prester/biskoper og med
lokale organisasjoner. I tillegg var de synlige
på regionale og lokale mediekanaler som TV
og radio hvor de fikk snakket
om deres lærdom og erfaringer fra utvekslingsprosjektet.
For delegatene var utvekslingsprosjektet en veldig
lærerik periode med mange
nye erfaringer og uforglemmelige opplevelser. Gjennom
å arbeide med en annen
organisasjon i et nytt land
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med en helt annerledes
kultur, har ikke prosjektet
bare vært til styrke for
hverandres organisasjoner, men også til personlig
vekst og utvikling. Til tross
for de kulturelle forskjellene fikk delegatene leve
seg inn i ungdommens
virkelighet i begge landene, og på den måte
forstå mer av hva slags
behov ungdommene har
i både Norge og Honduras. Delegatene ble godt
tatt i mot av vertsfamilier,
vertsmenigheter og kollegaer i begge land, og ble
gjennom prosjektet veldig
tett knyttet etter utallige
mange turer sammen
rundt om i både Norge
og Honduras. Prosjektet
hadde store høydepunkter som da Honduras
ble valgt som land til Adventsaksjonen 2015,
eller da de i Honduras var med på å etablere de grunnleggende elementene til et
nasjonalt nettverk bestående av ungdomsgruppene i voldsforebyggingsprosjektet.
De norske delegatene kunne lære mye av

de honduranske ungdommenes arbeid og
engasjement. Til tross
for de dårlige omstendighetene mange av
dem lever under og at
landet er ett av de voldeligste i verden, kunne delegatene fra NUK
oppleve det brennende engasjementet og
den sterke viljen etter å jobbe for en bedre
fremtid for deres land. Selv om utvekslingen
formelt ble ferdig i april 2015, stopper ikke
prosjektet der. Delegatene vil jobbe videre i
sine organisasjoner med diverse etterarbeid
hvor de skal jobbe videre for å bruke deres
nye erfaring og kompetanse til utvikling for
organisasjonene. Etterarbeidsperioden vil
bestå av besøk til menigheter, lokallag og
arrangementer hvor delegatene vil holde
presentasjoner eller økter om forskjellige
tema de har lært om under prosjekttiden.
En stor del av etterarbeidsperioden er også
utformingen av en prosjektrapport og etter
prosjektet blir «ferdig» i slutten av 2015, vil
delegatene fortsette i hver av sine verv i NUK
og i Caritas Honduras. Utvekslingsprosjektet
har vært en velsignelse for delegatene og for
organisasjonene, og kommer til å sette dype
spor som vil være synlige i lang tid fremover.
Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette
prosjektet så vellykket!
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Karitativt arbeid
Av Arielle Osmundsen
Siden landsmøtet i 2013 har det
karitative arbeidet i NUK gått sin gang. Det
siste
året har vi gjennomført Adventsaksjonen
2014 og hatt en utvekslingsavtale – noe som
aldri har blitt gjennomført før. Denne gikk
blant annet ut på at to delegater fra NUK
har tilbragt tid i Honduras. Adventsaksjonen
2015 vil rette seg mot demokratisk arbeid i
Honduras så disse delegatene vil ha masse
materiale og kunnskap å kunne dele under
Adventsaksjonen.
Adventsaksjonen 2014 ble gjennomført i kjent stil
med adventsaksjonshelg og temakvelder i
lokallagene og pengeinnsamling med bøsser, kirkekaffe og underholdningsinnslag
til inntekt for et prosjekt Caritas Norge
arbeider med i Colombia. Prosjektet «La de
unge bygge fred!» gikk ut på å tilby tilpasset
utdanning og opplæring til unge mellom 17
og 25 år som har falt ut av skolesystemet.
Utdanning for alle
FNs menneskerettigheter sier at alle har rett
på grunnleggende utdanning, likevel er det
i dag om lag 60 millioner barn som ikke har

tilgang til skolegang og over 120 millioner
ungdommer og unge voksne mellom 15
og 25 år som verken kan skrive eller lese. I
Colombia har det pågått en intern konflikt i
mer enn 50 år, som har ført til mellom 4,7
og 5,7 millioner internt fordrevne flyktninger.
75% av disse er kvinner og barn. I en slik
situasjon er det naturligvis ikke slik at man
prioriterer skolegang og utdanning for barna
sine. De barna som er blitt tatt ut av skolen
blir senere hengende etter i skolearbeidet.
Adventsaksjonen 2014 gikk til Caritas sitt
prosjekt i Colombia.
Veien til et demokratisk Honduras
Under NUK sitt landsmøte 2014 ble det
stemt fram at under Adventsaksjonen 2015
vil de pengene som samles inn gis til Caritas
Norge sitt prosjekt i Honduras. Honduras
regnes i dag som verdens mest voldelige
land og er dessverre i tillegg langt oppe
på listen over de mest korrupte landene.
Kirkens sosiallære sier følgende om demokrati: ”[..]Korrupsjon er demokratiets største
trussel. […] Den ødelegger myndigheters
muligheter til å oppfylle sin rolle og skaper
negative relasjoner mellom myndigheter og

sivilbefolkningen”. Landprogrammet til Caritas Norge i Honduras vil i den neste 5-årsperioden gjennomføre skolering i demokrati
og menneskerettigheter, med vekt på de
sivile og politiske rettighetene, og på politisk
påvirkningsarbeid. De vil øke kompetansen
og kapasiteten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og bidra til at de selv kan følge
opp prosesser relatert til brudd på menneskerettighetene.

Karitativt utvalg (KUT)
KUT jobber med gjennomføringen av
Adventsaksjonen og å informere om
Nord/Sør-problematikk i samarbeid med
Caritas Norge.
Utvalget bestod i 2014/2015 av:
Arielle Osmundsen, Anna Joys, Tram
Michelle Nguyen, Sandra Kim Nguyen
Eldevik, Mathias Bruno Ledum

administrasjon
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Økonomisk utvalg
Økonomisk utvalg har ansvar for å følge
opp NUKs økonomi og utarbeide budsjettforslag.
Utvalget bestod i 2014/2015 av: Kajetan Bocek (leder i kraft av å være NUKs
leder), Pablo Barrera, Martin Hoang
Nguyen og Svein-Thomas Isaksen Tvedt
(organisasjonssekretær).
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regnskap
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 K-Stud
Andre inntekter
Leirinntekter prosjekt
Sum leirinntekter

Budsjett 2014 Regnskap 31.12.2014
156000,00
16000,00
9000,00
5000,00
22500,00
208500,00

185973,00
13020,00
14260,00
0,00
28720,00
-1500,00
240473,00

467160,00
30000,00
50000,00
547160,00

452822,00
40000,00
0,00
492822,00

1300000,00

1381725,00

1300000,00

1381725,00

32000,00

32739,00

32000,00

32739,00

167750,00
3000,00
6500,00
177250,00

70822,40
8640,00
1835,00
81297,40

722000,00
3000,00
60000,00

528552,00
0,00
1355,00

785000,00

529907,00

Prosjekter
AA støtte eksternt
Frifond oranisasjonsmidler - støtte
Frifond oranisasjonsmidler - administrasjon
Støtte til prosjekter annet
Kulturstøtte
Sum prosjektinntekter
Andre inntekter
Gaver
Salg bøker og annet (genser)
Andre inntekter
Momsrefusjon
Sum andre inntekter
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
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
Kopieringsutg. m/(drift maskin
Telefon
WEB-side abonn./internett
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar

Budsjett 2014 Regnskap 31.12.2014
20000,00
570000,00
30000,00

20000,00
824269,00
3693,00

620000,00

46373,00
-75000,00
819335,00

30000,00
1000,00
1000,00
120000,00
152000,00

76025,24
32653,00
100000,00
174796,00
383474,24

3821910,00

3961772,64

-1057193,55

-1136649,53

-20000,00

-11000,31

-1077193,55

-1147649,84

-25000,00
-20000,00
0,00
-10000,00
-1000,00
-5000,00
-20000,00
-5000,00
-20000,00
-80000,00
-20000,00
-20000,00
-60000,00

-33843,41
-17363,00
-39187,62
-13205,38
-150,00
-5940,00
0,00
-64,76
0,00
-65703,78
-20554,46
-13485,37
-48938,00

Forsikringer
Ungdomsprestens bil
Reiser AUV/Org. Kons/Ung. prest
Reiser ressursgruppe
Distriktsmidler
Regnskaps firma
Sum administrasjonskostnader

Budsjett 2014 Regnskap 31.12.2014
-3500,00
-7868,00
-10000,00
-2725,77
-30000,00
-31588,39
-30000,00
-2600,00
-14000,00
-4500,00
-50000,00
-48000,00
-423500,00
-355717,94

Møtekostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner
Sum møtekostnader

-18500,00
-23700,00
-24000,00
-9950,00
-57000,00
-133150,00

-24010,92
-32765,00
-22970,70
-2963,90
-37725,96
-120436,48

Kurskostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Reiserefusjoner
Sum kurskostnader

-52080,00
-63960,00
-40000,00
-29560,00
-15000,00
-75000,00
-275600,00

-21548,36
-38465,00
-21091,55
-6249,39
-22149,66
-27199,99
-136703,95

-155120,00
-432075,00
-83000,00
-70385,00
-54000,00
-47300,00
-3000,00
-16800,00
-37450,00
-899130,00

-128535,01
-475234,40
-84433,53
-29668,27
-66347,43
-20977,95
-38045,30
0,00
-18295,94
-37595,00
-899132,83

-11000,00
-50000,00
-35000,00
-70000,00

-16863,00
-46966,00
-41640,00
-26523,00

Leirkostnader
Kost
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
Trykking Credimus
Porto Credimus
Annen utarbeidelse og trykking (giro og
leirfolder)
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser

Budsjett 2014 Regnskap 31.12.2014
-40000,00
-20332,65
-50000,00
-30426,00
-23000,00
-17165,47
-17000,00
-298,00
-5000,00
-301000,00

-3453,62
-203667,74

-30000,00
-25000,00
-12000,00

-20626,00
-86959,00
-4422,44

-10000,00
-20000,00
-12000,00
-30000,00
-20000,00
-159000,00

0,00
-986,00
0,00
0,00
-2995,00
-115988,44

-20000,00

-36500,00

-6000,00
-5000,00
-10000,00
-456000,00

0,00
-4632,13
-21100,00
-706601,25

-114000,00

-117361,00

-611000,00

-886194,38

-3879573,55

-3865491,60

Finansielt og ekstraordinært
Bankgebyrer
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Sum finans/ekstraordinært

-1500,00
8000,00
3000,00
95000,00
104500,00

-3466,61
0,00
0,00
138444,49
134977,88

Sum finansielt og ekstraordinært

104500,00

134977,88

46836,45

231258,92

Prosjekter
AA (plakater, brosjyrer, etc.)
Nord/Sør kampanje
Barneutvalget
NUK Genser
Grafisk profil
18+ arbeid
Leirlederkurs
Kulturprosjekt
WYD
Sum prosjektkostnader
Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Støtte/tilskudd
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Frifond organisasjonsmidler UT lokallag
Frifond organisasjonsmidler UT - prosjekter
Sum andre kostnader
Sum kostnader

Resultat
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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 2015.

