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Kjære brødre og søstre,
 
Norges Unge Katolikker (NUK) er Den 
Katolske Kirke i Norges barne- og 
ungdomsorganisasjon og driver et solid 
og nødvendig arbeid for og med våre barn 
og unge. Et landsdekkende fellesskap 
som dette er av stor betydning for å forme 
de unges tro og liv, selv om det primære 
barne- og ungdomsarbeidet foregår i 
menighetene. Gjennom tilbud om leir, 
blader, Adventsaksjon, ledertrening og 
diverse samlinger er NUK et viktig redskap 
for å styrke menighetenes barne- og 
ungdomsarbeid og samtidig gi våre barn og 
unge et levende og inspirerende fellesskap 
som fremmer katolsk identitet.
 
For å kunne fortsette sitt gode arbeid, er NUK 
avhengige av betalende medlemmer. Jeg 
anbefaler derfor medlemskap i NUK til alle 
barn og unge og foreldre og håper at stadig 
flere vil støtte opp om Kirkens barne- og 
ungdomsarbeid på denne måten.
 
+ Gerhard Schwenzer SS.CC
Biskop OKB
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”Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er en oppfatning, og at den heller ikke består av tomme ord. Kristendommen er Kristus! Den er en Person, en Levende Person! Å møte Kristus, å elske Ham og å gjøre Ham elsket; dette er det Kristne kall.”
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Adventsaksjonen 2003 – enda bedre!
Adventsaksjonen 2003 – Fred og 
Forsoning på Sri Lanka samlet inn over 
230 000 kr. Dette er det beste resultatet i 
Adventsaksjonen noensinne og hele 40 000 
kr mer enn 2002 resultatet! NUK takker alle 
som har bidratt for innsatsen, Caritas for 
fortsatt godt samarbeid, og håper på stadig 
nye høyder i det vi er i gang med arbeidet 
med Adventsaksjonen 2004 som vil støtte 
Caritas arbeid i Zambia. Vi håper alle vil sette 
av: Tid for Rettferdighet!

Lederseminar og Credimus – noe for deg 
over 18 år…
NUK har i perioden 2003/2004 hatt en 
økt satsning på aldersgruppen 18+. 
Lederseminaret i februar var en inspirerende 
og oppbyggelig helg for totalt ca 40 
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Høydepunkter 
2003/2004

unge og unge voksne. Også Credimus, 
bladet for dem over 18 år, er et forsøk 
på å møte etterspørselen etter tilbud for 
dem som er litt eldre. Vi gleder oss til ny 
18+ samling i november, og minner om 
verdensungdomsdagene i Koln 2005.

Nytt liv og  nye lokallag – for både barn og 
ungdom!
I perioden 2003/2004 er det flere nye lokallag 
som er blitt opprettet og har fått formell 
tilknytning som lokallag i NUK. Blant disse 
kan vi nevne: Barnegruppen i Mosjøen, 
Barnegruppen i Tromsø og  Ministrantlaget i 
Drammen.

Om mulig enda mer gledelig er det med nytt 
liv i gamle lokallag som har ”sovet” en stund 
– vi vil spesielt nevne ungdomsgruppene i: St 
Lauerentius (Drammen), St Olav (Tønsberg,), 
St Hallvard (Oslo), St Olav (Oslo) og St Paul 
(Bergen). Gratulerer med god innsats og 
lykke til videre i ungdomsarbeidet!
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”Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er en oppfatning, og at den heller ikke består av tomme ord. Kristendommen er Kristus! Den er en Person, en Levende Person! Å møte Kristus, å elske Ham og å gjøre Ham elsket; dette er det Kristne kall.”

”Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er en oppfatning, og at den heller ikke består av tomme ord. Kristendommen er Kristus! Den er en Person, en Levende Person! Å møte Kristus, å elske Ham og å gjøre Ham elsket; dette er det Kristne kall.”

”Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er en oppfatning, og at den heller ikke består av tomme ord. Kristendommen er Kristus! Den er en Person, en Levende Person! Å møte Kristus, å elske Ham og å gjøre Ham elsket; dette er det Kristne kall.”
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NUK skal være et møtested hvor en katolsk 
identitet kan bygges hos de unge; vi skal 
synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen 
er grunnlaget vi bygger vårt fellesskap 
på, og dette gir oss kraft til å føre vår tro 
ut i nestekjærlig handling mot vår neste. 
Fra sentralt hold vil vi være en ressurs for 
barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, 
og være med på å støtte opp om det lokale 
engasjementet med de ressurser vi har 
tilgjengelig.

Plattform for barne- og ungdomsarbeidet i 
Norge
NUK vil være for alle unge katolikker i Norge. 
Vår visjon er å være en sammenslutning 
av barne- og ungdomsgrupper som vil 
samarbeide om felles aktivitet – til et felles 
beste – fortrinnsvis på et regionalt og 
nasjonalt plan. NUK vil være en demokratisk, 
frivillig organisasjon som er åpen for alle, 
og som er tilknyttet den Katolske Kirke. VI 

håper å kunne være en plattform det er mulig 
å bygge på for å bringe barna og de unge 
nærmere Kristus.

Veien videre
Fra ungdommenes brev til biskop Gerhard 
Schwenzer (OKB) – del av svaret på 
Biskopens hyrdebrev om barne- og 
ungdomsarbeid (NUKs barne- og 
ungdomsseminar, Mariaholm 2003): 

”Vi har et ønske om og føler et behov for 
ditt nærvær, lederskap og din forkynnelse. 
Vi trenger din åndelige inspirasjon som ditt 
embete er forbundet med. Du kan vekke 
begeistring for Kirkens tradisjoner i sine 
gamle og nye former. (…) Kjære biskop, vi 
vil også gjerne uttrykke vår lojalitet til Kirken 
og til deg, og vi forplikter oss i det fremtidige 
arbeidet.”

NUKs formål

”Eukaristien er den dypeste kilde til hele det kristne liv. Den er Livets Brød, den er styrken som nærer oss på livets vei. Den er sentrum i Kirkens liv og i livet til alle kristne. Den tenner Kjærelighetens ild i våre hjerter, slik at vårt daglige liv kan bli til et kristent liv.”



”Sett i din nåde hele skapningen fri fra 
trelldom, så den kan tjene din majestet og 
uten opphør prise deg”. Dette er tatt fra 
kirkebønnen dagen da AUV 2003/2004 ble 
valgt. Det var Kristi Kongefest.

Jesus Kristus er konge til evig tid. Vi er hans 
folk og vi ønsker å tjene ham.

Alle vi i Norges Unge Katolikker tjener Kristus 
gjennom vårt arbeide og engasjement 
for Kirken. Vi gjør det riktignok på 
forskjellige måter, men så har vi jo også fått 
skreddersydde talenter som passer til det 
kallet vi har mottatt. Og kallet vi mottar går 
alltid gjennom Kirken, Kristi Legeme.

Derfor er det viktig at NUK følger Kirkens 
hyrder. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke biskop Scwhenzer, biskop Müller og 
biskop Goebel for den støtte de har gitt NUK 
i denne valgperioden. Samtidig ønsker jeg å 

oppfordre dem til å engasjere seg og satse 
enda mer på barne- og ungdomsarbeidet.

Det er klart at biskopene ikke kan gjøre alt og 
være overalt, selv om vi ofte skulle ønske det. 
Når de ikke er der har vi prestene lokalt som 
kan stille opp, forvalte sakramenter og være 
lærere i Troen. De fleste prestene gjør et 
strålende barne- og ungdomsarbeide, mens 
noen helt sikkert kunne gjort mer. Ofte tror 
prestene at de ikke strekker til eller de synes 
at barne- og ungdomsarbeid er vanskelig, 
og at det er derfor de ikke satser på den 
type arbeide. Selvsagt er det vanskelig og 
det er absolutt ikke uvanlig å ha en følelse 
av utilstrekkelighet! Det er jo Jesus som er 
er vårt forbilde og vi har jo satt oss de aller 
høyeste mål.

Men alt ansvaret hviler heller ikke på 
prestene.Mesteparten av ansvaret hviler 
faktisk på foreldrene. Det er i Huskirken at 
barn og unge først og fremst skal lære om 
Troen. Det er livsviktig, det er sjelenes frelse 

Leder og det evige liv vi snakker om, at barna får en 
solid trosoppdragelse i hjemmet. Men Kirken 
er jo også et levende felleskap. Derfor er det 
viktig at foreldre tar sine barn med til messe 
og aktiviteter.

Kjære biskoper, prester og foreldre. Vi i 
Norges Unge Katolikker takker dere for alt vi 
har fått. Men som tørstende barn ber vi om 
mer.

Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke 
alle dere som har bidratt til å vekke Troen hos 
Kirkens barn og ungdom.

Og jeg vil takke dere barn, ungdom og 
jevnaldrende som har hjulpet meg så mye i 
mitt personlige trosliv.

Men mest av alt takker jeg Kristus Kongen for 
alle gaver.

Pham Cong Thuan

”Eukaristien er den dypeste kilde til hele det kristne liv. Den er Livets Brød, den er styrken som nærer oss på livets vei. Den er sentrum i Kirkens liv og i livet til alle kristne. Den tenner Kjærelighetens ild i våre hjerter, slik at vårt daglige liv kan bli til et kristent liv.”

”Eukaristien er den dypeste kilde til hele det kristne liv. Den er Livets Brød, den er styrken som nærer oss på livets vei. Den er sentrum i Kirkens liv og i livet til alle kristne. Den tenner Kjærelighetens ild i våre hjerter, slik at vårt daglige liv kan bli til et kristent liv.”
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Året 2003/2004 har vist en tydelig økning i 
aktivitet blant barn og unge i menighetene 
våre i Norge. Dette viser seg også blant 
NUKs lokallag. Det har kommet i gang 
nye aktiviteter over hele landet, selv i små 
menigheter.

I perioden 2003/2004 er det 10 nye lokallag 
som er blitt opprettet og har fått formell 
tilknytning som lokallag i NUK (noen av 
disse har eksistert lenge, andre er helt nye 
grupper). Dette er et veldig stort tall, og noe 
vi i NUK gleder oss stort over! Det er godt å 
se at stadig flere ønsker å knytte seg til vårt 
landsdekkende katolske fellesskap på en 
formell måte. Vi håper og tror at vi sammen 
kan gjøre barne- og ungdomsarbeidet i 
Kirken vår stadig bedre, mer levende og mer 
troverdig i årene som kommer

NUK lokalt 

Om lokallagene Lokallag som 
sluttet seg til NUK 
høsten 2003: 
Barnegruppen i Drammen
St Eysteins ministrantlang i Bodø
St Ansgar ministrantlag i Kristiansand.

Lokallag som 
sluttet seg til NUK 
våren 2004:
(disse er ikke med på medlemsstatistikken for 
2003 som du finner i denne årsrapporten): 
Barnegruppen i Mosjøen
Barnegruppen i Tromsø
Barnegruppen i Tønsberg
Barnekoret i Lillestrøm

Ministrantlaget i Drammen 
Katolsk Studentlag i Oslo
Ministrantlaget i Drammen 
San Damiano ungdomsgruppe i St Hallvard 
menighet i Oslo 
(tidl. KULIO (Katolsk UngdomsLag i Oslo) er 
nå delt i San Damiano (St Hallvard) og SOUL 
(St Olav)).
Vi gratulerer alle og ønsker dere hjertelig 
velkommen som lokallag i Norges Unge 
Katolikker!

Det er også spesielt gledelig at vi i år har sett 
nytt liv i gamle lokallag som har ”sovet” en tid 
– vi vil spesielt nevne ungdomsgruppene i: St 
Lauerentius (Drammen), St Olav (Tønsberg,), 
St Hallvard (Oslo), St Olav (Oslo), St. 
Franciskus Xaverius (Arendal), St. Birgitta 
(Fredrikstad) St Svithun (Stavanger) og St 
Paul (Bergen). Gratulerer med god innsats og 
lykke til videre i ungdomsarbeidet! 

Ungdomslagene de fleste andre steder 
er i stadig høy aktivitet og får flere nye 

”Fellesskapet med unge katolikker i Kirken, rommer også møtet med Jesus og den Hellige Ånd, som virkelig leder oss på veien, og kommer med et personlig budskap til deg: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss” (Jes. 6, 8). Kom, bli med!”

”Fellesskapet med unge katolikker i Kirken, rommer også møtet med Jesus og den Hellige Ånd, som virkelig leder oss på veien, og kommer med et personlig budskap til deg: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss” (Jes. 6, 8). Kom, bli med!”

”Jeg vil forkynne ditt Navn for mine brødre, lovsynge Deg i 
menigheten!” (Salme 22,23)



NUK lokalt 

Mange lurer på hva katolske 
ungdomsgrupper rundt om i landet gjør. 
Aktiviteten er varierende og det er mange 
ulike ting gruppene finner på. Fellestrekk er: 
møtes jevnlig (hver uke, annenhver uke eller 
1 gang i måneden), deltar i menigheten sin, 
deltar i Adventsaksjonen, deltar på sentrale 
NUK helger og lokale/distrikts arrangementer.

De fleste av ungdomsgruppene begynner 
sine møter med felles bønn eller 
messe. Kanskje er de med å forberede 
ungdomsmesse i menigheten også. 
Fellesskapet i ungdomsgruppen bygger på 
fellesskapet i troen.

Om hva en katolsk 
ungdomsgruppe 
gjør…

På sine møter gjør ungdomsgrupper mye 
forskjellig, men som oftest vil innholdet på 
møtene variere mellom sosiale aktiviteter 
(spille spill, snakke sammen, kino/film, spise 
sammen), aktiviteter med sport og/eller med 
sang og musikk og aktiviteter med katolsk 
tema (samtale/foredrag om katolske tema for 
eksempel om Jesus, om frelse, om Jomfru 
Maria, om bønn, om det å leve som Kristen i 
Norge i dag og mye annet). 

Det viktigste for de fleste er å oppleve et 
fellesskap av unge, jevnaldrende, troende. 
Det er fint å møtes for å be sammen, men 
også for å finne på helt vanlige ting sammen 
– og være venner med hverandre. 

medlemmer. Vi håper dere vil fortsette 
med det gode arbeidet dere gjør, tross 
utfordringer, og ønsker dere alt godt!

NUK ser det i dag som viktig at vi utover 
den tradisjonelle satsingen på ungdomslag 
også satser på barnegrupper, barnekor, 
ministrantgrupper og unge voksne/
studentgrupper. Vi håper i de kommende år 
å kunne jobbe mer for og med slike grupper i 
hele Norge.

”Fellesskapet med unge katolikker i Kirken, rommer også møtet med Jesus og den Hellige Ånd, som virkelig leder oss på veien, og kommer med et personlig budskap til deg: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss” (Jes. 6, 8). Kom, bli med!”

”Fellesskapet med unge katolikker i Kirken, rommer også møtet med Jesus og den Hellige Ånd, som virkelig leder oss på veien, og kommer med et personlig budskap til deg: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss” (Jes. 6, 8). Kom, bli med!”

”Fellesskapet med unge katolikker i Kirken, rommer også møtet med Jesus og den Hellige Ånd, som virkelig leder oss på veien, og kommer med et personlig budskap til deg: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss” (Jes. 6, 8). Kom, bli med!”
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I kjølvannet av nedleggelsen 
av Oslos legendariske ungdomslag 
”KULIO”, har det nå oppstått to nye 
lokallag i Oslo. Både i St. Halvard - og St. 
Olav menighet blomstrer nå mildt sagt 
ungdomsaktiviteten.

Som medlemmer av Norges 
to største katolske menigheter, er man 
naturligvis svært stolte av også å ha så 
mange aktive ungdommer og et så godt 
tilbud.

I denne spalten, som fra nå vil 
være fast her i bladet, vil vi la så mange 
som mulig av ungdomslagene rundt om i 
menighetene våre få presentere seg. Først 
ut er det ene av Oslos to nye lokallag, 
”SOUL” (St. Olav Ungdomslag).

For alle dere som best husker 

gamle ”KULIO”, og gjerne fortsatt vil tviholde 
på det, ta det med ro. Som Henning Kvitnes 
i sin tid kalte en av platene sine, kan nok vi 
også konstatere: ”Same shit, new wrapping!”

”SOUL” fikk rett før sommeren sitt 
første styre, og det består av leder Kristine 
Stiansen, nestleder Martin Bjørnland, 
styremedlemmene James Trotter og Filip 
Sczesny, samt kasserer, evigunge Stig Arne 
Nilsen.

Hver torsdag rett etter messen 
klokka seks møtes vi i menighetens 
ungdomslokaler. Vi er rundt ti-tolv stykker 
hver gang, og har som oftest et tema for 
kvelden. Ofte kommer det også noen og 
holder et foredrag eller en innledning om 
kveldens tema. Det kan være en prest, en 
nonne eller for eksempel noen fra Oslo Unge 
Voksne, som vi forøvrig stadig mottar hjelp 
og støtte fra. Vi prater og diskuterer med 
hverandre, før vi setter oss til bords. Maten 
lager vi selv, eller bestiller fra nærmeste 
pizzeria.

I ungdomslokalet vårt har vi sofaer, 

musikkanlegg, et titalls spisebord med stoler 
og tre datamaskiner med internett. Her 
slapper vi av utover kvelden, før vi etter hvert 
bryter opp og går hver til vårt. Vi er glade 
for at så mange er aktive hos oss, men ser 
gjerne at enda flere stikker innom. Så er du 
i oslotraktene en torsdag ettermiddag i løpet 
av året, så er du hjertelig velkommen! 

Av Martin Bjørnland

 

“SOUL” St.Olav 
Ungdomslag

- presentasjon av 2 lokallag

”Jeg vil forkynne ditt Navn for mine brødre, lovsynge Deg i menigheten!” (Salme 22,23)

”Jeg vil forkynne ditt Navn for mine brødre, lovsynge Deg i menigheten!” (Salme 22,23)



Det stemmer, i Stavanger har St. Svithun 
menighet ca 15 trofaste medlemmer som 
samles annenhver fredag og har det skikkelig 
gøy sammen. Ungdomslaget fungerer bra, 
selv om det ikke helt følger NUKs vedtekter 
for hvordan et ungdomslag skal være bygd 
opp. Problemet her er heller at en større 
andel av ungdommene i menigheten, i riktig 
alder, ikke kommer fordi de ikke tror det har 
noe for seg. Det er nemlig ingen erfaring å 
basere seg på. 
 
Men ungdomslaget er underholdende nok 
– ikke minst takket være en kraftinnsats fra  

p. Reidar, prestestudenten Ragnar (som 
dessverre drar til høsten), og et par foreldre 
som bidrar med matlaging og innkjøp og 
sådan. Ragnar har ledet en korgruppe med 
litt over 1/3 av deltakerne, som har gitt flotte 
resultater i messene de har deltatt i. P. Reidar 
har ledet temakvelder og organisert diverse 
spillkvelder, og ellers har det vært flere forsøk 
på å lage film med kamera menigheten har 
kjøpt inn. Hvorvidt resultatene ble brukbare 
er en annen sak, men gøy skal det i hvert fall 
ha vært. 
 
Da Ragnar drar til høsten for å fullføre 
studiene er folk litt nervøse, men det går 
rykter om at en annen prestestudent med 
etternavnet Brattbakk skal komme, og 
kanskje kunne holde gløden. 
 
Og det er altså ungdomslaget i Stavanger. 
 
av Joakim Ramse

Stavanger 
Ungdomslag – The 
tale of the Faithful 
and the Losers

”Jeg vil forkynne ditt Navn for mine brødre, lovsynge Deg i menigheten!” (Salme 22,23)

”Jeg vil forkynne ditt Navn for mine brødre, lovsynge Deg i menigheten!” (Salme 22,23)

8 - 9



I løpet av 2003/2004 har NUK økt fokus 
på støtte til lokalt arbeid og på besøk til 
menigheter, lokallag og lokale arrangementer. 
Dette gjøres på mange, mange ulike vis, og 
kanskje først og fremst på ”usynlige måter”. 

Arbeidsutvalget i denne perioden har tatt 
sin kontakt med distriktsrepresentantene 
veldig alvorlig, og har hatt veldig regelmessig 
og god kontakt med alle distrikter. Dermed 
er avstanden mellom lokalt, regionalt og 
sentralt plan i NUK i ferd med å minkes. På 
denne måten har man også sentralt, i AUV 
og på sekretariatet, fått vite enda mer om de 
aktiviteter som finner sted lokalt.

Foruten kontakt per e-post, chatting og 
telefon, har det også vært noen ”reelle” 
besøk rundt omkring lokalt. Dette har vært 
både besøk i menigheter og lokallag for å 
snakke med prestene og aktive ungdommer 
i menigheten, men også deltakelse på 
arrangementer. NUK ønsker å satse på 

NUK ressurs

å gjøre enda mer av begge typer besøk i 
fremtiden.

Under finner du litt informasjon om noen 
av de besøkene som har blitt gjort i denne 
perioden. Heldigvis (?!)  er det umulig å telle 
helt nøyaktig fordi det er mange som reiser 
nord-sør og øst-vest i Norge for å bidra til 
barne- og ungdomsarbeidet i Norge. Noen 
ganger er det i NUKs regi, andre ganger 
ikke – men det viktige er at vi er mange 
som kan hjelpe hverandre, som kan besøke 
hverandre!

Finnmark: Dette er slett ikke noe initiativ 
fra NUK sentralt, men MÅ likevel nevnes. 
Clarisse (fra Tromsø og leirsjef på barneleir 
Nord) og Thor Anders (fra Tromsø, men 
studerer i Trondheim) reiste i Påsken 2004 
på tur til Finnmark for å bli kjent med barn 
og ungdom der, og invitere dem med på 
barneleir Nord. Resultatet ble en barneleir 
nord med hele 17 deltakere, og god kontakt 
med dem Clarisse og Thor Anders møtte i 

Finnmark. Sånn skal det gjøres!

Tromsø – Vår Frue:  Ungdomslaget i 
Tromsø fikk i mai 2004 besøk av Thuan og 
Marta, som også var så heldige å få hilse på 
Biskopen i Tromsø like før hans jubileum. 
Musikkhelgen 27.-29. august 2004 (går 
av stabelen etter at rapporten er sendt til 
trykkeriet) er et samarbeid mellom NUK 
sentralt og ungdomslaget i Tromsø. Alle 
håper at dette skal bidra til nytt liv og ny giv 
blant de fantastiske ungdommene i byen.

Bodø og Mosjøen: Det ble arrangert 
ungdomshelg på Lofoten i mars, hvor Lars 
Blom var utskremt medarbeider fra NUK. 
Også Elisabeth Thielemann, nybakt rektor 
på den nye katolske skolen i Bodø og leder i 
Leirutvalget i NUK, var med på denne helgen.

Trondheim – St. Olav: Det har vært 
besøk i Trondheim 2 ganger i løpet av 
perioden. Det første i forbindelse med 
Adventsaksjonen 2003, med møte med både 

NUK ressurs: Kontakt med menigheter og lokallag



NUK ressurs

studentungdomslaget og med menigheten. 
I mai 2004 var Thuan og Marta på besøk i 
Trondheim, men fikk dessverre ikke møtt 
studentungdomslaget. Derimot var de så 
heldige å få møte Biskopen i Trondheim. Det 
ble også tid til samtaler med p.Thanh og med 
Thor Anders (leder, distrikt Midt).

Bergen – St. Paul: Etter nylig presteskifte i 
menigheten, og stadig opp-og-ned-gående 
ungdomsarbeid er menigheten i Bergen igjen 
klar med ny ungdomsgruppe, som lover liv 
og fart i årene fremover. P.Y og Marta var 
på besøk i juni og hjalp (så vidt!) til med å 
forberede en uforglemmelig ”ungdomsmesse 
i Høymessen” og valg av nytt styre for 
ungdomsgruppen. 

Haugesund – St. Josef: I desember 
2003 kom Thuan på besøk til barne- og 
ungdomsarbeidet i Haugesund og fortalte om 
Adventsaksjonen. Kontakten ellers har vært 
super, blant annet fordi Pablo (leder i SJUK) 
er vara for distrikt Vest i NUK. I forbindelse 

med Vestlandsleiren ble det også anledning 
for Marta til å snakke med Pablo, p.Sigurd og 
andre aktive ungdommer i menigheten om 
fremtidig barne- og ungdomsarbeid.

Stavanger  - St. Svithun: Pablo (vara, 
distrikt Vest) har vært på ”formelt” besøk 
i menigheten i Stavanger våren 2004. 
Kontakten med menigheten har ellers gått 
mye gjennom ledere på Påske Vest leir, 
hvor en av menighetens prester, p.Reidar 
var leirprest. Videre har også, Davies, en 
kjent og kjær NUKer vært med som leder på 
morohelgen 2004 i Stavanger.

Drammen – St Laurentius: Ungdomsgruppen 
i St. Laurentius har fått besøk fra NUK flere 
ganger, i det de akkurat har startet opp på 
nytt. De besøkende har vært p.Y og Marta fra 
sekretariatet, Kristine Dingstad (leder, distrikt 
Oslo) og utflyttede Drammensere: Pernille og 
Konrad.

Fredrikstad – St. Birgitta: På hytteturen 
til ministrantlaget i mai var de så heldige å 
få med seg p.Y på hele arrangementet! I 
tillegg har det vært besøk til Fredrikstad i 
forbindelse med Adventsaksjonen 2003, med 
foredrag for hele menigheten.

Kristiansand – St. Ansgar: P.Ys tidligere 
menighet! P.Y har satt av tid til besøk i sin 
tidligere menighet, hvor han er blitt varmt 
mottatt av ungdom, så vel som de litt eldre. 
NUK gleder seg over stadig flere engasjerte 
unge katolikker i Kristiansand!
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Selv om det går litt tregt noen steder , er det 
absolutt all grunn til å være  fornøyd med 
barn- og ungdomsarbeidet  i distrikt nord. 
Spesielt med de få barnegruppene som er; 
de har jevnlige møter og medlemsantallet 
øker.

Barnegruppa i Tromsø møtes annen hver 
lørdag og en gang i mnd er det 
familiemesse i vår frue menighet. Det 
skal også være opprettet ei barnegruppe 
i Mosjøen. Alt dette hadde vel sitt å si for 
deltakelsen på årets distrikt barneleir; utrolige 
17 deltakere fra landsdelen! Dette er en 
utvikling vi håper vil fortsette.

Med ungdomsarbeidet går det litt tregere, 
men helt stilt er det heller ikke! Vi har 
hatt konfirmanter på påskeleir og i Bodø 
ble det arrangert en helg for akkurat denne 
målgruppen. Det skal også ha vært en 
ministrantsamling i oktober med Kristian 
Kuran i Mosjøen. I Tromsø prøver man å ha 
fast tilbedelse en gang i måneden, og i ny 
og ne synger ungdommene i messen.

I distrikt midt er det naturlig nok Trondheim 
som er et ressurssenter for regionen. 
Arbeidet med å gjenopplive ungdomslaget 
startet uformelt i et møte den 28. august 
2003, i prestegården hos fader Thanh. Møtet 
resulterte i at fader Thanh inviterte alle 
interesserte til å starte opp dette arbeidet 
på nytt, etter at det hadde ligget i dvale 
en tid. Årsmøtet ble avholdt 16. oktober 
og medførte: vi skiftet navn til Katolsk 
StudentUngdomslag i Trondheim (K-SULT).
Med en energisk gruppe ledere og en 
entusiastisk prest, har det vært jevnlige 
møter. Ungdommslaget har blant annet 
organisert konfirmatnthelg og en veldig 
oppfinnsom adventsaksjon. En dugnadsgjeng 
pusser opp ungdomslokalet til det 
ugjenkjennelige. Hvis noen lurer på hva som 
skjer i Trondheim er det bare å slå opp på 

Bergen 
St. Paul menighet i Bergen ble høsten 2003 
overtatt av Augustiner Korherrene. Det ha ført 
med seg litt forandringer for ungdomsarbeidet 
og samtidig nye initiativ i forhold til barne 
og ungdomsarbeidet. Seminaret sommeren 
2003 samlet mange representanter for 
både lokallagene og menigheten.  Av 

NUK distrikt 

www.nuk.no for en virtuell opplevelse av 
aktivitetene.

I Levanger finner vi også et aktivt lokallag 
med blant annet en ministrantgruppe. 
Tradisjonen tro har det også i år vært 
en samling for dem i forbindelse med 
deltagelsen i den stille ukes liturgi. Men 
som i mange så menigheter kan det vært litt 
vanskelig å finne eldre ledere. Etter at St. 
Bonifatius Institutt delvis flyttet til Namsos har 
ungdommen mistet en viktig støttespiller. 

En veldig positiv utvikling for hele distriktet er 
at det de siste to årene er blitt gjennomført en 
vellykket regional barneleir.  

Når vi nå forbereder oss til musikkhelgen 
27-29. august er det med et håp om at helgen 
vil gi ny giv i barn- og ungdomsarbeidet her 
nord. 

åDistrikt Nord

Distrikt Vest

Distrikt Midt



NUK distrikt 

enkelthendelser kan vi trekke frem en 
vellykket Adventsaksjon, sterk innsats ved 
ministrant-NM og besøk fra ungdomspresten 
p. Y og ungdomskonsulenten Marta. Dette 
besøket ble en inspirasjonshelg med valg av 
nytt styre. Det ser dermed ut til at alt ligger 
klart for nye satsing i menigheten. 

Haugesund
Til tross for menighetens beskjedne størrelse 
og store geografiske avstander, har det vært 
mye aktivitet. 
Ungdomslaget har vaert en aktiv del av 
menigheten, og hjulpet til i katekesen, 
ministrert, arrangert hytteturer for 
menighetens barn og hatt ansvar for 
kirkekaffen ca en gang i måneden. Ungdom 
har sammen med med katekesen og foreldre 
samles jevnlig til møter med overnatting 
fredag til lørdag. Slik kombineres sosialt 
samvær for de ulike aldersgrupper med 
katekese lørdag formiddag. 

Stavanger
St. Svithun menighet har ikke et lokallag, 
men der er et stadig mer levende og bredt 
barne og ungdomsmiljø og godt samarbeid 
med NUK. I tillegg er det vietnamesisk 

Årsmøtet til distrikt øst ble avholdt forrige 
landsmøtet. Vi hadde et nytt valg av styret, 
hvor Pernille Volent ble gjenvalgt til leder. 
Hun fikk med seg Margareta Tumidajewicz 
som nestleder. 
På distriktsplan har det ikke vært mye 
aktivitet. Fra årsmøtet av satset vi først og 
fremst på å bygge opp lokallagene våre til et 
høyere aktivitetsnivå. Det ble også bestemt 
på årsmøtet at leder og nestleder skulle holde 
personlig kontakt med lokallagene både 
telefon og besøk. 
Leder har hatt veldig god kontakt med 
Lillestrøm og Drammen, hvor det har blitt 
både telefoner og flere besøk. Både i 
Lillestrøm og Drammen har aktiviteten blant 
barn og unge vært stor. I Lillestrøm er både 
ungdomslaget og vietnamesisk barnelag 

veldig aktive. Det nye lokallaget, som er 
barnekoret, treffes ukentlig til sangøvelse 
og lek.  Lederen har også hatt kontakt med 
lokallagene i Asker og Bærum, Hamar og 
Lillehammer. I Asker og Bærum går det litt 
tregt framover, men de får god hjelp av deres 
ungdomskonsulent. I Hamar og Lillehammer 
er det Torfinn Kringlebotn, som også har 
ansvar for konfirmantene, som prøver å få i 
gang aktivitet hos ungdommen. Dessverre 
har de ingen fungerende leder som kan 
hjelpe til der.    
Ellers har det vært mye aktive ungdommer 
som har deltatt på sentrale arrangementer. 
En stor del barn og unge (ca. 35) som har 
deltatt på sommerleirer, og en 
god del (ca. 20) ungdommer som har deltatt 
på både høstsamling og vårsamling. 
 
Etter et halvt år med mye aktivitet, så var 
det på tide med noe på distriktsplan. Første 
helgen i september har distriktet arrangert 
et distriktstreff som skal være i menigheten 
på Lillehammer. Vi ser fram til å treffe alle 
lokallagene samlet!

Pernille Volent, 
Distrikt Øst

ungdomslag og en engelsk ungdomsgruppe, 
som begge møtes regelmessig i skoleåret.
Med hjelp fra flere ildsjeler ser det ut til at det 
etterhvert vil bli et lokallag. Håpet er å kunne 
gi flere ungdommer mulighet til å delta på 
ledertrening og hjelpe ungdommen i gang.
 

Distrikt øst
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For distrikt Østfold var 2003 et spennende 
år, tatt i betraktning at det fortsatt er 
mange utfordringer i distriktet. Den største 
begivenheten som samlet flest ungdom fra 
Østfold var  
innvielsen av kirken i Askim, der ungdom fra 
store deler av distriktet aktivt deltok både 
under selve innvielsen og under festen 
som fulgte etter innvielsen. Ministranter fra 
Askim og Fredrikstad tjente ved alteret og 
ungdomskoret fra Moss fylte festen med 
sang. 
Selv om aktiviteten i distriktets 5 lokallag er 
varierende, er ungdommens tilstedeværelse 
og deltagelse i menighetene tydelig. Spesielt 
gledelig er det at så mange ungdom deltar 
i messen på søndager i de forskjellige 
menighetene. Distriktets 5 forskjellige lokallag 
er fordelt mellom Østfolds fire menigheter, der 
det er et ungdomslag i alle menighetene samt 
et ministrantlag i St. Birgitta i Fredrikstad. 

En særskilt oppmerksomhet bør rettes mot 
ministrantlaget i Fredrikstad som i 2003 har 
hatt et veldig høyt aktivitetsnivå.

Ved Landsmøtet i 2003 ble det arrangert 
årsmøte i Distrikt Østfold, der Alexander 
Golding overtok som leder etter Wanda 
Czynski, og Andrzej Wacko overtok som 
nestleder etter Maria Kuran. 
Selv om mye fungerer i distriktet står en 
foran en rekke utfordringer, og den største er 
kanskje å skape organisert og kontinuerlig 
barne- og ungdomsaktivitet i alle distriktets 
lokallag. Dernest er det viktig å skape bedre 
kontakt mellom de forskjellige lokallagene, 
en kontakt som kan føre til nært samarbeid 
da distriktets geografiske størrelse er relativt 
liten. Kort oppsummert er Distrikt Østfold et 
distrikt med mye positiv aktivitet med et stort 
potensial for videre utvikling!

Alexander Golding
Leder

Leder: Mladen Praljak
Nestleder:Lee Trinh
Sekretær:Yen Linh To
Kasserer: Mladen Praljak
Menigheter: Kristiansand, Arendal, 
Porsgrunn, Larvik og Tønsberg

Ting har ikke forandra seg stort i Kristiansand 
siden i fjor. Lokallaget (ungdomsklubben) 
fungerer bra som vanlig med møter 
hver fredag. Det samme kan man si 
om ministrantlaget. Kristiansand er den 
menigheten med mest aktiviteter i hele 
distriktet. De har egne morohelger og 
diverse aktiviteter for de aller minste. 
Arendal har nylig fått ungdomsklubb, der de 
fleste medlemmene er årets konfirmanter. 
Porsgrunn går det bra med som vanlig, de 
har ungdomsklubb hvor de møtes hver annen 
uke. De har nettopp fått barneklubb som 
fungerer meget bra. Larvik jobber og sliter 
med å opprette en ungdomsklubb, men de 

Distrikt Østfold Distrikt Sør



Året 2003 var et godt år for Distrikt Oslo. 
Barne- og ungdomsseminaret på Maraholm 
skapte entusiasme, vennskap og fellesskap 
på tvers av våre lokallag - 15 i tallet. På 
årsmøtet ble Kristine Dingstad (Unge 
Voksne) valgt som leder, Heidi Haugros 
Øyma (Unge Voksne) nestleder og Stig 
Arne Nilsen (Unge Voksne) regnskapsfører. 
Styremedlemmer er Anne Lynn Gelacio (yfc), 
Hariharan Thehevaraian (Tamilske Unge 
Katolikker) og Thien Duc Do (Vietnamesisk 
Kallsgruppe). Sammensetningen er super 
- her har vi representanter fra alle de største 
nasjonale gruppene, og vi samarbeider utrolig 
godt! Den gode stemningen og positiviteten 
fra seminaret kuliminerte i et fantastisk 
distriktstreff våren 2004 - stor stemning med 
over hundre deltagere! Vi gleder oss stort 
over dette.

God trend til tross - vi har også store 
utfordringer i distriktet, særlig når det gjelder 

å basere barne- og ungdomsarbeidet på 
menighetsplan. Vi trenger også ny giv i 
menighetenes barne- og ungdomsarbeid. 
Men også der ser vi en positiv utvikling. 
Økonomien er god, vi er fremdeles så heldige 
at vi har svært gunstige støttevilkår fra Oslo 
Kommune. 

De 15 lokallagene jobber svært godt og er nå 
aktive alle sammen - Kroatisk Ungdomslag 
kom på beina igjen våren 2004. 

Vi takker Gud for det han skaper i Oslo 
- og ber om fortsatt vekst i barne- og 
ungdomsarbeidet og styrke til alle våre flotte 
ledere. 

Kristine Dingstad
Leder i Distrikt Oslo

har derimot en aktiv katekese. Tønsberg, 
som Arendal, begynner så vidt å våkne, men 
de har en barnegruppe noe Arendal ennå 
ikke har.
Slutten av 2003 fikk distriktet en ny leder, 
Mladen Praljak. Hovedmålet for distrikt 
sør var å opprette en god kommunikasjon 
mellom menighetene og dens ledere først, 
for så å lære og støtte hverandre. Med den 
tanken i bakhodet, hadde distriktsledere 
et distriktsmøte fra 26. til 28. mars, hvor 
de ble bedre kjent med hverandre og la 
fram planer for videre arbeid. 21. til 23. mai 
hadde ledere et møte til hvor de kom fram 
til fremtidige prosjekter. Hovedmålet for 
distriktet nå, er å ha en morohelg for hele 
distriktet (konfirmanter og oppover), datoen 
er ennå ikke satt, men blir i begynnelsen 
av september en gang. Tønsberg ble ikke 
representert under noen av disse møtene, 
så det er en utfordring for distriktet å øke 
samarbeid med Tønsberg. 

Distrikt Oslo
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(se også om Ledertreningsutvalget)

NUK har jobbet med ledertrening i mange, 
mange år. Det siste året har man valgt 
å kalle ledertreningshelgene ”samlinger” 
– med en Høstsamling og en Vårsamling. 
Målet er stadig vekk det samme for NUKs 
arbeid med ledetrening. Vi ønsker å hjelpe 
ungdom å vokse i troen og å finne sin plass 
i menigheten og i Kirken. Gjennom våre 
helgesamlinger håper vi å bidra til å skape 
et katolsk fellesskap lokalt og på tvers av 
menigheter. Det er også grunnleggende 
at vi bidrar til å gi ungdom nødvendig 
kompetanse og redskaper til å være ledere i 
menighetenes barne- og ungdomsarbeid. Å 
være katolsk ungdomsleder like utfordrende i 
dag, som tidligere!
Gjennom våre samlinger vil NUK også jobbe 

NUK aktivitet 

for at ungdom som deltar lærer kjærelighet, 
troskap og ansvar – og blir ansvarlige 
medlemmer av Kirken.

Fred og Forsoning på Sri Lanka
(se også: Karitativt Utvalg)

Adventsaksjonshelgen 2003 samlet over 60 
ungdommer på Mariaholm. På helgen lærte 
vi mer om tema for Adventsaksjonen: Fred 
og forsoning på Sri Lanka og brukte tid på 

Adventsaksjonen 
2003: 

Kurs: Bibelen på 12 timer, Gruppe og 
samarbeid og Tro på troen.
(inkl. leirlederkurset som LUT arrangerer på 
samlingen)
Dato: 26.-28- september 2003
Antall deltakere + ledere: 34 

Vårsamling 2004
Dato: 6.-8. februar 2004
 (inkl. leirlederkurset som LUT arrangerer på 
samlingen)
Kurs: Bibelen på 12 timer, Musikk og liturgi, 
Gruppe og samarbeid
Antall deltakere + ledere: 38

Ledertrening med 
NUK

Høstsamling 2003

Lederseminar 
2004 
-for ledere og ungdom over 18 år
Dato: 27.- 29. februar 2004
Tema: Å være katolsk leder, Kirken i II 
Vatikankonsils dokumenter og legfolkets 
plass i Kirken vår.
Antall deltakere + ledere: 40

“-Hvis du vil ha fred, så arbeid for Rettferdighet” (Pave Paul IV)

”Do not be satisfied with mediocrity” (Pave Johannes Paul II)

”Do not be satisfied with mediocrity” (Pave Johannes Paul II)

”Do not be satisfied with mediocrity” (Pave Johannes Paul II)



å finne ut hvordan og hvorfor vi som unge 
katolikker bør engasjere oss for å hjelpe 
andre mennesker. I dette arbeidet er vårt 
utgangspunkt som Kristne kjempeviktig:

”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske 
hverandre. Som jeg selv har elsket dere, slik 
skal dere elske hverandre.” 
     
     
 (Joh 13, 34)
Adventsaksjonen handler ikke bare om 
penger, det er en solidaritetsaksjon, hvor 
vi som unge katolikker lærer mer om 
mennesker et annet sted i verden, og 
prøver å spre denne informasjonen til flere 
mennesker her i Norge. Vi ønsker å huske 
på våre medmennesker, og forsøke å hjelpe 
dem! Vi vil også lære mer om årsakene til 
fattigdom, krig og nød i verden, slik at vi kan 
gi vårt bidrag i kampen for rettferdighet og 
fred for alle mennesker!

Vi vil også be for våre medmennesker og 

fortsette å be for dem vi samlet inn penger 
til i 2003 på Sri Lanka. Vi vil alltid legge våre 
innerste lengsler frem for vår Far i himmelen, 
og vi vet at Han vil høre våre bønner (j.f. Matt 
18,19). Noen ganger virker nøden og lidelsen 
i verden håpløs og umulig for oss å gjøre noe 
med – men vi gir ikke opp…

Adventsaksjonen 2003 samlet inn over 
230 000 kr. Dette er det beste resultatet for 
Adventsaksjonen noensinne og hele 40 000 
kr mer enn i 2002! NUK takker alle som har 
bidratt for innsatsen og Caritas for fortsatt 
godt samarbeid. Vi håper på stadig nye 
høyder i det vi er i gang med arbeidet med 
Adventsaksjonen 2004, som vil støtte Caritas 
arbeid i Zambia. Vi håper alle vil sette av: Tid 
for Rettferdighet!

“-Hvis du vil ha fred, så arbeid for Rettferdighet” (Pave Paul IV)

“-Hvis du vil ha fred, så arbeid for Rettferdighet” (Pave Paul IV)

“-Hvis du vil ha fred, så arbeid for Rettferdighet” (Pave Paul IV)

“-Hvis du vil ha fred, så arbeid for Rettferdighet” (Pave Paul IV)

”Do not be satisfied with mediocrity” (Pave Johannes Paul II)

”Do not be satisfied with mediocrity” (Pave Johannes Paul II)
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NUK har i 2004 arrangert 13 katolske leire for 
barn og ungdom i Norge. Av disse er det 3 
Påskeleire – 2 for årets konfirmanter og 1 for 
dem som ble konfirmert i fjor. De resterende 
leirene er sommerleire. Totalt har ca 350 
barn og unge deltatt på leir og nesten 100 
unge og litt eldre mennesker har gitt av sin 
tid for å være med som leder på NUK leir. 
Også i 2004 er vi takknemlige for å ha fått 
med oss en leirprest på hver eneste leir, samt 
prestestudenter på flere av sommerleirene. 
Vi gleder oss stort over den fabelaktige 
innsatsen fra prester og prestestudenter 
og setter enorm pris på den personlige 
kontakten vi får ha med dere!

Antallet deltakere på NUKs leire i 2004 er 
omtrent som i 2003, mens antall ledere har 
økt siden 2003. Vi takker alle hjerteligst for 
innsatsen, og håper at enda flere blir med på 
NUK leir, som deltaker og/eller leder, i 2005!

Hva er en NUK 
leir?
På våre leire står alltid Kristus, vår katolske 
tro og vårt fellesskap i sentrum.
Alle som har vært på leir kjenner igjen 
følelsen av den levende Kirken. På leir blir 
vi virkelig ett med hverandre og Kristus. 
De ulike leirene for barn og ungdom har 
forskjellige temaer. Disse har som formål å 
støtte opp om vår vekst i troen og vårt liv som 
troende. Dette skjer delvis gjennom katekese, 
men fremfor alt gjennom ulike typer aktiviteter 
og lek, og gjennom fellesskap med andre 
unge katolikker en hel uke til ende. 

NUKs leire ledes alltid av et dyktig team, 
bestående av en leirsjef, en leirprest, samt 
ungdommer og voksne (over 18 år). Disse 
forbereder leiren sammen, innholdsmessig 
og praktisk, og gir sjenerøst av sin tid for at 

barna og de unge som kommer på leir skal få 
en best mulig opplevelse.

Påskeleir
Konfirmantpåskeleiren er en leir som alle 
som har deltatt husker. Også i år arrangerte 
NUK konfirmantpåskeleir. Nytt av året var 
det at vi arrangerte 2 konfirmantpåskeleire. 
Hvorfor? For at enda flere skal få oppleve 
å være med på Påskeleir! Derfor er det nå 
konfirmantpåskeleir på Mariaholm og på 
Vestlandet. Vi håper at enda flere vil slutte 
opp om begge disse leirene i kommende år. 
Og for dem som vil ha mer – klart du kan 
være med påskeleir igjen! NUK arrangerte 
også i 2004 påskeleir ”i menighet” – denne 
gangen hos p.Frode Eikenes i Vår Frue i 
Porsgrunn. 

– et levende fellesskap, et troens vitnesbyrd
om årets sommerleire

NUK leir 

Fyll hele jorden med lovsang! Opphøy Herren med alt hva du har! Fienden bare skjelver,  Når vi over alt frimodig opphøyer Far!



Sommerleir
Som i 2003 arrangerte NUK 
distriktsbarneleire i alle distrikt, dette vil si 
at det ble arrangert barneleir i Nord-Norge, 
Midt-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-
Norge. Det er en stor glede at man for andre 
år på rad har klart å gjennomføre alle disse 
barneleirene. Det er ikke alltid like enkelt å få 
tak i ledere, eller i deltakere til barneleirene, 
men vi håper at tradisjonen nå har festet seg, 
slik at stadig flere blir med på barneleir! Sett 
av første hele uke etter skoleslutt! I år var det 
barneleir nord som markerte seg som super-
leiren: hele 17 barn var med på leir i Nord-
Norge! Les mer om dette på de neste sidene. 
Årets Vestlandsleir er også verdt å nevne. 
Denne leiren var for aldergruppen 8 til 14 år 
– altså en kombinert barne- og juniorleir. Med 
36 deltakere fra hele Vest-Norge var også 
dette en stor suksess som vi håper vil bli 
gjentatt i kommende år.

Tradisjonen tro ble det også i 2004 arrangert 
juniorleir (12-14 år) og ungdomsleir (15-17 
år). Den store forandringen i år var at begge 
disse leirene ble holdt på leirsteder på 
Sørlandet, og ikke på alles kjære Mariaholm 
(dette var et unntak). Ungdomsleiren i 2004 
hadde over 50 deltakere, noe som er et 
veldig høyt tall – vi håper også dette blir 
tradisjon fremover. Juniorleiren hadde også i 
år 35 deltakere, noe som var det maksimale 
av leirstedets kapasitet. Vi håper at begge 
disse leirene kan holdes på Mariaholm i 
2005 for å kunne gi plass til flest mulig, samt 
benytte oss av Kirkens eget vakre leirsted. 
I 2004 ble det også arrangert familieleir på 
Stella Maris og ministrantleir på Mariaholm. 
Også dette er leire som vi håper ta NUK kan 
fortsette å arrangere i fremtiden.

Årets nykommer var ”Sequela Christi” 
– pilegrimsvandringen til Nidaros. Nesten 30 
unge og unge voksne fra 18 år og oppover 
deltok i pilegrimsvandringen som gikk over 
Dovre til Nidaros, og ble avsluttet ved målet: 

Nidaros på Olsok 29. juli. NUK håper at dette 
vil bli en tradisjon som mange, mange vil 
kunne være med på i fremtiden. 

Fyll hele jorden med lovsang! Opphøy Herren med alt hva du har! Fienden bare skjelver,  Når vi over alt frimodig opphøyer Far!

Fyll hele jorden med lovsang! Til og med fjellene skal juble en gang! Og trærne skal klappe i hendene, Hele jorden skal fylles med lovsang!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
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Sikkert som sola er det at NUK hvert år 
arrangerer sommerleire for barn og unge 
fra hele landet, men det har ikke alltid vært 
like sikkert at Nord-Norge har fått til en 
egen barneleir. Store avstander og små 
menigheter gjør arbeidet vanskelig, men 
heldigvis ikke umulig. I fjor ble det brutt vei 
med en flott gjennomført barneleir som til 
tross for beskjedene 5 deltakere viste seg å 
ha store ringvirkninger. Dette sammen med 
iherdig innsats fra leirsjef og lederteam, blant 
annet ved hjemmebesøk og rekruttering fra 
Mosjøen i sør til Hammerfest i Nord, gjorde at 
leiren fikk fantastiske 19 påmeldte.

20 juni møtte spente ledere og deltakere 
opp på Hurtigbåtkaia i Tromsø. Derfra gikk 
turen videre i 40 knop over krystallklart vann 
i nordnorsk natur til Finnsnes, og så til slutt 
over broa til Skoghus på Senja i bil. Dette 
idylliske stedet på Norges nest største øy 
har alt hva en kan ønske seg av et leirsted. 
Egen badeplass, fotballbane, villmarksstue 
med åpent ildsted, kapell og ikke minst en 
hyggelig og hjelpsom bestyrer sørget for å 

legge grunnlaget for en kjempeleir. Når været 
heller ikke gjorde oss mer imot enn en kan 
forvente av nordnorsk sommer går en leiruke 
unna på et blunk. 

Med oss som leirprest hadde vi Torbjørn 
Olsen fra Bodø, som sammen med 
lederteamet arbeidet gjennom hele uka for å 
gi deltakerne et naturlig forhold til sin katolske 
tro og identitet. Dette gjorde vi med arbeid 
rundt tema ”vann og fisk”. Her fikk nok både 
deltakere og leder mulighet til å få oppfrisket 
bibelhistoriene og symbolforklaringer. Likevel 
var vi i lederteamet skjønt enige om at det 
er gjennom samvær med andre katolske 
barn at denne aldersgruppen utvikler seg til 
interesserte og bevisste troende. 

Selv om barnas alder, modenhet og vaner 
hjemmefra var varierende, var lederteamet 
imponert over hvor flinke og interesserte 
de var gjennom dagens faste program. Alle 
møtte opp til noen minutter morgenbønn i 
kapellet før frokost. Etter frokost begynte 
arbeidet med tema. Da snakker vi om 
bibelhistorier eller symbolikk rundt tema, 
før vi gikk løs på praktiske oppgaver i 
grupper. Videre utover dagen skjedde det 
forskjellige aktiviteter både ute og inne. 

Dagen blir fort full når en skal rekke, tema, 
fotballkamp, bading, lunsj, drama, skogstur, 
kaste flyndrestein i fjæra, lære en ny sang, 
få plaster på ei skrape på leggen, spise 
middag, ha fellesunderholdning og leker i 
Villmarksstua og selvsagt høytlesning og 
dagbokskriving før slitne deltakere og ledere 
går til køys. Du kan se og lese mer om leiren i 
deltakernes egen dagbok som kan lastes ned 
fra www.nuk.no.

Alt i alt må leiren oppsummeres som en 
kjempeflott gjennomført leir som ikke bare er 
viktige for hver enkelt deltaker, men for hele 
landsdelen. Det er et samlende arrangement 
der vi legger grunnlag for tilveksten til Kirken 
i Nord-Norge og ikke minst gir deltakelse på 
en regional NUK leir tillitt til organisasjonen 
og gjør avstanden til deltakelse på 
landsdekkende junior- og ungdomsleire 
vesentlig mindre.

Tusen takk til et ungt og dyktig lederteam 
med vår eminente leirsjef Clarisse 
Mpinganzima.

Mvh
Thor Anders A. Svensson
-praktisk leder-

”Stoff på barneleir 
Nord- Norge.”

- 2 leire...

Jesus Christ, You are my life Alleluja, alleluja Jesus Christ, You are my life You are my life, alleluja!

Jesus Christ, You are my life Alleluja, alleluja Jesus Christ, You are my life You are my life, alleluja!



”Gleden var stor da vi fikk øye på 
Nidarosdomen. Med gitar og lystig sang  
nærmet vi oss målet. Stadig flere sluttet seg 
til gruppen og var med på sangen. Da vi 
omsider kom inn i Nidarosdomen var det godt 
å kunne knele ned og takke Gud og hellig 
Olav: Vi klarte det! 
På Olsokdagen tok vi del i feiringen til 
menigheten: Messe i Nidarosdomen ble 
prikken over i’en på en fantastisk tur. En stor 
takk til alle som tok oss så varmt imot og 
særlig til biskop Müller som lot oss få være 
med å sette preg på Olsokmessen. 

I løpet av turen hadde vi fått sett Guds 
herlighet med våre egne øyne, men heller 
ikke vi kunne bygge hytter og holde på 

Inntrykk fra 
Pilegrims-
vandringen til 
Nidaros - Sequela 
Christi…

denne fantastiske opplevelsen. (Lk 9:33) 
Turen ble avsluttet med middagsbønn i 
Erkebispegården og vi ble derfra sendt 
ut til hverdagen igjen, men vi kan ikke tie 
om det vi har opplevd. Håpet er at denne 
pilegrimsturen har gjort oss til mer ivrige 
disipler og at mange gjennom oss vil få 
oppleve Guds velsignelse. Mange var med 
oss på veien i våre bønner. Vi har fått sett og 
opplevd at det er godt å stole på Herre og at 
vi kan ta Faderens røst på Forklarelsens fjell 
på alvor: ”Dette er min sønn, den utvalgte, lytt 
til ham!” I Kristi fotspor går man trygt.”

Jesus Christ, You are my life Alleluja, alleluja Jesus Christ, You are my life You are my life, alleluja!

Jesus Christ, You are my life Alleluja, alleluja Jesus Christ, You are my life You are my life, alleluja!
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NUKS  BLADER
 

Hvert år sender NUK ut blader til alle 

katolikker mellom 5 og 25 år. 

For de yngste, mellom 5 og 12 år, kommer 

bladet Arken ut fire ganger i året. Innholdet 

i bladet er variert, med ulike innfallsvinkler 

til møte med troen. Bladet er fullt opp med 

historier, både fra bibelen og helgener, i 

tillegg annet faktastoff og aktivitetssider. 

Redaktøren har i år som i fjor vært Hege 

Benedicte Fossum. Hun har gjort en 

fantastisk innsats i sitt arbeid med dette 

bladet. Bladet bidrar til å knytte bånd mellom 

katolske barn som er spredt rundt i Norges 

land. Gjennom bladet blir barna møtt med 

kirkelig stoff som er relaterte til dem selv, 

og dette bidrar til å vekke motivasjonen 

deres med hensyn til tro. Vi takker i denne 

anledning redaktøren, som trekker seg, for 

hennes iherdige innsats med bladet.

Q er NUKs blad for tenåringer. I år har 

Konrad Tywoniuk vært redaktør for bladet. 

NUK info 
Nytt for de siste fire numrene av Q er 

bladets nye layout, designet av Nicholas 

Christensen. Vi har fått tilbakemeldinger 

som viser at dette er noe som verdsettes 

blant leserne. Reklame for arrangementer, 

og artikler om de arrangementer som 

har vært, har fått en større plass i bladet. 

Også dette har det kommet positiv respons 

på. Spørreundersøkelser angående 

ungdommens syn på bladet ble gjennomført 

i fjor høst. Det er blant annet med disse 

undersøkelsene som grunnlag at bladet har 

fått den formen som det har i dag. Vi skal 

være stolte av å ha et blad som appellerer 

til de unge- det er vi som er kirkens fremtid. 

Konrad Tywoniuk tok på seg arbeidet med 

å være redaktør for ett år. Vi takker ham 

for strålende arbeid, og håper at bladet 

vil fortsette å knytte trosbånd mellom 

ungdommer i Norge.  

 

Credimus (lat. Vi tror) er NUKs nyeste 

blad. Landsstyret bestemte seg i fjor for at 

organisasjonen ønsker å satse mer på den litt 

eldre aldersgruppen av oss. Med dette som 

utgangspunkt det var ønskelig med et blad for 

unge voksne katolikker, mellom 18 og 25 år. 

Marta Bivand tok på seg ansvaret for bladet 

det første året. Det arbeidet hun har lagt ned 

for utformingen har vært formidabel. Dette er 

et kvalitetsblad, med fokus på artikler med 

tyngde, som gir oss en dypere innsikt i troen. 

NUKs for tiden ustabile økonomi gjør at vi 

dessverre har måttet innsnevre omfanget av 

opplag for alle bladene. Tidligere ble NUKs 

blader sendt til alle våre medlemmer. Fra i år 

har bladene kun blitt sendt til de betalende 

medlemmer. Dette ser det ut til at vi kan bli 

nødt til å fortsette med en tid fremover.

     

 



NUK info 
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Tema: Pinse

Q Katolsk Ungdom
- blad for unge katolikker nr. 2 - 2004

“En liten katolsk bønnebok” bestilles på:

http://max.katolsk.no

er her!

“En liten katolsk bønnebok” inneholder over 1000 Bibelhenvisninger, Bibelordliste, Typologisk oversikts tabell, Messens 
gang med Bibelhenvisninger, oversiktstabell over Bibelens bøker, foruten selvfølgelig en rekke bønner til variert bruk. 
Alt presentert i et hendig lommeformat på 112 sider med fargerkoder for lett å fi nne frem.

Katolsk Ungdom
- blad for unge katolikker nr. 1 - 2004
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Vend om og tro på evangeliet
Tema: Faste
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Tema: Bønn
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NUK organisasjon 
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,

La hver tone en hyllest til deg være,

Og i dager med glede og dager med sorg

Vil jeg leve hver dag til din ære.
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NUK organisasjon 
NUKs medlemmer fordelt på lokallagene

Distrikt Lagskode Lagsnavn Desember 2002 Desember 2003
Støtte 20 97
Æresmedlem 10 14

Midt Krsund Kristiansund Lag for Unge Katolikker 4 8
Levanger St. Brettiva Katolske Ungdomslag 12 26
Molde Kr.Sund Lag for Unge Katolikker 4 1
Trheim. Katolsk Ungdomslag i Trondheim 50 86
Trheim. UV Trondheim Katolsk Unge Voksne 0 14
Ålesund Kr.sund Lag for Unge Katolikker 5 0

Midt SUM 75 246
Nord Bodø NUK Bodø 26 45

Bodømini St. Eystein ministrantlag (ny i 2003) 3
Harstad Narvik Kristi Konge-Lag 3 1
Narvik Narvik Kristi Konge-Lag 2 2
Tromsø Katolsk Ungdomslag i Tromsø 24 30

Nord SUM 55 81
Oslo CFC Couples for Christ barne- og ungdomslag 26 128

Oslo Barn St Olav katolske Barnegruppe 38 49
Oslo Filip Filippinsk Katolsk Ungdomsklubb 3 14
Oslo Kroat Kroatisk Ungdomslag 0 5
Oslo Mini St Olav ministrantlag 13 13
Oslo Tamil Tamilsk Katolsk Ungdomslag 305 231
Oslo Ul Katolsk Ungdomslag i Oslo 44 72
Oslo UV St Olav Unge Voksne 93 128
Oslo Vbrn Det Vietnamesiske Katolsk Barnelag 163 205
Oslo Viet u Vietnamesisk Katolsk Ungdomslag 0 0
Oslo VKAL Vietnamesisk Kallsgruppe 28 27
Oslo VKOR Vietnamesisk Katolsk Korgruppe 18 18
StHalBarn St Hallvard Katolske barnegruppe 34 58
UFEV Ungdom for en forenet verden 11 23

Oslo SUM 776 971
Sør Arendal Katolsk Ungdomslag i Arendal 7 21

Krsand Katolsk lokallag i Kristiansand 31 54
StAnsMini St Ansgar Ministrantlag (ny i 2003) 10
Larvik St Frans Katolske Ungdomlag 4 5
Porsgrunn 9 26
Tønsberg Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg 

Traktene
33 34

Rjukan Porsgrunn Katolske Ungdomslag 0 0
Sør SUM 84 150
Vest Bergen 15+ BUKs 15+ gruppe 23 30

Bergen 20+ Unge Voksne 28 38
Bergen Jun BUKs Juniorklubb 30 36
Bergen Mini St Stefanus Ministrantlag 5 4
Haugesund St Josef Unge Katolikker 27 44
Stavanger Stavanger Katolske Ungdoms Forening 44 63

Vest SUM 157 215
Øst A+B St Birgitta 65 104

Drambarn St Laurentius Barnegruppe (ny i 2003) 1
Drammen St Laurentius Unge Katolikker 33 49
Hamar Hamar Katolske Ungdomslag 14 47
Hønefoss St Laurentius Unge Katolikker 0 2
Kongsv Hamar Katolsk ungdomslag 1 0
Lstrøm Katolsk Ungdom i St Magnus 29 41
Lstrømviet Vietnamesisk barnegruppe i st Magnus 73 87

Øst SUM 215 331
Østfold Askim Lokallag for Unge Katolikker i Askim 25 24

Frstad Fredrikstad og Sarpsborg Katolske UL 36 43
Frstadmini St Birgitta Ministrantlag 23 20
Halden Halden Unge Katolikker 0 7
Moss Moss Unge Katolikker 16 24

Østfold SUM 100 118
Andre 1
SUM 1493 2223

 * tallene er hentet fra databasen, slik det fremkommer per 31.12.2003 – hentet ut: 13.08.2004.
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Landsmøte 2003
Landsmøte 2003 gikk av stabelen siste 
helgen i november. Landsmøtet ble holdt så 
sent på grunn av arbeidet etter seminaret 
om barne- og ungdomsarbeid i august 2003. 
Deltakerne på LM fikk se en filmsnutt signert 
Peter Bjerke, som vekket alles minner til live 
igjen. Som et punktum ble p.Frodes geniale 
oppsummering lest opp: ”Dette er det man 
kan kalle realistisk optimisme.” 

Landsmøte 2003 var også preget av at vi var 
så heldige å ha med oss en rekke prominente 
gjester: p. Paul Y (da påtroppende 
ungdomsprest) og selveste biskop Gerhard 
Schwenzer fra OKB, i tillegg til (daværende) 
ungdomsprest p.Erik Ruud. Dette ble satt stor 
pris på av alle som var tilstede!

Som på Landsmøter flest ble mye tid tilbrakt 
i foredragssalen med saksbehandling, 
men likevel ville Q nr 4/2003 sette et 
spørsmålstegn ved de mer kjedelige sider 
som Landsmøter så ofte huskes ved… 

Arbeidsutvalget
Medlemmer: Pham cong Thuan (leder), sr. 
Katarina Pajchel OP (nestleder), Heidi Øyma, 
Thea B E A Tande og Harald Huse (vara).

Årets AUV peker seg ut blandt de 
siste års AUV som et med veldig høyt 
gjennomsnittsalder. Andre ting som var 
annerledes fra de foregående årene var at vi 
hadde en ordenssøster i styret som nestleder. 
AUV hadde også en leder fra Bergen. Dette 
medførte endel koordineringsarbeide og 
pendling for at AUV kunne avholde sine 
møter i Oslo. Tilsammen hadde AUV erfaring 
fra alle organisasjonens ledd.

AUV hadde som mål å forbedre 
administrasjonen av NUK, herunder få orden 
på databasen og på økonomien. Dette mens 
vi også måtte forbederede de nye vedtektene. 
Her gjorde derimot ad hoc gruppen 
Strukturgruppen det meste av arbeidet. Vi 
takker biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., p. 
Paul Pham Huu Y, Konrad Tywoniuk, Kristine 

Blant sakene på LM var som alltid valg 
av Adventsaksjonsprosjekt, hvor tema 
rettferdig fordeling med prosjekt i Zambia 
vant. Videre var det informasjon og 
diskusjon om NUKs blader, aktivitetsplan 
for 2004, Verdensungdomsdagene i Koln 
2005. Deretter fulgte gruppearbeid om 
arbeidsprogram for 2004 – og det flommet 
over av forslag: reklamefolder for NUK, 
inspirasjonshefter til lokallagene, ny sangbok, 
”kirkemelk” (for barna, ikke sant?!), verving 
av masse nye medlemmer, flyvende tepper til 
sentrale ressurspersoner og mer til. 

Både saksbehandling, måltider, fritid, bønn 
og messer var preget av et levende og varmt 
fellesskap. Landsmøtet 2003 ble avsluttet i en 
positiv ånd og alle gledet seg til å dra hjem 
til menigheten og lokallaget og ta fatt på nye 
oppgaver, både lokalt og sentralt.

”Vær ikke redde! Lukk opp deres dører for Kristus!” (Pave Johannes Paul II)

”Vær ikke redde! Lukk opp deres dører for Kristus!” (Pave Johannes Paul II)



Landsstyret
Medlemmer i tillegg til representantene i 
Arbeidsutvalget:

For distriktene:
Distrikt Oslo: Kristine Dingstad, vara: Heidi 
Øyma.

Dingstad, Chris Nyborg, Petter Bruce, Marta 
Bivand og Helga Koinegg for deres arbeide 
med NUKs vedtekter.

Annet som bør nevnes:

-Tettere samarbeid med Familiekontoret og 
Kateketisk Senter.
-Ny samarbeidsavtale med OKB.
-Besøk og dialog med alle biskopene, dr. 
Gerhard Schwenzer SS.CC. i Oslo, msgr. 
Georg Müller SS.CC. i Trondheim og  msgr. 
Gerhard Goebel M.S.F i Tromsø.
-Startet arbeidet mot 
Verdensungdomsdagene i Köln 2005.
-Besøk av menigheter

Distrikt Øst: Pernille Volent, vara: Margareta 
Tumidajewicz.
Distrikt Østfold: Alexander Golding, vara: 
Andrej Wacko.
Distrikt Vest: Trung Tran Minh, vara: Pablo 
Barera.
Distrikt Midt: Thor Anders Svensson, vara: 
ingen.
Distrikt Nord: Ingen, vara: ingen. 
Kontaktperson: Clarisse Mpinganzana.
Distrikt Sør: Mladen Praljak, vara: Lee Trinh.

For utvalgene:
Karitativt utvalg: Kjersti Meyer Pettersen
Leiruvalget: Elisabeth Thielemann
Ledertreningsutvalget: Konrad Tywoniuk
Ressursgruppen (tidl. Lokallagsutvalget): 
Thea Andersen Tande*
Økonomisk utvalg: Pham Cong Thuan*

For redaksjonene:
Arken: Hege Benedikte Fossum
Q: Konrad Tywoniuk*
Credimus: Marta Bivand*

NUKs representanter i Pastoralrådet i OKB: 

Pham Cong Thuan* og Harald Huse*

* Disse har også andre roller/verv i 
Landsstyret.

LS har i inneværende valgperiode avholdt 3 
møter. Disse har blitt holdt hos søstrene på 
Lunden og i Mariagården. Vi har hatt godt 
oppmøte av engasjert medlemmer.

Den viktigste saken i LS var definitivt 
vedtektene. Dette har vært en lang og tung 
prosess. Alle LS medlemmer har jobbet 
hardt og intenst under møtene. Vi har også 
hatt viktige prinsippdiskusjoner om hvorvidt 
vi skal sende ut bladene til alle registrerte 
katolikker eller kun til de som har betalt 
medlemskontigent. Til slutt kom vi fram til 
at vi i en periode måtte nøye oss med å 
sende ut blader kun til medlemmer pga den 
økonomiske situasjonen.

LS har også hatt gleden av å ønske mange 
nye lokallag velkommen.

”Vær ikke redde! Lukk opp deres dører for Kristus!” (Pave Johannes Paul II)

”Vær ikke redde! Lukk opp deres dører for Kristus!” (Pave Johannes Paul II)
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Karitativt utvalg
Medlemmer: Kjersti Meyer Pettersen (leder), 
Annabelle Lefébure, Wanda Czynski, Ingunn 
Aase Baretto, Astrid Bleken og Marta Bivand 
Erdal.

”fortsett å arbeide for fred, og for å ville fred, 
rettferdighet og solidaritet”.

Tema for Adventsaksjonen (AA) 2003 var 
fred og forsoning. Aksjonen støttet det lokale 
fredsarbeidet på Sri Lanka hvor borgerkrigen 
har herjet i over 20 år og altfor mange 
mennesker er drept eller drevet på flukt. Vår 
støtte gikk i sin helhet til Caritas Sri Lankas 
(SEDEC) fredsopplæring og fredsskapende 
aktiviteter blant barn og ungdom på 
skoler, gjennom utvekslingsprogram og 
grasrotbevegelser. Tre representanter fra 
NUK fikk muligheten til være med Caritas 
Norge på en prosjektreise til øya høsten 
2003. Dette var en unik erfaring og ressurs 

Medlemmer: Konrad Tywoniuk (leder), p. 
Paul Y, Marta Bivand Erdal, Pernille Volent, 
Hanneke Örne Bruce, sr. Maria Junttila OP 
og Peter Bjerke

Utvalget har som mål å legge opp 
et innholdsrikt og engasjerende 
ledertreningsopplegg for NUKs medlemmer 
som skal bidra til økt kunnskap om tro 
og tradisjon, samt økt engasjement til 

for Karitativt Utvalg (KUT).  

I november var over 60 ungdommer samlet 
til en innholdsrik Adventsaksjonshelg på 
Mariaholm. Vi arbeidet hardt med temaet 
fred og forsoning, og fikk også besøk av 
flere venner som hjalp oss med dette; Bernt 
Gulbrandsen (CN), p. Iru, sr. Anne Bente 
og p. Arnfinn. p. Rory var en god hyrde 
og støtte gjennom helgen. Alle deltakerne 
var kreative, utholdende og veldig flinke. 
Aksjonsperioden vitnet om stort engasjement 
over det ganske land. Samtidig som lokallag, 
menigheter og kongregasjoner trofast støtter 
Adventsaksjonen kommer også nye grupper 
til, og sammen bidro alle til en ny rekord for 
AA i 2003 på kr. 230 413! 

KUT har etter LM-03 arbeidet med årets 
Adventsaksjonstema: Rettferdig fordeling og 
lokal deltakelse i Zambia. Materiellet til årets 
prosjekt trykkes og distribueres i løpet av 
sensommeren 2004. Adventsaksjonshelgen 

Ledertrenings-
utvalget

utvalgene

arrangeres 29.-31. oktober i st. Svithun 
menighet i Stavanger. Sammen med Caritas 
Norge oppfordrer vi til å sette av: Tid for 
rettferdighet!     

Med vennlig hilsen,
Kjersti Meyer Pettersen



lederoppgaver i det katolske barne- og 
ungdomsarbeidet i Norge. Opplegget 
skal spenne fra konfirmasjonsalderen 
til tjueårene. Gjennom opplevelsen av 
fellesskap i Kristus og med hverandre, ikke 
minst gjennom musikk og bønn, legges 
forholdene til rette for en personlig refleksjon 
over troen og ens egen plass i Kirkens 
fellesskap. Den langsiktige målsettingen 
er å styrke de unges katolske identitet og 
hjelpe dem på vei til å realisere denne i livet 
og menigheten, samt sikre en kontinuerlig 
rekruttering av ungdommer til lederverv (som 
konfirmantledere, leirledere, ledere i lokallag 
og distrikter, og ressurspersoner for diverse 
aktiviteter).

Ledertreningsutvalget har ansvaret 
for at følgende arrangementer blir 
gjennomført: Høstsamling, Vårsamling 
og Lederseminar. Disse samlingshelgene 
arrangeres i samarbeid med Leirutvalget, 
siden Leirlederkurset inngår som en del 
av kurstilbudet. Høst- og Vårsamling 

er for ungdommer i alderen 16-18, og 
Lederseminar sikter mot aldersgruppen 18+. 
Alle disse arrangementene ble også vellykket 
gjennomført i perioden 2003/2004.

Framover skal utvalget jobbe videre med å 
utvikle et mer helhetlig ledertreningsopplegg. 
Målet er å starte opp med dette allerede 
neste høst. Det skal også jobbes grundig 
med metode og kursing av egne ledere. 
Forhåpentligvis kan NUKs ledertrening 
også være en del av bispedømmets og 
menighetenes egne satsninger for formasjon 
av ungdom, både som samlende aktivitet, 
men også gjennom mobile kurs som kan 
holdes for mindre grupper rundt om i 
menighetene.

Med vennlig hilsen,
Konrad Tywoniuk
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Leirutvalget
Medlemmer: Elisabeth Thielemann (leder), 
Marius Benedict Horn, sr. Kristin Johnsen 
CSJ, p. Paul Pham Huu Y og Stella Römcke

LUT har arrangert 11 barne- og 

Ressursgruppen
(tidl. Lokallagsutvalget)

Medlemmer: Thea A Tande (leder), Harald 
Huse, Heidi Øyma, sr. Katarina Pajchel, 
p.Paul Y Pham Huu, Marta Bivand.
Etter Landsmøte 2003 besluttet AUV å gjøre 
en innsats for å få Lokallagsutvalget på 
beina igjen etter en periode med lite aktivitet. 
Denne beslutningen kom blant annet som 
en respons på Barne- og ungdomsseminaret 
som ble arrangert sommeren 2003, av NUK i 
samarbeid med Pastoralrådet i Oslo Katolske 
Bispedømme. På seminaret opplevde man 
gleden og nytten ved samarbeid mellom 
ungdom og voksne, og mellom menighetene 
og sentrale instanser. Derfor ønsker NUK 
å fortsette samarbeidet mellom sentralt og 
lokalt, enda sterkere enn før.
Lokallagsutvalget ble derfor startet opp 
igjen, under det nye navnet: ressursgruppe 
for menigheter og lokalt arbeid, eller 
”ressursgruppen”. 
Hva har ressursgruppen gjort i perioden 
2003/2004?

- Fått oversikt over aktivitet og status 
i alle distrikter.

- Hatt kontakt med lokallagene og 
menighetene i alle distrikter.

- Laget startpakke for nye lokallag 
og nye ledere i lokallag (kommer 
høsten 2004).

- Laget nye standardvedtekter for 
barnelag og ungdomslag.

- Laget presentasjon av 
ressursgruppen til Q, Broen og til 
bruk på internett.

- Laget folder med katolsk ungdom 
som målgruppe (kommer høsten 
2004).

- Laget flyer til nye NUK medlemmer.
- Formidlet ledere til menigheter/

lokallag som har spurt om dette.
- Jobbet med tanken om en 

vervekampanje i NUK.
- Jobbet med idéer for hva 

ressursgruppen skal gjøre og med 
forslag til ny instruks.

Arbeidsoppgaver fra arbeidsprogrammet 
2003/2004 som gjenstår (ressursgruppen 
håper å jobbe med dette i perioden 
2004/2005):

- Lage folder for barn og 
barnefamilier.

- Plakat for NUK.
- Ressurshefte for ungdomsgrupper.
- Ressurshefte for barnegrupper.
- Jobbe med kurs som NUK kan tilby 

i menighetene og til lokallagene.
- Jobbe mer med å sende folk til 

lokallag/menigheter, når dette 
trengs.

- Jobbe mer med å selv ta initiativ til 
å besøke menigheter og lokallag.

Vi håper at du/dere vil ta kontakt hvis det er 
noe vi kan hjelpe dere med!

Thea A Tande
(leder)



Ministrantutvalget
Under årets senior ministrant NM, ble 
det valgt et ministrantutvalg. Det var NM 
deltakerne selv som valgte hvem som 
skulle sitte i utvalget. De som ble valgt var 
Pablo Barrera, Eirin Larsen, Alexander 
Golding, Arthur Håkonsen, Kim Anh Lee og 
Andrzcj Wacko. Pablo Barrera ble valgt som 
”moderator” for utvalget.

Det har lenge vært et ønske fra mange 
ministranter, om at det burde velges et utvalg 
som kan tale ministrantenes sak i NUK og 
andre forum, og som kan jobbe for at det 
knyttes tettere bånd mellom ministrantene fra 
hele landet.

Dette ønsket ble i slutten av april i år oppfylt. 
På grunn av eksamener, NUK arrangementer 
og ferie har ikke hele utvalget fått tid til 
å møtes. Dersom det lar seg gjøre, vil 
utvalget ha et møte i september. En av 
hovedhensiktene med utvalget, er å styrke 
ministrantarbeidet i Norge, både lokalt og 

sentralt. 

Når utvalget samles i høst, vil noen av 
spørsmålene det vil jobbe med være: 

- Utvalgets tilknytning til 
bispedømmene, menighetene, 
ministrantlagene og NUK?
- Hva skal utvalget jobbe med, hvilke 
oppgaver skal det ta på seg?
- Hvordan kan utvalget bidra til å 
styrke det lokale ministrantarbeidet?
- Hvordan kan utvalget bidra til å 
styrke båndene mellom ministranter fra hele 
landet?
- Hvor ofte skal det velges 
representanter til utvalget?

Pablo Barrera
Moderator for ministrantutvalget

ungdomsleirer leiråret 2004. I påsken 
arrangerte vi to konfirmantleirer i tillegg til en 
leir i samarbeid med Porsgrunn menighet. 
Leirsjefene var klare tidlig dette året. De 
aller fleste var med på leirsjefsamlingen i 
januar. Leirledertreningen ble arrangerte på 
Mariaholm under Vårsamlingen. Til høsten 
skal vi arrangere temakurs.

Nettsidene ønsker vi å videreutvikle, slik at 
dette blir et godt kommunikasjonsverktøy for 
LUT og leirsjefene.

Arbeidet med leirene er viktig og 
ressurskrevende. Vi har et godt utgangpunkt, 
men vi kan fortsatt gjøre forbedringer. 
Arbeidet med Leiråret 2005 har begynt.

Elisabeth Thielemann
Leirutvalget
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Sekretariatet har ansvar for den daglige 
driftav organisasjonen, som innbefatter 
sekretær funksjoner for AUV, LS og 
utvalgene, samt blant mye annet, arbeid med 
utsendninger, arrangementer og leirene våre. 
I forbindelse med arrangementer og leire 
er sekretariatets rolle blant annet knyttet til 
påmeldinger, praktisk støtte og utbetaling av 
reiserefusjon.
Sekretariatet holder oversikt over NUKs 
økonomi, og prøver å sørge for å bringe 
inn mer penger til mer aktivitet til våre 
medlemmer. Sekretariatet tar seg også av 
den daglige kontakt med andre aktører som 
for eksempel LNU (Landsrådet for Norske 
Barne- og Ungdomsorganisasjoner) og BFD 
(Barne- og Familiedepartementet). 

Foruten den daglige administrative drift, 
og henvendelser fra medlemmer og andre 
kan sekretariatets oppgaver oppsummeres 
som: arbeid med vårsamling/høstsamling, 
lederseminar, påskeleire, sommerleire, 
søknad om statsstøtte, adventsaksjonen, 
utsending av blader og annet materiell og 
kontakt med lokallag og menigheter.

Ansatte 2003/2004:
Organisasjonssekretær: Helga Koinegg
Organisasjonskonsulent (fra og med 
01.01.04): Marta Bivand
Medarbeider (frem til 31.12.03): Konrad 
Tywoniuk
Medarbeider (frem til 31.12.03 og sommeren 
2004): Pernille Volent

Ja, et nytt år har gått og det har skjedd mye 
på vårt kontor!!
Marta Bivand Erdal har begynt som 
organisasjonskonsulent, etter å ha jobbet 
som frivillig, ikke minst med Seminaret i fjor!
Hvem bedre enn hun kunne passer som 
organisasjonskonsulent. Og dermed har også 
jeg fått meg en fin, flink og ivrig medarbeider 
på kontoret.
Hadde jeg fra før av mye å gjøre på grunn av 
alt det jeg har skrivet sist til dere i den siste 
årsrapporten, så begynte nå vel full jobb med 
Marta!
Leirsjefene, utsendelse av brev, purring 
av tiden og tarten – alt var på plass, fjør vi 
egentlig skulle begynne å jobbe med saken!

Pernille hadde søkt om sommerjobb hos 
oss og det er vel å takke henne at det 
administrative i forbindelse med leirene har 
gått så bra! Regninger og informasjon kom 
seg ut i rett tid og alle leirene blir betalt i rett 
tid.

Ungdomsprest (frem til 31.12.03): p.Erik 
Ruud
Ungdomsprest (fra og med 01.01.04): p.Paul 
Y Pham Huu

Jardar hadde litt fri etter studiene og før 
han fikk seg en fast jobb! Han jobbet med 
arkivering og opprydding på vårt kontor. Sette 
gamle arkiveringsmapper ned i kjelleren og 
”fjern”-arkivere alt som har gått ut i tid!

Ja og ikke minst Heidi har blitt en ivrig 
”frivillig” medarbeider fra AUVs side i år! 
Årsrapporter og medlemsregister ble nøye 
fulgt opp og har tatt på seg mye jobb som 
tidligere i årene lå på sekretariatsbord. 

Anna, OKBs regnskapsfører har greit på 
en eller annen mirakelsk under å få i boks 
NUKs regnskapsføring for 2003! Stig-Arne 
har overtatt regnskapsføring med 1.1.2004 og 
dermed er vi helt à jour pr. i dag!

I tillegg til det vanlige jobb en 
organisasjonssekretær kan gjøre hadde 
vi også i dette året sekretariatet for NKUR 
(Nordisk katolske ungdomsråd). Etter et 
vellykket styremøte om høsten i Trondheim 
hadde vi kommet sammen fra Danmark, 
Sverige, Norge og for det første gang etter 
lenge også fra Finland i mars i Oslo ved 
Lundenkloster.

Etter et arbeidsomt år, men full av konkret 
hjelp av så mange har sekretariatet gått 
veldig bra!

NUKs sekretariat

Hilsen fra 
organisasjons-
sekretæren …



Kjære venner!
Tiden siden jeg begynte i jobben som 
organisasjonskonsulent i NUK i januar 
2004 har gått kjempefort. Det var med stor 
ydmykhet overfor oppgaven at jeg påtok 
meg denne jobben, og erfaringen så langt 
viser at dette er en riktig holdning. Dette er 
en kjempeutfordrende jobb og oppgavene 
strekker seg så langt øye kan se… Likevel er 
det noe som gjør det mulig for meg å forsøke 
meg på utfordringene som jeg møter og 
arbeidsoppgavene som må gjøres. Grunnen 
er ganske enkel: som organisasjonskonsulent 
i NUK er jeg så heldig å daglig få oppleve det 
genuine fellesskapet som organisasjonen vår 
har, fellesskapet med hverandre, i Kirken, i 
Jesus Kristus.
Arbeidstiden min går mye med til møter, både 
med Arbeidsutvalget og Landsstyret, hvor jeg 
skriver referater, og med de andre utvalgene 
som iherdig jobber året rundt. Jeg er også 
med på mange helger, og prøver å hjelpe til 
med å finne på nye ting der det kan trenges. 
Jeg syns også det er kjempefint å få reise 
på besøk til menigheter og lokallag rundt om 
i Norge for å se hva som skjer der, og være 
med på aktiviteter for barn og ungdom lokalt. 
Mye tid går også med til informasjonsarbeid 
– enten det er i forbindelse med sentrale 

Ungdomspresten: 
p. Paul Y Pham Huu

Vi er så heldige å ha en fulltids 
ungdomsprest som bare jobber for barne- 
og ungdomsarbeidet. P.Y begynte i sin 
stilling som ungdomsprest 1. januar 2004 
og har allerede vært rundt omkring i landets 
menigheter og møtt unge katolikker, vært 
med på Påskeleir og barneleir på Mariaholm 
og uttallige sentrale og lokale arrangementer. 
Vi gleder oss stort over å ha p.Y med oss i 

Hilsen fra 
organisasjons-
konsulenten

helger, påskeleirene eller sommerleirene. 
Ellers prøver jeg å være behjelpelig så godt 
det lar seg gjøre fra kontoret i Oslo, og prøver 
å holde kontakten med dere som driver NUK 
rundt om i landet.

På verdensungdomsdagen i 2003 utfordret 
Pave Johannes Paul II oss med ordene: 
”Kristendommen er Kristus! Den er en 
person, en levende person! Å møte Kristus, 
å elske Ham, og å gjøre Ham elsket: dette er 
det kristne kall!”  Dette er ord som noen unge 
mennesker i Norge i dag tar på alvor. Dette er 
ord som dere tar på alvor. Det å kunne jobbe 
for og sammen med dere, i NUK, er noe jeg 
er veldig takknemlig for at jeg får lov å gjøre.
Takk for godt samarbeid, tålmodighet og gode 
smil i løpet av dette arbeidsåret!
Lykke til med din innsats dette året!

I Kristus,
Marta

arbeidet vi gjør!
Fra Ungdomsprestens presentasjon på www.
nuk.no:
Mine unge venner! Tusen hjertelig takk for 
den inspirasjon jeg så langt har fått fra dere. 
Dere har gjort meg ung igjen. Dere har tildelt 
meg deres egen ungdom og entusiasme. … 
I tillit til Kirkens ledelse og visdom, men også 
til deres godhet og fromhet begynner jeg 
min jobb som landsungdomsprest med full 
inspirasjon! 
Tiden er nå inne for meg å si til dere alle, 
landets unge katolikker, at jeg er her for deres 
skyld, jeg er her for å hjelpe. Bruk meg som 
dere vil. I kontortiden fra 10-14 på virkedager 
er jeg vanligvis tilgjengelig på kontornummer 
23 21 95 42, mobiltelefon 40 40 09 84 
eller på mitt private nummer 23 21 95 75. I 
nødsfall kan dere ringe når som helst! Dere 
kan også sende meg e-mail til adressen: 
Paul.Y@katolsk.no. 
Jeg håper at vi får god anledning til å bli 
kjent hverandre. Jeg vil gjerne besøke dere 
i menighetene. Men dere kan også stikke 
innom mitt kontor i Akersvn 16, når dere 
kommer til Oslo! 
Herre gi oss, Norges unge katolikker, all nåde 
og styrke vi trenger til å arbeide sammen for 
ditt navns skyld! 

Ad majorem Dei gloriam!
Deres i Kristus, 
Paul Y H. Pham 
Landsungdomsprest 
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Økonomisk utvalg
Medlemmer: Pham cong Thuan (leder), Stig-
Arne Nilsen, Annabelle Lefébure og Helga 
Koinegg.

Utvalget har inneværende valgperiode hatt 
som hovedmål å rette opp i en heller dårlig 
økonomi i NUK.

Vi begynte arbeidet med å innføre månedlige 
regnskap, noe som gjør det lettere å ha 
oversikt over kontantflyten i organisasjonen. 
Vi har jobbet med rutiner for betaling og 
innbetalinger, fordi de siste årene har vært 
preget av at deltagere på arrangementer ikke 
har betalt deltageravgift.

Vi har byttet regnskapfører også, og har 
gått fra å bruke Anne Valtola i Oslo Katolske 
Bispedømme til å bruke Stig-Arne Nilsen i st. 
Olav menighet. Dette fordi Stig-Arne også 
sitter i ØU, noe som gjør det lettere for oss å 

overvåke økonomien.

Noen av de største utgiftene til NUK er 
bladene og reiserefusjonene. De siste årene 
har hvert eneste blad NUK har sendt ut kostet 
i gjennomsnitt 25 kr. Alle som er registrert 
i NUKs database har fått tilsendt et blad 
gratis 4 ganger i året. Medlemskontigenten 
dekker såvidt inn disse utgiftene for NUK. 
110kr er det NUK sentralt får (av en kontigent 
på totalt 150kr), det betyr at det kun er 10kr 
igjen til andre ting. Det er klart at vi derfor er 
avhengig av støtte. 

Våre største økonomiske støttespillere 
er OKB og Staten (gjennom barne og 
familiedepartementet og LNU).

NUK har til enhver tid dårlig med penger. Vi 
satser på å gjøre noe med dette etterhvert. 
I mellomtiden ser vi oss nødt til øke prisene 
på arrangementene. Arrangementene i 
sin helhet  bidrar sterkt negativt til NUKs 
økonomiske resultat. Vi må også vurdere å 

Økonomi - regnskapstall

kutte i et par tilbud samtidig som vi prøver å 
få inn mer penger.

Heldigvis er ikke profittmaksimering målet til 
NUK. Det er barn og ungdom som er i fokus 
i NUK.

Med vennlig hilsen,
Pham cong Thuan
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Norges Unge Katolikker

2003 2002

Note EIENDELER

1

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

2 Kontormaskiner 52 338 67 939

Lager: T-skjorter 3 120 3 120

Sum varige driftsmidler 55 458 71 059

Sum anleggsmidler 55 458 71 059

Omløpsmidler

Fordringer og mellomvær

Kortsiktige fordringer 36 212 10 810

Reiseforskudd - 2 500

Mellomvær Adventsaksjonen 1 817- -1 817

Mellomvær NKUR 4 832 14 075

Mellomvær diverse - 9 000

Mellomvær Lourdes - 10 080

Mellomvær Verdensungdomsdag 1 0

Mellomvær Taize - -500

Sum fordringer og mellomvær 39 228 44 148

Balanse pr 31. desember

Norges Unge Katolikker

2003 2002

Balanse pr 31. desember

Bankinnskudd, kontanter

Kasse 9 838 1 188

Leirkasser 46 051 73 926

SpPluss 3000.16.91399 11 804 0

SpPluss 3000.16.91429 9 814 0

SpPluss 3000.16.91437 1 481 0

GjNOR 1644 06 99689 3 935 184 572

GjNOR 1602 59 73368 - 288 485

GjNOR 1602 59 73376 - 1 515

DnB 7874.06.21067 8 070 0

DnB 7874.06.21113 38

Sum bankinnskudd, kontanter 91 030

Sum omløpsmidler 130 258

SUM EIENDELER 185 716

������ ���� ����������

���� ����

������� �� ��� ��������

����������� �� �����

�����������

� ������� �������� ������

��� ������� �������� ������

����� �����������

� ������������������������ ������ ������

��� ����� ����������� ������

��� ����������� ��� ����

Norges Unge Katolikker

2003 2002

Balanse pr 31. desember

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 220 944 379 346

Lokallags andel kontingent 133 200 189 560

Lagsdel av statsstøtte - -7 484

Skyldige feriepenger - 2 856

Skyldig skattetrekk - 0

Internasjonal utveksling 2 690

Annen kortsiktig gjeld 5 830 2 127

Sum kortsiktig gjeld 362 663 566 405

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 185 716 664 893

Thuan Cong Pham Helga Koinegg

NUK leder NUK organisasjonssekretær

Oslo, den                                  2004
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5 830
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185 716

2002

67 939

3 120

71 059
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10 810

2 500

-1 817
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10 080

0

-500

44 148

1 188

73 926

0

0

0
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288 485

1 515

0
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379 346

189 560

-7 484

2 856

0

2 127

566 405

664 893
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We have come 
to worship him (Matt 2, 2)

Mer informasjon: ta kontakt med NUK, 23 21 95 40/ 23 21 95 41, nuk@nuk.no, www.nuk.no

Verdensungdomsdagen 2005
Köln, Tyskland

11 - 21 august 2005
for de over 16 og 18 år

B
- blad

E
ttersendes ikke ved varig adressendring m

en returneres 
m

ed opplysning om
 ny adresse.

R
eturadresse:

N
orges U

nge katolikker (N
U

K
)

A
kersveien 16a

0177 O
slo


