
1

2009
 N O R G E S  U N G E  K A T O L I K K E R

Årsrapport2009



2

Leder  ………………………………………………………………………………………………………… s. 3

Glimt fra året som gikk ……………………………………………………………………… s. 4

Årets lokallag på LM 2008 …………………………………………………………… s. 5

Æresmedlem på LM 2008: ……………………………………………………………… s. 6

Rapport fra NUKs distrikter…………………………………………………… s. 7-11

Adventsaksjonen 2008 ………………………………………………………………… s. 12

Påskeleir for konfirmanter …………………………………………………………… s. 13

Påskeleir for konfirmerte ……………………………………………………………… s. 14

Regnfri Vestlandsleir ……………………………………………………………………… s. 15

Ungdomsleir ………………………………………………………………………………………… s. 16

WYDSYD ……………………………………………………………………………………………… s. 17

NUKs blader og internettsider …………………………………………… s. 18-19

Oversikt over NUKs distrikter og lokallag …………………… s. 20-21

Rapport fra utvalgene …………………………………………………………… s. 22-24

Statistikk over NUKs aktiviteter ……………………………………………… s. 24

Landsmøtet 2008 …………………………………………………………………………… s. 25

Landsstyret ………………………………………………………………………………………… s. 26

Økonomi og revisorberetning ……………………………………………… s. 28-29

Arbeidsutvalget ………………………………………………………………………………… s. 30

Sekretariatet………………………………………………………………………………………… s. 31

Innhold

Norges Unge Katolikkers årsrapport 2008-2009

Redaktør: Ståle Wilhelmsen 
Redaksjon: NUKs Arbeidsutvalg: Isabel Sanchez, Tor Peter Nguyen, Jardar Maatje, 
Katarina Lindberg, Kristina Voigt, Trong Le. 
Forsidebilde: Fra Distrikt Oslos barnedag i Middelalderparken.  
Foto: Susanne Tande. 

Fra Høstsamlingen 2008. Foto: Josef Ottersen



3

E
t år i Norges Unge Katolikker 
er forbi og det er på tide å se 
tilbake før man på ny tar tak 
i de videre utfordringer. Året 
som er gått har i NUK vært 
fylt av liv, spenning og en 

liten porsjon kaos som seg hør og bør i en 
barne- og ungdomsorganisasjon. Det har 
skjedd mye positivt i året som gikk, og man 
oppdager dermed også de områdene man 
kan forbedre seg på og styrke i fremtiden. 
Det ser vi frem til. 

Og oppe i alt dette er heldigvis Kristus med 
oss. Og jeg håper at vi også er med ham, 
noe som ofte kan være vanskelig i det in-
tense arbeidet i hverdagen. Personlig er vel 
det en av de største utfordringene å få tid til 
nettop Ham når eposten hoper seg opp og 
kreftene røyner på. 

Av de mange høydepunktene i året som 
gikk ønsker jeg å trekke frem sangboken 
som ble ferdig til Landsmøtet. Etter 15 gode 
år med Jubilate har vi endelig fått den nye 
sangboken Adoremus! Videre vil jeg trekke 
frem Adventsaksjonen og medlemsinnmel-
dingen, vi fikk tilsammen inn 477.689,49 
kroner til Caritas og vi ble 2581 medlem-

mer! Det er veldig gledelig å se at medlems-
massen øker og at vi begynner å høste fruk-
tene av satsingen på katekeseinnemelding, 
og vi håper dermed å kunne bli over 3000 
medlemmer innen 2010. Men det trenger 
vi alles hjelp til! 

I året som gikk var NUK tungt involvert i 
utformingen av ”Pastoralplanen for barne- 
og ungdomsarbeid i OKB”. Dette er noe vi 
gleder oss til å jobbe videre med, og som vi 
håper å se frukter av i årene som kommer. 

 Men det er fortsatt områder vi må jobbe vi-
dere med, særlig gjelder det rekrutteringen 
av deltagere til leirene og utviklingen av nye 
ledere - et arbeid som må bygges opp over 
lang tid, noe som i seg selv er en utfordring, 
da kontinuiteten fra år til år i organisasjo-
nen kunne vært bedre. En viktig byggesten 
å få på plass vil her være et levende arbeid 
med og for de som er over 18 år i tillegg til 
de tilbudene som NUK allerede gir. 

 Dette har vært et veldig spennende år for 
NUK - og antagelig går vi nå en enda mer 
spennende fremtid i møte. For meg som er 
leder i NUK, har det vært svært givende og 
inspirerende å se alt engasjementet og ung-

domsarbeidet i lokallag og menigheter. Og 
det er med stor glede jeg vil takke alle som 
har bidratt med sine bønner og krefter for 
NUK og det katolske barne- og ungdomsar-
beidet i landet. Min takk går da spesielt til 
alle prester, kateketer , barne- og ungdoms-
kontakter som har bidratt til innmelding og 
engasjement i menighetene, leirsjefer og 
ledere på våre leirer og alle dem som sitter i 
utvalg og og redaksjoner. Og sist, men ikke 
minst en spesiell takk til alle dere i lokalla-
gene som lever livet som unge katolikker og 
er Norges Unge Katolikker. 

- Dere gjør alle en fantastisk jobb for katol-
ske barn og ungdommer i Norge. 

Dere er med på å bygge 
fremtidens katolske 
Kirke i Norge! 

Vi trenger alles 
innsats og forbønn for 
NUK og barne- og 
ungdomsarbei-
det i Norge!  

Jardar Maatje  

Leder

Foto: Ståle Wilhelmsen
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SOUL. Foto: Anne Lynn L. Gelacio

 Fra barnedagen i Oslo.  
Foto: Henriette Teige

Kroatisk Ungdomslag feirer St Nikolaus.  
Foto: Marija Krpan

Oslo Unge Voksne.  
Foto: Henriette Teige
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SAUL 
I løpet av dette året har det blitt gjort 
masse aktiviteter i SAUL. 

Vi har vært på Stella Maris 2 ganger. Den 
første gangen var i mars. For første gang 
prøvde vi å invitere ungdommer fra andre 
menigheter til å være med, men vi fikk bare 
med én, og det var Natalie fra Arendal. Men 
ellers under helgen hadde vi masse akti-
viteter og vi i styret bestemte oss for å ha 
noe nytt og underholdene. Derfor valgte vi å 
ha ”Project run away”. Det gikk ut på at alle 
måtte lage det styggeste antrekket ut av det 
de hadde pakket med seg til helgen. Helgen 
ble en suksess og alle storkoste seg. 

Den andre gangen vi var på Stella Maris var 
i slutten av november. Alle var overraskede 
over at vi måtte jobbe ut den helgen. Vi ryd-
det og feiet vekk blader slik at Stella Maris 
skulle se litt penere og ryddigere ut. Til tross 
for lite oppmøte ble det en fin og avslappet 
helg for de som var der.

Klubben hadde blant annet forskjellige te-
makvelder som rosenkrans, den Hellige Ånd 
osv. Der lærte vi litt mer om hvert enkelt av 
temaene. Vi har også hatt Singstar og Wii 
kvelder! Klubben har vært annenhver fredag, 
og det har alltid vært folk som møter opp!

I sommer ble klubben invitert hjem til Lars 
og Ellen på Sanden i Søgne. Det var lite 
oppmøte men det ble en fin helg allikevel. 
Helgen bestod av å hogge ved til bruk på 
Stella Maris om vinteren. Det var masse 
bading, grillmat og nok med myggstikk. 

I adventsiden hadde vi juleverksted der vi 
lagde kort, lys og bakte pepperkaker og ka-
kemenn for å selge dem og samle inn pen-
ger til årets AA. Mange samlet seg rundt 
et lite hjørne og lærte nye sanger fra NUKs 

nye sangbok Adoremus. Hele innsatsen ble 
belønnet med over 24 tusen kroner. Veldig 
bra innsats fra alle i SAUL og SAML.

I 2008 ble vårt lokallag kåret til årets 
lokallag, og grunnen til det var fordi SAUL 
startet opp igjen; vi var veldige aktive og 
sist men ikke minst gjorde vi en glimrende 
jobb på AA! For vi tjente inn over 25000kr 
dét året. 

Cindy Nguyen, Kristiansand 

Foto: Celina Ngo

 Fra barnedagen i Oslo.  
Foto: Henriette Teige
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P
å landsmøtet i 2008 ble 
fransiskanerpateren Ro-
nald Hölscher OFM kåret 
til æresmedlem i NUK. 
Arbeidsutvalget valgte å gi 
ham denne æren fordi han 

har gjort en helt spesiell innsats for katolsk 
barne- og ungdomsarbeid. Ikke lenge etter 
han mottok denne utnevnelsen, 24. januar 
2009, døde han i sitt kloster i Weert, Ned-
erland etter kort tids dødsleie.

P. Hölscher, som opprinnelig var neder-
landsk, bodde i Norge i over 50 år. Drøm-
men hans var egentlig å bli flyver og dra 
til Ny Guinea, men Herren kalte han til å 
bli ordensprest og til Norge. Han kom hit i 
1956 og virket som prest i Kristiansand i 

Æresmedlem p. Ronald Hölcher OFM (1928 – 2009)

ti år før han ble flyttet til Oslo for å arbeide 
for St. Hallvard menighet. Her huskes han 
for barnemessene han holdt en gang i 
måneden, og spesielt for familiemessene 
på julaften hvor han involverte barna i 
oppbygningen av julekrybben. Han var 
speiderprest for både jente- og guttetropper, 
skoleprest på St. Sunniva og var med som 
leirprest på Mariaholm utallige ganger. Av 
de som kjente ham omtales han som raus, 
hjertevarm, tolerant, optimistisk og aldri 
fordømmende. 

P. Hölscher hadde en særlig begeistring for 
film og startet en filmklubb som et lokal-
lag tilsluttet NUK. Her var det åpent for 
alle barna i nærmiljøet rundt St. Hallvard 
som ville komme og se film (en av favorit-
tene var Tom & Jerry), spille bordtennis 
eller prate med pater. Da Tøyen i stor grad 
var blitt en innvandrerbydel var mange av 
barna som kom muslimer. P. Hölscher var 
like inkluderende og viste samme varme 
og respekt overfor alle. I 1999 fikk han 
Brobyggerprisen for sin ”innsats blant 
barn i miljøet der han har vært prest” og 
for den ”utpregede omsorg og dypeste 
respekt [han har vist] for deres integri-
tet”, - ”Det var pater Hölschers innsats 
blant katolske og muslimske barn og unge, 
hans hjertevarme lyttetjeneste og kristne 

omsorg som gjorde at norsk offentlighet 
viste den katolske pateren ære gjennom 
Brobyggerprisen.”(Broen 2 - 2006).

Dette sa p. Ronald Hölscher om det å ar-
beide med barn:

 «Det oppleves som en stor glede. De gir 
meg så meget mer enn jeg kan gi dem. Jeg 
føler selv at det er lett å få kontakt med 
barn. Barna er så helt uten fasade. Vi 
voksne skremmer hverandre ofte. Det er 
så mange stengsler mellom oss. Barna 
kan frigjøre oss til enkelhet og tillit. Jeg vil 
at barna skal assosiere Kirken med glede; 
kristendom er glede! Gud er kjærlighet og 
kjærligheten tvinger oss ikke. […] Egentlig 
er vi alle barn. Vi må lokkes til det gode. Og 
vi trenger det glade budskap. I min kontakt 
med barn har jeg hentet like meget inspira-
sjon fra den kjente ungdomshelgenen Don 
Bosco som fra den hellige Frans. Disse to 
utgjør for meg en lykkelig kombinasjon. De 
har det samme sinnelag.»

NUK takker han for hans enestående inn-
sats og engasjement for barn og unge. Vi 
lyser fred over hans minne.
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Distrikt Midt 
favner over et område preget av avstander 
og spredt engasjement. Av de fem menig-
hetene (Molde, Ålesund, Kristiansund, Le-
vanger og Trondheim) er det kun Trondheim 
som kan skilte med aktivitet i ungdomslag 
og studentlag.  Men distriktet hadde en 
meget vellykket konfirmanthelg i Levanger 
hvor det deltok et stort antall konfirmanter, 
også fra Ålesund, Kristiansund og Levan-
ger (i tillegg til bunchen fra Trondheim). 
Levanger har tidligere hatt et ungdomslag 
men er for tiden ”sovende”. På adventsak-
sjonshelgen i Trondheim ble også distriktet 
trukket inn, og noen fra Levanger deltok.

Ungdomslaget i Trondheim startet opp 
på nytt høsten 2008 med det spenstige 
navnet ”KUL TRO” (Katolsk UngdomsLag i 
TROndheim). Det var en ung gjeng i styret 
som gikk løs på utfordringene, og prøvde 
finne ut av hvordan et lokallag fungerer. 
Kjernen i laget har vært konfirmantgrup-
pen, og vi har hatt møter etter undervis-
ning og messe på onsdager. Oppmøte 
pleier å være på i overkant av 20 entusias-
tiske unge som setter pris på fellesskapet 
gjennom mat, film, prating, spilling og 
aktiviteter. Ungdomslagets første store 
prosjekt var adventaksjonen, noe som var 
helt ukjent får de fleste i KUL TRO. Men 
deltagerne var spente og ivrige gjennom 

Distrikt Nord av Peter Nguyen

er utrolig stort distrikt med få lokallag og med-
lemmer.  Narvik og Mosjøen har i året som har 
gått hatt en del aktivitet. Distrikt Nord fikk i 
mars ny distriktrådsleder, Felipe Olea.

I tillegg til vanlig aktivitet ble det arrangeert 
et  ungdoms opplegget i forbindelse med or-
dinasjonen. Her deltok også seminaristene 
fra St. Eystein preste semeniar, Oslo. Dette 
var delvis identisk med det øvrige program, 
delvis særskilte innslag.

Lørdag kveld deltok 34 ungdommer på det 
sær skilte ungdomsarrangement. Etter å 
ha spist pizza på Peppes Pizza samlet man 
seg til aften bønn i Vår Frue kirke. Deretter 
var det «ko sekveld» med filmfremvisning 
mv. i forenings lokalet.

Søndag formiddag var det undomsmesse 
i kar melittklosteret «Totus Tuus». Hoved-
celebrant var biskop Georg Müller SS.CC., 
Trondheim. Andre geistlige deltok også: 
Kardinal Friedrich Wetter, München, pater 
Teemu Sippo, Helsinki, pater Andreas 
Rupprecht SM, Lillestrøm, pastor Fredrik 
Hansen, Roma, og pastor Pål Bratbak, Lil-
lehammer. Etter messen var det kirkekaffe 
i søstrenes gjestehus og samtale med søs-
trene v/sr. Hedvig. Søstrenes store åpenhet 
ble satt veldig pris på.

Rapport fra NUKs Distrikter

hele helga (og forøvrig resten av mnd de 
stod på), selv om de flest ble utslitte etter 
hvert som det tok på. Overrasket nok klarte 
Kul tro og samle inn ett relativt stort beløp 
som de selv ble imponert over. Så da ble det 
en bowlingtur som belønning, noe alle satte 
stor pris på. 

Etter adventaksjon har KULTRO-gjengen 
bare kost seg med film-, pizza- og bowling-
kvelder i ny og ne. Frem til sommeren har 
det ikke vært så hyppig aktivitet på grunn 
av at eksamener/tentamener stjeler mye 
av tiden til ungdommene i styret. Nå som 
vi har fått en smakebit av hvordan et lokal-
lag skal styres, gleder vi oss til neste år og 
satser på at det skal bli et enda bedre år. Vi 
vil spesielt takke Pater Dominic som har 
gjort en stor innsats for oss, og kommer til 
å savne ham når han er i Roma de neste 
årene. 

Albert Magnus studentlag i Trondheim mø-
tes tre ganger i måneden for tilbedelse og 
diskusjoner. En av de tre møtene er satt av 
til mer sosial hygge, slik som karaokekveld 
og middag med mat fra en av de mange 
nasjonalitetene som deltar på sammen-
komstene. Helgen 6.-8. mars arrangerte 
de en hyttetur, hvilket som var en suksess. 
Studentlaget har et jevnt oppmøte av både 
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Distrikt Vest
som består av lokallag i de tre menighetene 
på Vestlandet, har ikke hatt noen aktivitet 
på distriktsplan, men det skjer mye spen-
nende i hver av menighetene. I Haugesund 
er det ingen aktive lokallag i NUK, men 
både i Bergen og i Stavanger er det aktivitet 
i lokallagene. På landsmøtet i 2008 ble 
Stefan Bivand valgt til leder for distriktet, 
og Michelle Vu som vara.

I Stavanger treffes ungdommen i Stavan-
ger Katolske Ungdomsforening, som i år 
har blitt ledet av Thomas Sørensen – som 
også er Barne- og Ungdomsarbeider i me-
nigheten. De har hatt møter ca. annenhver 
uke, med forskjellige aktiviteter. I tillegg har 
de hatt en helg for ungdommen i mars, og 
de har også fått med noen konfirmanter et-
ter den vellykkede konfirmanthelgen.

I Stavanger har de også begynt med en 
kafé for unge fra 6.-8. Klasse. Dette har 
vært en suksess med mange deltagere, 
og er et etterlengtet tilbud for barn i denne 
alderen. De har også aktive ministranter, 
som representerte menigheten i NM.

I Bergen ble det ansatt to nye barne- og 
ungdomsarbeidere høsten 2008, Mo-
nica C. Andersen og Cris Estrada. De har 
arbeidet med å kunne samle menighetens 

norske og internasjonale studenter og unge 
voksne, noe som gjør at de for det meste 
snakker engelsk under møtene sine.

Studentlaget bærer preg av gjennomtrekk, 
mye på grunn av utvekslingsstudenters 
innsats. For eksempel ble det i januar valgt 
ett nytt styre for kun et halvt års periode, 
bestående av leder Benedikt Bocek, Daniele 
Spampinato som nestleder og Maria Cao 
som økonomiansvarlig.

Hilsen

Josef Ottersen

ungdomsarbeid i fellesgrupper, og ikke bare 
i nasjonale lag. Samtidig har vi prøvd å få 
registrert flere av de nasjonale gruppenes 
barne- og ungdomslag i NUK. Det har 
resultert i et nytt polsktalende barnelag 
registrert i NUK.

Satsingen på felles ungdomsarbeid har 
resultert i ungdomsmesser ca. en gang i 
måneden fra og med mars, og med felles 
aktiviteter etter det. Ungdomslaget med 
det nye styret, ledet av Daniel Garces, har 
tatt del i denne satsingen. Ellers så fortset-
ter det såkalte Etter Skole-tilbudet med 
leksehjelp til ungdomsskoleelever en gang 
i uken. 

Ministrantarbeidet har fått en ny giv, med 
katekese og øvelser to ganger i måneden, 
fruktene av dette var bla. seieren i Junior 
NM, og deltagelse i senior NM. Ministrant-
laget har også fått en ny leder, Thuc Hoang. 
Studentlaget har tatt opp igjen aktiviteten, 
og treffes ca. annenhver torsdag.

Stefan Bivand

Rapport fra NUKs Distrikter

Konfhelg i Levanger – mai 2008. Foto: Thea Skylstad
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Distrikt Sør
Kristiansand 
Fjorårets Lokallag, St. Ansgar Ungdoms-
klubb (SAUL), har hatt nok et bra år. Under 
Adventsaksjonen i fjor deltok nesten halve 
ungdomsgruppa på Adventsaksjonshelgen 
som ble arrangert på Mariaholm. Der fikk de 
med seg mange gode ideer og utførte nok en 
bra innsamling sammen med ministrantla-
get. Til tross for tekniske problemer enkelte 
ganger, klarte de å samle inn nesten like mye 
som sist, litt over tjuefire tusen.  

I månedsskiftet januar/februar fikk de et nytt 
styre med Mong Nhu Mai som leder.

SAUL har møter annenhver fredag, med bra 
oppmøte. En helg på Stella Maris om våren er 
en tradisjon som har holdt seg i flere år. Og i 
år var det ingen unntak. Ungdomsgruppa fikk 
med seg Pater Andreas og det var en fin helg 
med nydiktede påskesanger og spennende 
framføringer og tolkninger av korsveien.  

Også ministrantlaget i Kristiansand har 
hatt et bra år. De deltok i årets norgesmes-
terskap i ministrering på Lillehammer for 
junior, og kom på en flott andreplass! Det 
er også planlagt en ”Ministrantdag” for alle 
ministrantene i menigheten, som de håper vil 
bli en suksess. For hva er vel en messe uten 
ministranter? 

Barn og unge i St. Ansgar Menighet må i år 
dessverre si farvel til pater Heinz Josef som 
har fått en ny og krevende oppgave i Tyskland. 
Han har vært en stor ressurskilde for ung-
dommen i menigheten og de ønsker han lykke 
til videre med hans arbeid. De vil også gi en 
stor takk til pater Olav som også forlater dem 
i år. En stor takk til dere begge og alle deres 
gode gjerninger.

Arendal 
Ungdomsgruppa KULA har kommet seg på 
føttene igjen etter høstens pause med en ny 
leder, nemlig David Ottersen. 

Under Adventsaksjonen gikk arendalittene 
rundt med bøsser i byen, hadde kirkekaffe og 
holdt skolegudstjeneste. 

Gjennom året har de hatt samlinger en til to 
ganger i uka, og det har vært bra oppmøte. De 
arrangerer ofte disse samlingene samme dag 
som katekese, slik at de får med seg konfir-
mantene også. Et tips til alle dere andre? 

Porsgrunn
Det gleder Distrikt Sør at vi har fått et nytt og 
friskt lokallag i distriktet. Etter et par år med 
pause er ungdomsgruppa i Porsgrunn oppe 
og gående (for fullt!) med pater Reidar som 

leder. De satser på møter ca. annenhver søn-
dag kveld, og det er rundt 15-20 som kommer 
regelmessig. Aldersgruppen er fra 9.klasse 
og oppover, med andre ord: konfirmanter. Det 
er en kjempegjeng som møtes og de har det 
veldig gøy sammen.

Tønsberg
Under Adventsaksjonen 2008 arrangerte 
ungdomsgruppa AKUTT en Adventsaksjons-
helg i menigheten. De inviterte andre folk fra 
andre steder, og det var en stor suksess. Det 
kom folk fra Larvik, Sandefjord og Kongs-
vinger. Der holdt de juleverksted og forbe-
redte ting de kunne selge, som for eksempel 
kreative lys og makaroniengler! Utenom 
Adventsaksjonshelgen hadde AKUTT kirke-
kaffe på søndagene og utlodding. Alt i alt, en 
vellykket innsamling.

Det er fortsatt samme styre med An Chau Le 
som leder, men ungdomsgruppa har i år fått 
en økonomisk sjef og rådgiver, Tina Nguyen. 

De har ungdomskvelder et par ganger i måne-
den, med hovedsakelig seks-syv ungdommer 
som kommer jevnlig. 

Lena Nguyen

Rapport fra NUKs Distrikter
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Distrikt Østfold av Magnus Vøllo

har i 2008/2009 hatt aktivitet i menighe-
tene i Moss, Askim, Halden og Fredrikstad 
gjennom lokallagene.

Helger, kvelder og møter har blant annet 
blitt arrangert av og for barn og ungdom 
i distriktet. I påsken inviterte St.Birgitta 
unge til distriktspåskeleir, og deltagerne 
fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler 
og Drammen(!) møtte opp! I en rapport 
som denne kommer man selvfølgelig ikke 
utenom Adventsaksjonen, der samtlige me-
nigheter i distriktet la ned en flott innsats.

Spesielt gledelig er det at St. Peter menighet 
i Halden har fått et nytt ungdomslag og en 
ny unge voksne-gruppe som er forsøt startet 
i Fredrikstad.

Distrikt Øst
Mye nytt har skjedd i distrikt øst siden for-
rige årsmøte.  Kristina Voigt gikk av som 
leder, etter mange år med flott innsats. Det 
nye styret består av Katrine Zboch (leder), 
Cathrine Bui (nestleder), Paul Maric (kas-
serer) og Katarina Lindberg (styremedlem).  
Vi ønsker dem lykke til i sitt arbeid for barn 
og unge i distrikt øst. 

Distrikt øst er et stort distrikt med mange 
menigheter og lag. Dessverre har ikke alle 
menighetene ungdomslag, på tross av man-
ge aktive ungdommer. Dette kommer vi til 
å arbeide bevisst med fremover i tid. Som 
sagt så har det skjedd mye nytt i menighe-
tene i distrikt øst. Hamar menighet har et-
ter lang tid med vikarprester endelig fått en 
egen sogneprest – p. Ragnar Leer Salvesen. 
Ungdomsarbeidet har gått oppover, med 
faste ungdomskvelder annenhver onsdag, 
og ungdomskor på de andre onsdagene. 
Flere og flere er med på sentrale og lokale 
NUK-arrangementer, og ministrantlaget 
har fått flere unge medlemmer med.

Lillehammer stakk av med seieren i NM i 
ministrering for senior i år igjen, for andre 
år på rad. NM i ministrering for junior ble 
arrangert på Lillehammer, med deltakere 
fra åtte forskjellige menigheter. Ungdoms-
arbeidet er fortsatt bra, og Lillehammer er 

Semesteret ble i år som i fjor avsluttet med 
en overnattingstur til Mariaholm for alle ka-
tekesebarn i distrikt Østfold. Programmet 
var løst sammensatt med mye lek og moro, 
samt et rebusløp arrangert av ungdommen 
og en ”eksamen” i kirkekunnskap.

Representanter i distriktet har også deltatt 
på en rekke sentrale arrangementer slik 
som adventshelg, vårsamling og høstsam-
ling, påskeleire, sommerleire, LLLs, LS osv

Distriktstyrets leder har i denne perioden 
vært Magnus Vøllo, med Audun Maatje 
som nestleder. Vi håper at viktige spirer 
for fremtidig aktivitet er sådd, og at også 
neste år vil bli et godt år for barn og unge i 
Østfolds katolske menigheter.

Rapport fra NUKs Distrikter

Fra Distrikt Sør. Foto: Lena Nguyen Fra distrikt Øst. Foto: Katrine Zboch
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Distrikt Oslo
Lokallagene:

Hvis vi gir antallet medlemmer forrang 
for geografisk størrelse er distrikt Oslo 
det største distriktet i NUK. I perioden har 
styret bestått av Christian Kuran (leder) 
Angela Nguyen, Jasper de Carlo, Leno 
Dashika Stanislous, Stig Arne Nilsen og 
Jardar Maatje (leder frem til september 08). 

Distrikt Oslo (DRO på folkemunne) består 
av hele 16 lokallag. Aktiviteten kan derfor 
regnes deretter. Den er stor, men også vel-
dig varierende i type og omfang. Noen lag 
har møter på ukedagene, andre i helgene. 
Lokallagene har arrangert mange ulike 
turer og samlinger, alt fra rettretter til uten-
landsturer. Blant annet arrangerte SOUL 
overnatting i Mariagården, St Olav katolske 
barnegruppe hadde helgesamling, mi-
nistrantlagene i de to menighetene deltok 
på NM i ministrering og YFC forberedte seg 
til kallsleir i Italia (i skrivende stund). 

I tilegg til de lokallagspesifikke møtene har 
det vært arrangert juleball og adventsak-
sjon fra distriktets side (definitivt det 
største arrangementet med flere stands i 
Oslo), levende musikk og overnatting for de 
som ønsket det, og innsamling og vafler på 
Youngstorget en kald vinterdag. På St. Olav 

representert på de aller fleste arrangemen-
ter. I Drammen lokallag er det rundt 20-30. 
aktive ungdommer som er med på både 
lokale og sentrale arrangementer. Cathrine 
Bui fortsetter som leder av ungdomsla-
get, og p. Michael Pham fortsetter som 
leder for ministrantlaget. Både Hønefoss, 
Jessheim og Kongsvinger sliter med å få 
opp ungdomsarbeidet, selv om ungdommen 
er ivrige og møter opp på NUKs sentrale 
arrangementer. Da det ble arrangert kon-
firmanthelg på Hamar i mars, var både 
Jessheim og Kongsvinger med. I alle disse 
tre menighetene, og menigheten i Valdres, 
vil vi jobbe med å få startet ungdomslag.

Lillestrøm fortsetter med godt ungdomsar-
beid, med diverse aktiviteter etter skolen, 
ungdomsmesser, og egne ungdomstreff. 
Vietnamesisk barnelag arrangerte juletre-
fest rett før jul.

I slutten av mai ble det arrangert et dis-
triktstreff på Hamar, med ledere fra distrikt 
øst, og deltakere hovedsakelig fra Hamar. 
Dessverre ble det ikke reklamert godt nok 
for helgen rundt om i menighetene, men 
helgen ble uansett vellykket, og noe vi vil 
fortsette med. 

Katrine Zboch

menighets barnedag 1 juni deltok ungdom 
fra DRO, og organiserte leker for barna. 
Det er først og fremst disse aktivitetene 
som trekker distriktet sammen da lokal-
lagene ofte har mer enn nok med sine egne 
aktiviteter. Distriktsnivået av NUK i Oslo 
kan derfor med rette sies å være full av 
uutnyttet potensial til samarbeid mellom 
de ulike lokallagene og ikke minst menighe-
tene imellom. 

Mai i år ble det holdt et ekstraordinært års-
møte der Anne Lynn Gelacio ble valgt som 
ny leder for distriktet. Det har også blitt 
ansatt en barne- og ungdomsmedarbeider 
i St. Hallvard ved navn Therese Skår som 
distriktet ser frem til å samarbeide med i 
fremtiden. 

Rapport fra NUKs Distrikter

Fra Oslo Unge Voksne. Foto: Henriette Teige
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Adventsaksjonen 2008 gikk til prosjek-
tet ”Utdanning for fred” i Colombia og Sri 
Lanka.

En ny side ved dette prosjektet var at det 
hadde to prosjektland, slik at vi tydelig 
fikk sett bredden av disse situasjonene og 
hvordan man gikk frem for å løse dem på de 
ulike stedene.

Prosjektet satt fokus på å lære opp lokalbe-
folkninger, samfunnsledere og ungdom til å 
være med på å skape fred gjennom bevisst-
gjøring, samtaler og undervisning.

Konfliktene i våre to prosjektland har 
pågått i flere tiår og mange av de som bor 
der har aldri opplevd å leve i fred. Bortfø-
ring, drap og krenkelser er en del av deres 
hverdag. Bare i Colombia lever 3 millioner 
mennesker som flyktinger i sitt eget land. 
På Sri Lanka stenges områder av slik at 
mat og nødvendige varer ikke kommer inn. 
Menneskene lever som i et fengsel uten tak.

Både de humanitære og de politiske forhol-
dene i disse to land er nesten utenkelige for 
oss som lever i fredelige Norge.

Pengene som ble samlet inn gikk til to 
allerede pågående prosjekter Caritas har i 

Colombia og Sri Lanka.

Caritas-nettverket har organisasjoner både 
i Colombia og Sri Lanka. Dette gjør det 
enklere, og i det hele tatt mulig, å drive ef-
fektivt hjelpearbeid i urolige områder. 

Adventsaksjonshelgen ble avholdt på 
Mariaholm 31.oktober-2.november, med 
52 deltakere. Her ble årets aksjonstema 
presentert og arbeidet med på ulike måter. 
Det ble foredrag, gruppearbeid, diskusjoner, 
rebusløp og mye mer!

Under adventstiden viste lokallagene en 
innsats det står respekt av. Ikke noen gang 
tidligere har så mange lokallag, store som 
små, gamle som nye gjort en så god jobb. 
Bøsser, vaffelstand, julekonsert, kafé, 
”superlørdag”, juleverksted og kakelotteri er 
bare en håndfull av aktivitetene rundt om i 
landet.

Totalt ble det samlet inn 477 689,40kr! 
Nok en gang ble alle tidligere rekorder 
knust. Kanskje vi klarer en halv million 
neste år?

Tusen takk til alle som stilte opp og er med 
på å gjøre verden til et bedre sted!

Adventsaksjonen 2008 Foto: Anna Vøllo
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I 
påskeferien var over 60 ivrige kon-
firmanter og nesten 20 engasjerte 
ledere samlet på Skogstad leirsted 
på Eina. Vi storkoste oss hele uka, 
alle fikk nye venner og lærte masse. 
Vi fordypet oss i temaet kjærlighet 

gjennom temaøkter, gruppesamtaler, mes-
ser og bønn. I tillegg hadde vi masse moro 
med superheltfest, aktivitetsgrupper, bord-
tennis, musikk og underholdning. Og på lør-
dagen hadde vi selvfølgelig som tradisjonen 
tilsier P-OL; Påske OL. Oppgavene var alt 
fra å komme seg gjennom edderkoppnett, 
lage stol til en av lederne til å lage kleslenke, 
alt utført i klær med gruppens farge.

Vi feiret også påskens liturgi og alle deltok 
på hver sin måte. Det var en vakker feiring, 
vi hadde fotvask, gikk korsvei, hyllet korset, 
så Passion of the Christ og det hele ble av-
sluttet med en fin påskenattsmesse før det 
store festmåltidet. Den siste natta ble lang, 
men de fleste fikk seg noen timers søvn 
etter det fantastiske måltidet, taler, leker og 
en god dose dansing. Leiren var vellykket 
på alle mulige måter og på søndagen var 
det triste, men fornøyde deltagere og ledere 
som dro hjem.

 

Konfirmantleir 2009 Foto: Kristine G. Stiansen
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L
eirprest, 1 prestestudent, 11 
ledere og x deltakere reiste ut 
til Mariaholm skolesenter for å 
feire påsken sammen. Leiren 
varte fra 5. til 12. april og del-
takerne var fra 16 til 18 år.

Påskens mysterium stod selvsagt i sen-
trum for leiren, men ukeprogrammet be-
stod også av innholds- og lærerike foredrag 
om Vatikanet (historien rundt opphavet av 
byen Roma, Vatikanstaten, arkitekturen, 
Peterskirken, Peter med mer), Jesus og 
Kirken (hva, hvem og hvorfor) og moral og 
etikk. Onsdag var satt av til skriftemål.

Selve påskefeiringen, startet ved middag 
skjærtorsdag hvor vi grillet lam, gikk videre 
ned i kapellet for å feire messe og deretter 
gikk vi inn i våkenatten. Vi startet våke-
natten sammen i fellesskap og deretter i 
grupper utover natten. Alle gruppene våket 
en time hver og det var deltakere/ledere til 
stede i kapellet hele natten, frem til felles 
avslutning fredag morgen.

Langfredag brukte vi til å forberede oss 
til korsveien, som vi gikk i fellesskap, før 
vi deretter gikk rett over i gudstjeneste. 
Lørdag feiret vi oppstandelsen med vigilie 
og kjempefest. Stor stemning!

I tillegg ble det tid til annet som selvsagt 
hører med på leir, sport, spill, fest og POL 
(påske-OL). Alt i alt en vellykket leir.

Stella J. Rømcke

Påskeleir for konfirmerte 2009, Mariaholm  Foto: Tomasz A. Wacko
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Å
rets Vestlandsleir er nå 
ferdig, etter en uke der 
idylliske Fredtun viste 
seg fra sin vakreste side. 
Barna fikk utnyttet de va-
kre uteområdene på Fred-

tun til fulle med fotball, diverse rebusløp og 
de obligatoriske Rød og Blå øktene. I tillegg 
tok vi en utflukt til Sandve sanden, en stund 
trodde vi at vi var på ”Sydenferie”. Sjelden 
har en vestlandsleir sett så mye solfaktor. 

Katekesetemaet på leiren var Bibelen, som 
ble ledet av p. Rolf Bowitz og Tao Nguyen. 
Vi hadde også noen aktiviteter for de litt 
eldre barna på kveldstid. Ellers hadde vi en 
temafest, der temaet var Disney - plutselig 
krydde Fredtun av små Donalder, Mikker og 
en B-gjeng eller to. På den avsluttende gal-
lamiddagen holdt både barn og ledere taler, 
leirsjef og praktisk slo en trall for alle ved 
middagsbordet, mens alle holdt det gående 
nesten ut i de små timer. 

Jeg vil takke alle som var med på leiren for å 
ha skapt en slik flott stemning, og flott uke.

Stefan Bivand

Påskeleir for konfirmerte 2009, Mariaholm  Foto: Tomasz A. Wacko Regnfri Vestlandsleir  Tekst og bilder: Stefan Bivand
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Minne for livet – det er de ordene som best 
beskriver ungdomsleiren 09.

Den 11. juli ble deltagerne møtt på Akers-
veien 16A av leirens ledere, ikledd gule 
refleksvester. Lederne hadde sett frem 
til leiren etter mye arbeid og planlegging i 
nesten et år. 

Leirens tema  ”La Din vilje skje” ble bear-
beidet med temaøkter gjennom hele uken. 

Alt fra hinderløpe til katekese ledet av de 
forskjellige ledere for å best mulig forklare 
temaet ” La Din vilje skje”. 

Vi prøvde å fylle dagene med forskjellige 
aktiviteter. Alt fra rød og blå med en liten 
tvist av «Braveheart» som tema, tur til Ly-
sern med nydelig vær. Film- og bingokveld, 
bading og sang foran bålet under nattehim-
melen og ikke minst en festmiddag med god 
mat og dans langt ut på natten.

Ungdomsleiren 2009  Foto: Kristin Nguyen

For oss lederne vil leiren huskes som et 
meget vellykket arrangement. Med MASSE 
glede og latter. For mange den beste leiren 
hittil. Vi ledere håper at vi har inspirert og 
ledet deltagerne på den riktige vei i deres 
unge kristne liv. Og vi ser frem til å se dem 
alle ved en senere anledning 
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WYDSYD – Verdensungdomsdagen i 
Sydney i 2008 er det største NUK-arran-
gementet som har vært gjennomført. Et 
lederteam jobbet intenst med forberedelser 
gjennom ett år i forkant, og mange ledere 
ble rekruttert underveis. Etter et døgn på 
Katarinahjemmet og utsendelsesmesse med 
biskop Bernt, la de 120 deltakerne ut på en to 
døgn lang reise til Australia. 

Første uken ble tilbrakt i bispedømmet 
Maitland-Newcastle, der vi ble godt tatt imot 
i en lokal menighet og fordelt rundt i austral-
ske familier. Dette ga en fin anledning til å bli 
kjent med australsk kirkeliv og folkeliv. Det 
var rørende å se hvor mye forberedelser van-
lige menighetsfolk hadde gjort for at vi skulle 
komme og være der en uke. 

Neste to uker ble tilbrakt i en menighet i en 
forstad til Sydney. Vi bodde på en katolsk 
skole og hadde daglig katekese og bønn i 
St.Dominic ś Church. Biskop Bernt var der 
noen dager og underviste, og vi hadde med 
fire leirprester og en nonne. Å oppleve stem-
ningen i Sydney var veldig sterkt. Pilegrim-
mene preget hele byen og sangen sto i taket 
når vi trykket oss sammen på toget inn til 
byen. Folk fra hele verden kom med flagg og 
vinket og smilte til alle de møtte. Transport-
systemet i Sydney fungerte utmerket og 

masse dyktige medhjelpere sto på hver sta-
sjon og passet på at alle kom dit de skulle. 

Hele første uken var spekket med program, 
noe felles og noe valgfritt. Først en stor åp-
ningsmesse i havneområdet og så mottakel-
se av paven noen dager senere. Fredagen var 
det korsvei, med stasjoner spredt omkring, i 
stor målestokk. Mange var også på konsert 
med Hillsongs, som ble avsluttet med stor fel-
les sakramenttilbedelse i friluft. Høydepunk-
tet var pilegrimsmarsjen som gikk 10 km 
gjennom hele Sydney og til en stor veddeløps-
bane der alle (ca. 500.000) skulle overnatte 
utendørs i soveposer. Paven var med og holdt 
messe og bønn. 

St. Mary`s church i sentrum av Sydney var 
pilegrimskirke, hvor mange folk var innom. 
Det var knyttet avlat til å be ved ”vår frue av 
Sydkorset”, som befant seg i kirken. Rundt 
omkring i Sydney var det satt opp telt der en 
kunne skrifte eller få åndelig samtale. Det var 
også en stor ”misjonsutstilling” med ordens-
samfunn, seminarer og andre katolske orga-
nisasjoner. WYD-shop én var også populær, 
og mange gikk rundt med WYD-klær. 

Andre uka var en uke der den norske gruppa 
var turister og fikk se Sydney sine mange 
severdigheter. Australia har et rikt dyreliv og 

dessuten er det et flott akvarium i sentrum 
av Sydney. Operaen er jo også et ”must”, som 
ikke er til å unngå å se der den ligger i havnen 
som et landemerke. Den norske gruppa ble 
delt inn etter interessegrupper, så alle fikk bli 
med på det de ville. 

Og vi gleder oss til å dra til Madrid i 2011!

Henriette Teige

Ungdomsleiren 2009  Foto: Kristin Nguyen WYDSYD  Foto: p. Andreas Rupprecht 
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Arken
Hovedtemaer har vært: 
2008: 3) Det gamle testamentet 4) Jul, 
gaver som blir forvandlet til glede. Paulus. 
2009: 1) Noas Ark 2) Helter

Målsettinger 
En generell kvalitetsheving. 

Øke bladets kommunikasjonsevne til barn. 
Hente inn folk i redaksjonen med mer kom-
petanse på formidling til barn. 

Endre format

Arbeid 
Kristoffer har også gjennomgått større 
krav til kilder og høyoppløselige bilder, og 
prøvd å finne løsninger på hvor vi kan hente 
bilder fra. 

Vi har også droppet å trykke i bladet hvilken 
aldersgruppe de forskjellige delene er myn-
tet på, selv om skribentene fortsatt har hatt 
forskjellige aldere i tanken. 

Råd tråd/ føljetong i bladene har vært ”Ida 
og Maren” som blir innblandet i hovedte-
maet. Etter nyttår 2009 prøver vi også å 
ha fast dobbelside om barn fra forskjellige 
nasjoner. Vietnam, og Kenya var første land 
ut i nr 1 og 2. 

Credimus
Credimus er NUKs blad for 19+, og det blir 
også sendt til støttemedlemmene i orga-
nisasjonen. Ved begynnelsen av perioden 
besto redaksjonen av Kristine Maria Almås 
(redaktør), Marta Bivand Erdal, p. Arnfinn 
Haram og Heidi H. Øyma. Peter Bjerke 
hadde ansvar for layouten, og vi hadde to 
faste bidragsytere: Erlend Dahl og Gunhild 
Finseth-Ficarra. Dessuten har Arthur Haa-
konsen bidratt i de fleste bladene. Denne 
redaksjonen har vært stabil, eneste endring 
i skrivende stund (juni) er at layouten fra 
og med nummer 2-2009 er overtatt av 
Andrzej Tomasz Wacko. Vi forsøker å få 
inn enkeltbidrag fra andre slik at redaksjo-
nen selv ikke må skrive alt for mye. Dette 
fungerer bra, det er lettere å få folk til å si 
ja til et konkret oppdrag enn å få dem som 
faste medlemmer. Vi planlegger datoer for 
utgivelse ett år av gangen; Det vil si dato 
for når bladet skal i posten, og ut fra dét når 
det må i trykken, til layout og når deadline 
skal være. Ved starten av produksjonen 
for hvert nummer har vi redaksjonsmøte. 
Vi lager en plan med sideangivelse for det 
aktuelle nummeret der det står hvor mye 
plass den enkelte artikkel skal ta. Vi sparer 
også på idéer til senere numre. Disse faste 
rutinene har bidratt til at bladet kommer ut 
med sine fire numre i året. Siden redaktø-
ren har vært i USA mesteparten av perio-

Det ble arbeidet med å finne nye folk til 
layout og illustrasjoner. Agnes Volent og 
Helene Maatje har sagt ja til å bidra med litt 
illustrasjoner innimellom.

Det er kommet henvendelse fra Marga-
reta Tumidajewicz om at P. Red har uante 
talenter som illustratør og grafisk designer. 
Vi håper på samarbeid med han ifra blad 
nr. 3 hvor det forhåpentligvis blir en fast 
tegneseriespalte i P.  Red sitt hjørne. 

Formatet A4 (som er myntet på tekst) ble 
endret til et liggende format 24*22 (egner 
seg bedre for bilder og layoutarbeid) fra 2. 
nr 2009 samtidig som layoutskiftet. 

Organisering
Christine M. Ottersen overtok som redaktør 
etter Kristine G. Stiansen fra 1.  Nr 2009. 

Magnus Vøllo overtok som layoutarbeider 
fra 2. Nr 2009. 

Øvrige redaksjonsmedlemmer: Kristine G. 
Stiansen, Torvild Oftestad, Marta Bivand, 
Elin Dingstad. 

Blad og Internett
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Q
Q har det siste året hatt en del utskiftnin-
ger. Nicholas Christiansen, som i mange år 
har vært layoutarbeider, ga seg etter nr 3- 
2008, han gjorde en kjempebra innsats på 
alle bladene. Tusen takk! Til nr4 fikk vi hjelp 
av Andreas Kamphaug som lagde et flott 
julenummer. Etter jul overtok Peter Voigt og 
de to bladene han har laget til nå har vært 
strålende, så vi gleder oss til de neste. 

Også på redaktørfronten har det vært ut-
skiftninger da vi lenge ikke hadde redaktør. 
Maria Bjørnland var fungerende redaktør 
en periode før jeg overtok som fungerende 
på høsten og deretter ble redaktør fra og 
med 2009. Men selv med mye forandringer 
har vi klart å gi ut 4 nummer nok en gang, 
og det er vi stolte av.

Vi føler vi har klart å gjenspeile mye av 
aktiviteten i NUK med rapporter fra WYD, 
leirer, helger og lokalt arbeid. I tillegg har vi 
tatt opp spennende temaer som Paulus, liv, 
kjærlighet og seksualitet. Vi har fått en del 
faste spalter den siste tiden, blant annet 
oppskrift i Q, Q om bok og Q presenterer 
NUK. I tillegg har vi fortsatt med Qpresten, 
MusiQ, kateketisk spalte og Theas hjørne 
som vi har fått mye positiv tilbakemelding 
på.

Per i dag består redaksjonen av P.Andreas, 
Ståle Wilhelmsen, Susanne Tande, Catheri-
ne Hoai Nguyen, Thea Tande, Maria Bjørn-
land, Henriette Teige som fotograf, Peter 
Voigt på layout og meg som redaktør. Det 
er en flott gjeng, men vi ser fortsatt etter 
flere som kunne tenke seg å hjelpe til. Vi har 
også hatt mange andre flinke skribenter og 
fotografer som har bidratt og vi takker alle 
for innsatsen i året som har gått!

- Kristine G. Stiansen

Forts. på side 31.

den, går kontakten med henne per mail. 
Dette har fungert greit, men vi gleder oss til 
å få redaktøren tilbake nå over sommeren. 
På NUKs halvårlige redaktørmøter har 
undertegnede representert bladet i Kristine 
Marias fravær. Redaksjonens fokus er på 
å inkludere stoff som både kan styrke og 
opplyse oss i troen, samtidig som vi ønsker 
å inspirere og utfordre til engasjement og 
aktivitet. Alt i alt fungerer Credimus fint, 
men send oss gjerne dine forslag til artikler 
eller temaer. Nye frivillige faste skribenter 
eller redaksjonsmedlemmer er også alltid 
velkomne.

–Heidi H. Øyma

Blad og Internett
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Lagsnavn Leder adresse tlf
MIDT  
St. Brettiva Katolske Ungdomslag Carmen Isabel Olsen Roman Dr. Hiorts gt 6,7600 levanger 41 00 95 42
Katolsk Ungdomslag i Trondheim My Hanh Thi Truong Rognbudalen 24, 7091 TILLER 47 67 35 78
Trondheim Katolske Unge Voksne Benedikt Maria Bocek Innherredsvegen 14,7014 Trondheim

NORD 
St. Eysteins ungdomslag Murphie Kahegezo Lillegjerdåsen 13,8023 BODØ 75 56 34 04
Dn Hellige Ånds Barnelag
Katolsk Ungdomslag i Tromsø Origene Mushora Malmveien 86,9022 KROKELVDALEN 77 61 37 23 /  

95 81 98 9
Tromsø barnegruppe Sr. Katarina Hodyr Balsfjordgt 35,9007 TROMSØ 23 38 44 37
Kristus Konge Ungdomslag Arnt Robin Simonsen Beisfjordvn 149,8514 NARVIK 99 57 91 00

OSLO 
Couples For Christ Barne- og ungdomslag Ronald Deala Stovner senter 18,0985 OSLO 99 30 78 14
St. Olav katolske barnegruppe Anne Lynn Leonen Gelacio
Kroatisk Ungdomslag Dijana Spehar Børsteveien 6B,0585 OSLO 90 98 96 21
St. Olav ministrantlag Regina Adahada Bjørnheimveien 2 f,1086 Oslo 22 10 18 77
Tamilsk Katolsk Ungdomslag Leno Dharsika Stanislous Granstangen 38A,1051 OSLO 95 25 73 05
St. Olav Ungdomslag Thao Huynh 45 69 81 56
St. Olav Unge Voksne Hilde Mari Volledal Stenfeltbakken 47, 1405 LANGUS 48 06 74 89
Viet. Katolsk Barnelag (katekesegruppen) Doan Hop Dinh 96 23 29 86
Viet. Kat. Kallsgruppe Hanh Tin Tam Dinh Ulsholtvn 46e,1053 Oslo 22 30 22 49
Viet. Kat. Korgruppe, Trinh Vuong i Oslo Nhuan Even Duy Nguyen Tollbugata 13, 555,0152 Oslo 48 17 75 29
St. Hallvard katolske barnegruppe Marion Haave Vestengveien 3,1182 Oslo 92 81 82 28
Ungdommer for en forenet verden Helga Koinegg Sørkedalsveien 141, 0378 Oslo 22 92 12 98
Katolsk Studentlag i Oslo Nicholas Christiansen Sognsveien 102 Q, leilighet 301,0857 OSLO 48 06 36 71
SHUK (St. Hallvard Unge Katolikker) Mari Ulleberg Grevlingveien 11c 0595 Oslo 48 24 17 55
St. Olav Domkirkes Barnekor Kristine Dingstad Fjørtoftsgate 5, 0461 Oslo 23 21 95 37

SØR  
Katolsk Ungdomslag i Arendal David Ottersen 4852 FÆRVIK 47 87 50 12
Porsgrunn Katolske Ungdomslag p. Reidar Voith Olavsgate 19,3922 Porsgrunn 35 55 07 93 /  

48 22 75 71
St. Ansgar katolske ungdomslag (SAUL) Mong Nhu Mai Dallonaveien 29 B,4621 KRISTIANSAND 90 78 17 81
St. Ansgar Ministrantlag Lena Nguyen Eventyrveien 14,4629 KRISTIANSAND 38 01 03 86 / 

 41 61 99 07
St. Frans Katolske Ungdomslag Julia Gundersen 40 21 98 20
Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene Le An Chau Thi Båtmannsvn 45,3150 TØNSBERG 33 32 62 83 /  

99 37 73 89
Tønsberg Katolske Barnegruppe Sr. Karolina Bogoczová Botnegt 24,3112 TØNSBERG 23 38 44 24

Oversikt over lokallag
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Lagsnavn Leder adresse tlf
VEST
BUKs 15+gruppe Daniel Steinsbø Garces Dregsallmeningen 20, ,5003 Bergen 95 99 75 12
Unge Voksne Katolikker Kjetil Nes Kalfarveien 70,5018 Bergen 55 30 80 22
St. Paul Barnegruppe Pernille Volent Kirkegaten 1 ,5063 Bergen 98 46 19 06
St. Stefanus ministrantlag Thuc Hoang Øvre Fyllingsveien 68,5162 LAKSEVÅG 45 05 38 88
Stavanger Katolske Ungdomsforening Thomas Sørensen St. Svithunsgt. 6,4005 Stavanger 47 37 12 65

ØST 
Asker og Bærum ungdomslag Irena Shllaku Bjørnbærstien 3,1348 RYKKINN 97 61 44 91
Lillestrøm Katekeselag p. Iruthayanathan Pethuruppillai Bjørnsonsgt 2,2003 Lillestrøm 92 42 09 63
Katolsk Ungdom i St. Magnus Vi Linh Vu Åsmostubben 7,2052 JESSHEIM 99 37 17 65
Vietnamesisk barnegruppe i St. Magnus Vinh Van Truong Tårnbyv. 302 ,2013 SKJETTEN 63 84 53 66
St. Magnus Ministrantlag
Lillestrøm katolske barnekor Modesto Cayanan Ocampo Ragnhild Jølsens vei 42B ,2006 Løvenstad 63 83 10 65
St. Laurentius barnegruppe Theresa Jee Karolvn 8,3023 DRAMMEN 97 63 59 54
Dueflokken Cathrine Kieu Trang Bui Frydenlund 24c ,3400 LIER 41 37 24 50
St. Laurentius ministrantlag, Drammen p. Janusz Fura Cappelens gate 1,3016 DRAMMEN 32 83 20 19 /  

91 63 46 34
Hamar Katolske Ungdomslag Gudrun Kringlebotn Hagavegen 22,2312 OTTESTAD 62 57 33 30/ 

41 64 00 51
Katolsk Lokallag for Unge i Mariakirken 
med Prest (KLUMP)

Katarina Lindberg 2636 ØYER 61 27 88 39/ 
97 74 77 79

Lillehammer Katekese lag p. Pål Bratbak Weidemannsgate 3,2613 LILLEHAMMER 92 61 45 90

ØSTFOLD 
Lokallag for Unge Katolikker i Askim Duy Thanh Vo Lyveien 3, 1809 69 88 63 49 /  

908 00 695
Barnegruppen i Askim Anna Harding Kykkelsrudveien 31,1815 Askim 95 83 76 60
Kateketgruppe i Askim
STBU (St. Birgitta Unge) Audun Maatje Edholmen Stopp 69D,1680 SKJÆRHALLEN 41 22 14 10
Halden Unge Katolikker Olivier Iradukunda
Moss Unge Katolikker Kristin Phuong Anh Nguyen Wankels veg 49,1539 MOSS 99 10 52 25
Kateketgruppe i Moss Piotr Pisarek Furusethveien 2, 1811 Askim 69 88 96 71
Barnegruppe i Moss

Oversikt over lokallag
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Barneutvalget  
Medlemmer: Marta Bivand Erdal (leder), 
Heidi Øyma, Sunniva Kristiansen, Theresa 
Jee, Lisa McFadden og Thea Tande-Pham

I løpet av året 2008/2009 har vi jobbet mye 
med søndagsskole – eller Ordets liturgi 
for barn. Flere og flere menigheter tilbyr nå 
barn et eget opplegg for Ordets liturgi under 
høymessen. I den forbindelse har vi utarbei-
det et Katolsk søndagsskoleopplegg for 
2009 (fra og med Advent i 2008). Oppleg-
get utarbeides av en gruppe på 12 frivillige 
fra 5 ulike menigheter, og var klart i oktober 
2008. Opplegget ligger tilgjengelig for ned-
lasting fra Kateketisk senters hjemmesider 
www.katekese.no. Barneutvalget fortset-
ter satsingen på søndagsskole og er i gang 
med utarbeidelse av opplegg for Kirkeåret 
som starter i Advent 2009. Også i år er vi 
så heldige å ha med oss mange frivillige fra 
forskjellige menigheter i arbeidet. Opplegget 
vil være klart og ligge på www.katekese.no 
før Advent 2009.

Som en del av søndagsskolesatsingen har 
Barneutvalget i samarbeid med Kateketisk 
senter avholdt en kursdag for søndagsskole-
lærere og andre interesserte 15. november 
i Oslo. Omkring 25 personer deltok i alt på 
kursdagen, som bestod av både informasjon 
om retningslinjer for Ordets liturgi for barn i 

KUT (Karitativt Utvalg)

I 2008 bestod KUT av Stefan Bivand, Kim 
Anh Le, Sean Lobo og Anna Vøllo. Ved års-
skiftet takket Sean for seg og Trine Volent 
kom inn som nytt medlem. Utvalget var også 
så heldige å få med Michelle Vu som aspirant.

I løpet av året som har gått har utvalget 
hatt møter ca en gang i måneden. Det årlige 
samarbeidsmøtet med Caritas ble avholdt 
i februar. KUT har dessuten hatt presen-
tasjon av adventsaksjonen på Caritas´ 
skoleseminar og deres årsmøte. KUT har 
hatt representanter på landsstyremøtene 
og landsmøtet, og hatt jevnlig kontakt med 
sekretariatet og AUV.

Høsten 2008 ble adventsaksjonshelgen 
arrangert. KUT samarbeidet med sekreta-
riatet om utsending av materiell, og hadde 
kontakt og noen besøk, med ulike lokallag.

På landsmøtet 2008 ble prosjektet ”Helse 
i Vietnam” valgt til adventsaksjonstema 
2009. I vår kom beskjeden om at dette 
prosjektet var avsluttet. AUV vedtok da, i 
samråd med KUT og Caritas, å i stedet gå 
for ”HIV og AIDS i Vietnam”.

Det har vært et innholdsrikt år, og vi begyn-
ner å komme inn i en god rutine, samtidig 
som vi har det veldig hyggelig sammen!

OKB og det nye ka-
tolske søndagssko-
leopplegget, så vel 
som mer praktiske 
økter om drama-
teknikker og gode 
sanger til søndags-
skolebruk. Barneut-
valget og Kateketisk 
senter ser for seg 
å arrangere en slik 

kursdag også i kommende periode.

Barneutvalget fortsetter samarbeidet med 
Arken, og har i perioden hatt en fast dobbelt-
side i bladet hvor vi anmelder og anbefaler 
kristne bøker og cd’er for barn fra ulike 
kristne forlag i Norge. 

I perioden har det vært avholdt møter i forbin-
delse med søndagsskolesatsingen og noen 
mer uformelle arbeidsmøter med to-tre delta-
gere. Utvalget tar sikte på 2-3 plenumsmøter i 
året, med mye kontakt per e-post, og fokus på 
å få utrettet de aktivitetene vi setter oss som 
mål. Vi opplever at det katolske barnearbeidet 
er i vekst i mange menigheter, og at det er et 
stort behov for NUKs sentrale engasjement 
for denne viktige målgruppen.

Marta Bivand Erdal

Utvalgene

Barneutvalget.  
Foto: Heidi Øyma
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LUT (Ledertreningsutvalget)

LUT har frem til januar 2009 bestått av le-
der Maria Mouland og Kristoffer Lindtvedt. 
LUT har i etterkant av dette vært ubeman-
net og AUV har tatt over oppgavene til LUT. 
AUV har også jobbet med å finne nye folk 
til vervene i LUT frem til nå uten hell. Alle 
leirene og arrangementene som er planlagt 
ble gjennomført, bortsett fra barneleir nord 
og midt pga ingen påmeldte og vanskelighe-
ter med å finne leirsjef. 

Utvalgene

Ressursgruppen
NUK har 
siden semi-
naret om 
barne- og 
ungdomsar-
beid i 2003 
forsøkt å 
sette fokus 
på støtte til 

det lokale barne- og ungdomsarbeidet. Vi 
har en bred målgruppe, og ønsker å  støtte 
og bidra til alt som kryper og går av barne- 
og ungdomsaktiviteter i det ganske land, 
det være seg katekese, barnegrupper eller 
ungdomslag Ressursgruppen har vært et 
dynamisk utvalg i NUK, hvis ønske har 
vært å reise rundt til ungdommer og lokal-
lag som har trengt litt hjelp, eller bare et 
hyggelig besøk. 
 
Landsstyret besluttet på sitt vårmøte 
2009 å legge ned utvalget. Planen er å 
legge opp en ny struktur for støtten til det 
lokale ungdomsarbeidet. 
 
Man vil fortsatt kunne ta kontakt og “bestil-
le” ungdomsledere til barnehelger, konfir-
manthelger, ungdomssamlinger og lignende 
ved å sende en epost til nuk@nuk.no.

Pedro Barrera 

ØU (Økonomisk Utvalg)

Økonomisk utvalg bestod i perioden av 
Christina Falkenberg, Stig-Arne Nilsen, 
Pablo Barrera og Jardar Maatje. Perioden 
startet noe hektisk ved å måtte følge opp 
dårlig arbeid av tidligere revisor samt 
anskaffelse av ny revisor for NUK. Ellers er 
utvalget svært fornøyd med at regnskapet 
for 2008 ble ferdig før LS; En stor takk til 
Stig-Arne for heroisk innsats. Ellers har 
utvalget jobbet en god del med budsjett for 
2010 utfra de tiltakene som LS gjennom 
året har ønsket å gjennomføre.  

Fra Ressursdagen OLFB.  
Foto: Heidi Øyma
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2008-
2009

2007-
2008

Arrangement Deltagere Deltagere

Landsmøte 50 64

Høstsamling 53 23

Adventaksjonshelg 55 31

18+helg 13 -

Leirsjefsamling - 4

Vårsamling 20 31

Lokallaglederseminar 20 -

Sangbokhelg 33 -

Konfirmantpåskeleir 61 82

Påskeleir 16+ 51 44

Barneleir Oslo/Øst 39 62

Barneleir Sør 17 -

Barneleir Midt - -

Barneleir Nord - -

Vestlandsleir 21 27

Juniorleir 38 41

Ungdomsleir 51 32

Verdensungdomsdagen, Sydney - 142

Sum deltagere sommerleir 166 162

Sum sentrale aktiviteter totalt 522 579

Tallene er hentet fra NUKs database.

NUKs aktiviteter – statistikk  Av Jardar Maatje

Fra ledertreningen i NUK. Foto: Josef Ottersen

Noen i Karitativt Utvalg. Foto: NUK
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N
ok en gang samlet det 
seg delegater fra hele 
landet for å holde NUKs 
årlige landsmøte. Lands-
møtet ble arrangert den 
siste helgen i september, 

og som vanlig på vårt flotte leirsted Maria-
holm. Landsmøtet er NUKs øverste organ, 
og de aller fleste lokallagene og utvalgene 
var godt representert i år. 

Helgen startet med messe i kapellet, hvor 
vi først fikk utdelt en utgave av NUKs nye 
sangbok – Adoremus! En stor takk rettes til 
sangbokkomiteen og andre som har jobbet 
med den; Boken er super.

NUKs leder, Tao Nguyen, åpnet møtet og 
ønsket alle velkommen. Deretter ble ordsty-
rere (Torfinn Kringlebotn og Pedro Barrera), 
referenter (Kristoffer Lindtveit og Joakim 
Ramse), protokollunderskrivere (Kristina 
E. Voigt og Christian Kuran) og tellekorps 
(Anna S. Vøllo, Stefan Bivand og Andreas 
Johansson (SUK)) godkjent ved akklama-
sjon. Dagsordenen ble godkjent, og møtet 
kunne starte for fullt. 

Årsrapporten, som en oppsummering 
av året som har gått, ble gjennomført og 
delegater kom med innspill. Rapporten ble 

enstemmig vedtatt. Etter gjennomgang 
av arbeidsprogrammet med diskusjon, var 
det gruppearbeid. Delegatene delte seg inn 
i grupper for å diskutere fremtidig arbeid, 
men også for å evaluere hva som var blitt 
gjort hittil. Gruppene og noe av det de kom 
fram til var:

Arrangementsgruppen
Diskusjon rundt leie av Mariaholm til lokal-
lag og distrikter. Treff for ”tidligere unge 
katolikker”. 

Adoremusgruppen
Reklamering av sangboken. Ressursper-
soner som er musikalske kan dra rundt i 
menigheter og lære bort sanger. Arrangere 
en sangbokhelg hvor man lærer sanger.

KUT
Fast grafisk profil på AA-prosjekter som 
gjør det gjenkjennelig. Tilrettelegge AA-
materiale til alle aldersgrupper.
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L
andsstyret (LS) er NUK høy-
este organ mellom de årlige 
Landsmøtene. Det møtes 
tre ganger pr. år, i oktober, 
januar og mai. Det består 
av Arbeidsutvalget, lederne 

for Arbeidsutvalgets underutvalg (Leder-
treningsutvalget, Leirutvalget, Karitativt 
utvalg, Ressursgruppen, Barneutvalget og 
Økonomisk utvalg), lederne for distriktene, 
redaktørene for NUKs tre blad (Arken, Q 
og Credimus), og NUKs pastoralrådsrepre-
sentanter. 

Landsstyrets oppgave er å sørge for at de 
vedtak og arbeidsoppgaver som Lands-
møtet har satt opp, blir gjennomført. LS 
består av medlemmer som enten direkte er 
demokratisk valgt på Landsmøtet, slik som 
Arbeidsutvalget som også omfatter NUKs 
leder og nestleder, og distriktsrepresentan-
tene, eller er utnevnt av Arbeidsutvalget. 
Dette bidrar til å sikre at de oppgavene som 
NUK bestemmer seg for å gjennomføre 
på Landsmøtet, blir fulgt opp av et demo-
kratisk valgt, landsdekkende styre i tiden 
mellom årsmøtene. Landsstyremøtet er 
også viktig for oppdatering og utveksling 
av informasjon delegatene imellom, både 
i og utenfor møtetiden. Særlig viktig er 
utvekslingen av informasjon mellom NUKs 

Ressursgruppen 
Flere personer i gruppen. Utarbeide en flyer 
om hvem de er, hva de kan hjelpe med, hvor-
dan de kan kontaktes osv. Gjøre seg mer 
synlig i menigheter og lokallag.

Barnearbeidsgruppen
Videreutvikle et katolsk søndagsskoleopp-
legg for kirkeåret, og hjelpe, inspirere og 
lære opp menigheter til å ta dette i bruk. 
Hjelpe til med å arrangere barnedager i 
menighetene. 

Informasjons-, blad- og markedsfø-
ringsgruppen
Utarbeide nettsider for barn, ungdom og 
unge voksne under nuk.no. 

Etter diskusjon rundt arbeidsprogrammet 
og arbeidsgruppene gikk landsmøtet videre 

Landsstyret 2008-2009  
Av Jardar Maatje. Foto: Ståle Wilhelmsen

til orientering og diskusjon om regnskap 
for 2007 og budsjett for 2008. Vedtek-
tene ble diskutert, og forslag til endring av 
formålsparagrafen ble oversendt til AUV 
og et senere LM på grunn av ikke-helhetlig 
arbeid med resten av vedtektene. 

Tema for adventsaksjonen 2009 ble 
valgt: helseprosjekt i An Phu, Vietnam. AA 
07 samlet inn i underkant 400 000 kroner 
(nok en gang ny rekord), og vi satser på 
enda en rekord i 2008. 

Årets lokallag ble St. Ansgard i Kristian-
sand, og vandrebibelen ble overrakt repre-
sentantene fra lokallaget. Nytt AUV ble 
valgt, og påtroppende leder, Jardar Maatje, 
avsluttet møtet. Vi ønsker AUV og LS lykke 
til med arbeidet fremover, og vi ses igjen til 
neste landsmøte!
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sentrale ledd (Arbeidsutvalget, utvalgsle-
derne og redaktørene) og distriktsrepresen-
tantene.

Landsstyret 2008-2009 diskuterte blant 
annet følgende saker:

Landstyremøtet oktober 2008  
på Grefsen 
 
Hvordan arbeidsprogrammet som ble ved-
tatt på Landsmøtet skulle gjennomføres.

•	 Overlappingsperiode for AUV
•	 Pastoralplan for barne- og ungdomsar-

beidet i OKBs menigheter
•	 Medlemsverving og rekruttering.
•	 Orientering om forventningsplakaten

 
Landsstyremøtet januar 2009  
i Mariagården 
 
Medlemsverving, rekruttering og støtte-
medlemskap

•	 Mulighet for utvalgsaspiranter
•	 Arbeid med formålsparagrafen for 

bedre å definere vårt arbeid.
•	 Ledertreningene og bruk av ledere
•	 Vurdering av NUKs medlemskap i 

Amnesty
•	 NUKs organisasjonspolitiske engasje-

ment, og orientering om lobbykurs
•	 Orientering om den nye ekteskapsloven
•	 Orientering og arbeid i forbindelse 

med at Frelsesarméens barne- og 
ungdomsorganisasjon mistet sin 
statsstøtte.

•	 Offisiell promoteringsfilm for NUK

Landsstyremøtet mai 2009  
på Villa Maria 
 
Orientering fra Fagetisk Råd om seksuelle 
overgrep i Kirken

•	 Arbeid med 18+ gruppen i NUK
•	 Diskusjon rundt muligheten for anset-

telse av barnekonsulent

•	 Arrangementsplanen for 2010
•	 Forberedelse til saker til Landsmøte 

2009
•	 Gjennomgang og utarbeidelse av 

arbeidsprogram for 2009/2010
•	 Diskusjon rundt muligheten av økono-

misk kompensert leder i NUK
•	 Første orientering fra WYD gruppen
•	 Relasjonsbygging i NUK, hvordan 

gjøre vi det?
•	 Diskusjon rundt Ressursgruppens 

fremtid
•	 Landsungdomssøster
•	 Utarbeidelse av trykksaker og layout 

for NUK
•	 Regnskapet for regnskapsåret 2008 

ble presentert og gjennomgått

Landsstyret 2008-2009  
Av Jardar Maatje. Foto: Ståle Wilhelmsen
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Noter Inntekter Regnskap 2007  Regnskap 2008 
1 & 3

Medlemskontingenter 
Medlemskontingent < 25 70 810,00  kr 143 260,00 
Medlemskontingent > 25 15 210,00  kr 11 060,00 
Medlemskontingent familie 32 120,00  kr 33 690,00 
Medlemskontingent støtte 35 010,00  kr 26 900,00 
Søskenmoderasjon -600,00
Sum medlemskontingenter 152 550,00  kr 214 910,00 

Støtte fra Kirken 
Tilskudd fra OKB 402 000,04  kr 400 000,00 
Tilskudd fra Tromsø Stift  kr 30 000,00 
Sum støtte fra Kirken 402 000,04  kr 430 000,00 

2 Statsstøtte 
Statsstøtte drift 698 050,00  kr 799 628,00 
Statsstøtte internasjonalt 226 217,00  kr 20 000,00 
Statsstøtte annet 168 913,62
Sum statsstøtte 1 093 180,62  kr 819 628,00 

Møteinntekter
Deltageravgift 0,00 23 200,00
Andre inntekter 0,00 -4 538,00
Sum møteinntekter 0,00 18 662,00

Kursinntekter
Deltageravgift 57 800,00 96 900,00
Støtte FSF 11 018,40 7 000,00
Andre inntekter 0,00
Sum kursinntekter 68 818,40 103 900,00

Leirinntekter
Deltageravgift 1 363 611,00  kr 1 534 125,21 
Støtte FSF    
Andre inntekter -7 800,00  kr 12 000,00 
Kantineinntekter
Sum leirinntekter 1 355 811,00  kr 1 546 125,21 

Prosjekter
AA støtte UD
AA støtte LNU
Kulturstøtte fra LNU (FLAX-midler) 383 243,00  kr 496 476,00 
Administrasjon FLAX 37 497,00
Demokratimidler fra LNU 38 023,94  kr 77 956,06 
Sum prosjektinntekter 458 763,94  kr 574 432,06 

Andre inntekter 
Gaver 144 163,75  kr 35 886,00 
Salg bøker og annet 1 692,50  kr 1 610,00 
Andre inntekter 37 321,00  kr 42 835,00 
Sum andre inntekter 183 177,25  kr 80 331,00 

Sum inntekter 3 714 301,25  kr 3 787 988,27 

Kostnader 

4 Personale
Lønninger v/OKB 773 602,67  kr 664 337,88 
Lønn regnskapsfører 15 000,00  kr 19 000,00 
Utvikling og trivsel 2 609,96  kr 1 820,50 
Andre personale utgifter 921,00  kr 5 541,00 
Sum personalkostnader 792 133,63  kr 690 699,38 

Regnskap 2007  Regnskap 2008
Administrasjonskostnader 
Rekvisita 65 703,72  kr 29 805,38 
Kontorutstyr 25 416,50
Div.kontorutgifter  kr 978,33 
Database
Programvare / EDB utg. 162,00  kr 3 153,32 
Abonnement 
Litteratur 9 940,00  kr 2 223,50 
Annonseutgifter 3 840,00
Kopieringsutg. m/(drift maskin 11 669,80  kr 13 840,60 
Vedlikehold kontormaskiner 7 637,75
Telefon 7 525,00  kr 8 150,00 
WEB-side abonn./internett 2 224,00  kr 7 858,30 
Budbil/frakt 562,25  kr 170,00 
Porto 102 327,78  kr 75 805,25 
Møteutgifter (AUV og utvalg) 11 311,45  kr 15 104,34 
Kurs, seminarer, møter 6 249,00  kr 5 304,00 
Revisjonshonorar 17 500,00  kr 21 250,00 
Forsikringer  kr 6 906,00 
Ungdomsprestens bil
Reiser 62 989,82  kr 13 101,52 
Internasjonalt  kr 34 500,00 
Div. kostnader 9 468,00  kr 2 048,00 
Sum administrasjonskostnader 344 527,07  kr 240 198,54 

Møtekostnader
Kost  kr 11 511,34 
Losji  kr 16 820,00 
Felles transport  kr 11 070,50 
Rekvisita/diverse  kr 5 400,12 
Reiserefusjoner  kr 23 550,59 
Sum møtekostnader 0,00  kr 68 352,55 

Kurskostnader
Kost 28 086,14  kr 20 493,92 
Losji 20 040,00  kr 23 710,00 
Felles transport 26 483,52  kr 10 540,00 
Rekvisita/diverse 1 602,87  kr 17 828,80 
Reiserefusjoner 12 609,12  kr 15 496,40 
Sum kurskostnader 88 821,65  kr 88 069,12 

Leirkostnader
Kost 219 995,60  kr 115 979,38 
Losji 318 584,00  kr 250 405,00 
Felles transport 280 351,24  kr 36 717,00 
Forberedelse 64 297,96  kr 10 637,39 
Rekvisita/diverse 125 509,54  kr 38 384,59 
Lederreiser  kr 44 325,71 
Deltagerreiser 78 295,15  kr 21 254,00 
Fellesutgifter leirer 3 414,56  kr 6 044,16 
Sum leirkostnader 1 090 448,05 523 747,23

Blader og utgivelser
Årsrapport 1 788,24
Trykking Arken 59 986,33  kr 63 454,13 
Porto Arken 10 903,95  kr 21 300,56 
Trykking Q 64 542,33  kr 97 565,92 
Porto Q 17 294,50  kr 31 981,96 
Trykking Credimus 48 380,25  kr 38 546,95 
Porto Credimus 20 036,17  kr 16 469,83 
Annen utarbeidelse og trykking 102 082,51  kr 45 186,73 
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser 325 014,28 314 506,08

Regnskap 2008
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 Regnskap 2007  Regnskap 2008
Prosjekter
AA
Sangbok
Barnegruppe
Festival
WYD  kr 1 718 524,34 
Sum prosjektkostnader 0,00  kr 1 718 524,34 

Andre kostnader 
Internasjonal reisestøtte 138 626,00  kr 101 620,70 
Støtte/tilskudd  kr 7 000,00 
Ministranter
Gaver fra NUK 2 825,50  kr 16 863,50 
Medlemskap 10 723,28  kr 8 100,00 
Flaxmidler UT 383 243,00  kr 363 032,25 
Avskrivning/kontormaskiner 
Sum andre kostnader 535 417,78 496 616,45

Sum kostnader 3 176 362,46 4 140 713,69

 
Finansielt og ekstraordinært 
 
Bankgebyrer -1 500,70  kr (1 128,00)
Ekstraordinære kostnader 
Renteinntekter: Reisefondet 12 035,00  kr 9 070,00 
Renteinntekter: Bob Hope fond 2 940,00  kr 2 855,00 
Renteinntekter 54 729,00  kr 79 536,00 
Gebyr - inntekt
Endringer ifm tidl. gjeld 
Tap på krav 
Avskrivn.ifm tidl.år 
Agio tap

5 Overført fond WYD 08 -558 876,08  kr 558 876,08 
Feilbilag 
Sum finans/ekstraordinært -490 672,78 649 209,08

Sum finansielt og ekstraordinært -490 672,78 649 209,08
Resultat 47 266,01 296 483,66

NUK BALANSE 2008

EIENDELER: 2007 2008
 kr 13 452,18  kr 32 058,68 

FORDRINGER  kr 1 647 185,72  kr 1 197 504,13 
KASSE/BANK  kr 1 660 637,90  kr 1 229 562,81 
SUM EIENDEL

GJELD OG EGENKAPITAL: kr 348 819,02 kr 348 819,02
  

EGENKAPITAL
INT REISEFOND  kr 75 000,00  kr 75 000,00 
WYD-FOND  kr 558 876,08 
LITTERATURFOND  kr 54 689,66  kr 54 689,66 
SUM EGENKAPITAL  kr 1 037 384,76  kr 478 508,68 

GJELD
LÅN WYD/OKB 2010  kr 200 000,00  kr 234 500,00 
DIV MELLOMVÆRENDE  kr 238 976,06  kr 10 373,43 
LOKALLAGSANDLER 2008  kr 175 796,08  kr 209 697,04 
LOKALLAGSANDLER 2007  kr 8 481,00 
SUM GJELD  kr 623 253,14  kr 454 570,47 

Overskudd  kr 296 483,66 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  kr 1 660 637,90  kr 1 229 562,81 

Note til regnskap 2008,  
NUKs Landsmøte

Regnskapet ble i sin helhet godkjent. 
Imidlertid ble det påpekt avvik i en av 
postene. LM ba NUK redegjøre for fei-
len. Føringen påvirker ikke resultatet 
som sådan, men gjør forskyvninger i 
postene på inntektssiden.

I følge bilagene er riktig sum under 
posten ”Kulturstøtte fra LNU (FLAX-
midler)” kr. 336032,25. Videre skal 
”Administrasjon FLAX” lyde på kr. 
26235. Resterende kr. 107118,75 
Tilhører posten ”Statsstøtte annet”.



30

L
andsmøtet 2008 valgte et 
nytt arbeidsutvalg (AUV) for 
perioden 2008/2009. Dette 
arbeidsutvalget bestod av: 
Jardar Maatje, som ble valgt 
til leder, Tor Peter Nguyen, 

Trong Le, Anne Lynn Gelacio, Kristina Voigt, 
Katarina Lindberg (vara) og Maria Isabel 
Sanchez (vara). 

Auv konstituerte seg selv på sitt første 
møte, og det ble valgt en nestleder i 
Kristina Voigt. De ulike ansvarsområdene 
ble også fordelt på dette møtet, slik at alle 
utvalg, distrikter og blader hadde en kon-
taktperson i AUV. 

   Annen hver uke har auv møttes for å 
holde NUKs daglige drift i gang. På disse 
møtene har det blitt snakket og diskutert 
mye, og vi har kommet frem til mye bra. 

Innimellom disse møtene har det også bitt 
arrangert landsstyremøter. Det siste møtet 
samlet LS seg på Villa Maria hvor vi hadde 
en veldig hyggelig helg sammen.

I løpet av perioden har det skjedd forandrin-
ger; Anne Lynn måtte dessverre trekke seg 
fra auv, av personlige årsaker, men dette 

N
UKs sekretariat anset-
tes av Arbeidsutvalget 
for å hjelpe til med den 
daglige driften av NUK 
og også for å bemanne et 
kontor hvor NUK kan ha 

sin base. Sekretariatet har sitt tilholdssted i 
Mariagården i Akersveien, Oslo, et kontorlo-
kale som eies av Oslo Katolske Bispedømme.

NUKs sekretariat har i perioden 2008-
2009 bestått av de følgende personer: 
Ungdomsprest p. Andreas Rupprecht SM, 
organisasjonssekretær Christina B. Fal-
kenberg og organisasjonskonsulent Ståle 
Wilhelmsen. I løpet av sommeren 2009 
hadde vi også to sommervikarer: Kristine 
Gran Stiansen og Hilde Mari Volledal.

På sekretariatet har det som mye skjedd 
litt av hvert det siste året. Sekretariatet har 
faste rutiner for sitt arbeid, som er godkjent 
av Arbeidsutvalget. Disse rutinene følger en 
årssyklus. Noen av sekretariatets viktigste 
oppgaver er: Sekretæroppgaver for og opp-
følging av  Arbeidsutvalget og Landsstyret, 
oppfølging av distrikter, lokallag, blad, internet 
og utvalg, mottak av daglig post, betaling av 
regninger, mottak og kontering av pengeover-
føringer til NUK, utsending av kontingentgiro, 
arbeid med NUKs regnskap og budsjetter, 

gikk allikevel greit for resten av AUV, selv 
om noen fikk nye ansvarsområder. 

Noen andre forandringer som har skjedd er 
at huskelistene har blitt mer personlige ved 
at alle skriver sine egne lister. Vi har også 
tenkt på miljøet denne perioden og bestemt 
oss for å få sakspapirene digitalisert, så det 
ikke ble så mye papirer.

Nordisk katolsk ungdoms råd (NKUR), som 
NUK er en del av, hadde møtet sitt i Norge 
i år. Dette arrangerte AUV på Mariaholm 
under musikkhelgen. Syv dansker, fem sven-
sker og 6 nordmenn møtte opp og hadde en 
flott helg sammen, hvor det ble snakket og 
diskutert mye. De var også med på noe av 
musikkhelgen, og fikk lære noen nye messer 
og sanger. På kvelden ble det leker og sosialt 
samvær. Alt i alt en vellykket helg. 

AUV har ikke bare drevet med møter med 
også hatt noen hyggelig kvelder sammen. 
Vi hadde en julefest hvor vi spiste mye god 
mat og lussekatter, og hadde pepperkake-
huskonkurranse (guttelaget lagde kapellet 
på Mariaholm). Sommerfest hadde vi også, 
med grilling og leker.

Alt i alt, har det vært en fin periode hvor vi 
har samarbeidet bra og fått til mye!

Arbeidsutvalget Sekretariatet
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informasjonspakker om NUKs arrange-
menter og tilbud som sendes til lokallag og 
menigheter, bestilling av leir- og kurssted og 
transport for NUKs arrangementer, redige-
ring av årsrapport, utsending av materiell 
til adventsaksjonen, sending av bladenes 
ferdige layout til trykkeri, og mye mer. 

I året 2008-2009 har det vært en spesiell ut-
fordring å gå over til et nytt databasesystem 
og medlemsregister. Vi har avsluttet vår bruk 
av en intern database, og benytter oss nå av 
den nettbaserte databasen som er felles for 
hele Den katolske kirke i Norge. Det vil blant 
annet si at hvis du melder fra til menigheten 
din om adresseendring, så vil NUK automa-
tisk få beskjed om dette, og omvendt.

Ståle Wilhelmsen

Sekretariatet Blad og Internett – forts. fra s. 19

Internettredaksjonen
I denne perioden har Kristina E. Voigt over-
tatt som webredaktør etter Heidi H. Øyma 
som har sittet i flere år. Vi takker Heidi for 
lang og tro tjeneste. Jardar J. Maatje sitter 
fortsatt som teknisk ansvarlig. Vi organise-
rer vårt arbeid primært via e-post, men vi 
har hatt to møter i forbindelse med skifte til 
ny redaktør.

Redaksjonen har ansvaret for vedlikehold, 
oppdatering og utvikling av NUKs nettsider 
www.nuk.no. Dette innbærer hovedsaklig 
å holde kontaktinformasjonen til NUKs le-
dere og frivillige oppdatert, legge ut bladene 
i PDF, samt å kontinuerlig legge ut nyheter 
om det som skjer i organisasjonen.  

Vi har begynt å oppdatere informasjons-
sidene til NUKs utvalg. I oversikten over 
hvem som har de forskjellige vervene fin-
nes det nå også bilder av det fleste av dem. 
Dette har vi gjort for å synliggjøre hvem 
våre frivillige er. 

På lengre sikt har redaksjonen ønsker og 
visjoner om en ny webløsning for sidene 
slik at de blir lettere å håndtere. Dette er 
imidlertid noe som krever mye tid og ferdig-
heter, så vi anser det som realistisk å måtte 
betale noen for å gjøre det.  Om et større 

overskudd gjør dette mulig vil vi se 
nærmere på dette.

Redaksjonen ønsker alltid å få inn flere 
nyheter fra lokale og regionale arrange-
menter. Vi ber dere derfor om å sende 
inn nyheter, og legg gjerne ved et bilde, til 
webred@nuk.no.

Kristina Elizabeth Voigt

NUKs kontorer i Akersveien. Foto: Ståle Wilhelmsen



NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange ideer og stram 
økonomi. Vi er derfor takknemlige for alle gaver, både små og store. 
Gaver til NUK er fradragsberettiget på skatten. Er du interessert i å 

støtte oss på denne måten, send inn dette skjemaet. Takk for ditt bidrag!

JA TAKK!    Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c	 	 	 	 Tilsendte blanketter c  

  Mottaker    Mottakers konto

og gi kr.: _________________  til Oslo Katolske Bispedømme 	 3000 15 11110

c hver måned eller c de mnd. jeg har krysset av:   c Jan. c Feb. c Mars c April c Mai c Juni
   c Juli c Aug. c Sept. c Okt. c Nov. c Des. 

Maksimumsbeløp pr. trekk:  _____________________ Trekkdato mellom 15. og 25.:  ______________________

Belast kontonr.:      Bankens navn:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ………………………………………………………………

       Jeg ønsker at gavene skal godskrives (menighet/bispedømme): 
 

       ……………………………………………………………… 

 

KID-nr. (fylles ut av OKB)   ______________________________________________________________________

Navn: …………………………………………………………  Fødselsnr.: ……………………………………………… (11 sifre)

Adresse:   …………………………………………………… Postnr/sted: ………………………………………………………

Sted/dato: …………………………………………………… Underskrift:  ………………………………………………………

Maksimumsbeløp pr. trekk
Maksimumsbeløp oppgis for å sikre mot feil.  
Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut.

Trekkdato 
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. i måneden.  
Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20.

      Den katolske Kirke ved Norges Unge Katolikker

Sendes: Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo

c Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen, 
men å få tilsendt årsoppgave.

Elektronisk versjon av skjemaet med utfyllende forklaringer finnes på www.katolsk.no/norge/bidrag

Norges Unge Katolikker


