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Leder

Og vips

var et år omme
i Norges Unge Katolikker og årsrapporten skal skrives. Å flytte blikket bakover
når farten er forover. Et turbulent år fylt
med mye slit, men også mye spenning og
forventning om fremtiden. Som leder har
det vårt et utfordrende år med utskifting
av staben opptil flere ganger, men også
svært gledelig å se at vi har klart å øke
staben med 50% gjennom nyansettelsen
av barnekonsulent.

Her går en stor takk til Bonifatiuswerk
som har gjort dette mulig gjennom deres
økonomiske støtte til oss. Jeg håper at
nettopp dette skal kunne bidra til et styrket
barne- og ungdomsarbeide i fremtiden. En
investering hvor fruktene kanskje ikke høstes før om flere år, men grunnlaget bygges
nå. Jeg håper at dere i lokallag og menigheter benytter dere av denne muligheten til å
styrke arbeid med barn!
Og mange barn har det blitt i NUK. I overgangen til 2010 talte vi 2733 medlemmer,
en økning på 150 medlemmer. En spesiell
takk til alle ledere for katekesen og prester
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som har bidratt med medlemsinnmelding
gjennom katekesen.
Et av våre nye lokallag, Sursum Corda, er
en polsk sanggruppe i Oslo. Vårt første
polske lokallag og forhåpentligvis ikke det
siste. Med så stor andel polakker i Norge vil
det være en stor utfordring å gjøre NUK til
en organisasjon hvor polske barn og unge
også kan trives og inkluderes. Så selv om
vi allerede har jobbet en god del med å bli
kjent med de polske, vil dette være en stor
oppgave for organisasjonen fremover.

Frivillig innsats fra engasjerte unge katolikker gjør det mulig å gi andre barn og unge
en helt unik erfaring av fellesskap og Gud.
Energi og engasjement for Kirkens fremtid.
Det sies for sjeldent, men deres engasjement settes utrolig stor pris på av menigheter, barn og ungdom. Dere er med på å
bygge fremtidens katolske Kirke i Norge!
Til slutt vil jeg be om alles forbønn for NUKs
arbeid med barn og unge.
Jardar Maatje

Men som ofte ellers er utfordringen å sette
av plass til Gud i livet. Men nettopp i krisetider, slik som skandalen tidligere i år, er det
at Gud kanskje er med oss mest. Til tross
for den tunge tiden var det fantastisk å se
så mange ungdommer som stilte opp for
Kirken i media og andre steder. Det gjordet
meg rørt og stolt over å se denne hengivenheten for Kirken, Kristi Legeme.
Men det viktigste som skjer i NUK er det
som lett kan tas for gitt. Våre leire, ledertreninger og blader lages ikke av seg selv.
Foto: Ståle Wilhelmsen
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Glimt fra året som gikk
Barneutvalgets skoleseminar.
Foto: Heidi Øyma.
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Årets lokallag
HAUK 2009-2010
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Av: Asta Margrethe Stensberg
Høsten 2009 startet lokallaget på Hamar,
Hamars Unge Katolikker (HAUK), opp igjen
med Troskafé på onsdager. Annenhver
onsdag møttes de som hadde anledning
til messe kl. 18, og etter messe ble det
blant annet tid til filmkveld og spillkveld. I
september ble også årsmøtet i HAUK holdt,
og det nye styret består av Asta Margrethe
Stensberg; leder, Katrine Zboch; nestleder
og sekretær, Gunnar Huynh; styremedlem,
og Patricia Salcedo; styremedlem. Torfinn
Kringlebotn er fortsatt barne- og ungdomskontakt og kasserer i HAUK.
Gudrun Rossebø Kringlebotn, fjorårets leder, har et utvekslingsår i Chile, og fikk ikke
vært med på å motta heder og ære for vår
innsats under Adventsaksjonen -08 og å bli

kåret til Årets Lokallag under landsmøte i
september, noe som er trist siden hun skal
ha en stor del av æren for det.
Høstens høydepunkt var en ungdomshelg
i samarbeid med St. Olav Ungdomslag
(SOUL), hvor en gjeng glade ungdommer
fra Oslo kom oppover til Hamar, vi var i
alt litt over 20 stykker. Helgen var en stor
suksess, blant høydepunktene kan vi nevne
Amazing Race i Hamar (rebusløp), svømming i Ankerskogen, besøk og kveldsbønn
i Hamardomen, pizza, en mimelek så morsom at den varte i flere timer og to herrer
som stekte egg og bacon til oss alle søndag
morgen. Vi har store håp om å gjenta suksessen (men kanskje omvendt, hvor SOUL
får besøk fra HAUK?) en dag i nær fremtid!
Adventsaksjonen -09 var ikke samme
suksess som året før, men det må tas med
i betraktningen hvor mange vi var og under
hvilke værforhold vi prøvde å samle inn
penger. Stor takk til alle i menigheten som
støttet opp om aksjonen gjennom pengedonasjoner, donerte kaker, blomster og lys
eller av tid og krefter!
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Over jul bestemte styret i HAUK at vi avviklet Troskafé
på onsdagene, på grunn av lavt oppmøte.
Vi bestemte oss for heller å bruke tid og
innsats på større samlinger som ungdomshelger, og har opplevd at det har fungert
godt. Så langt virker det som om vi hadde
rett i at flere ville ha mulighet til å prioritere
å komme på en ungdomshelg enn en onsdagskveld. Under disse ungdomshelgene
har vi blant annet lekt ute i snøen, bakt
småkaker og solgt dem under kirkekaffen
til inntekt for Caritas fasteaksjon, badet i
Anker’n, bowlet og spist pizza, deltatt i messen og generelt kost oss sammen. Dette
fortsetter vi med fram til sommeren, og
gleder oss til flere minneverdige helger og
stunder der den katolske ungdommen på
Hamar knytter bånd til hverandre, ungdommer fra andre menigheter, menigheten i St.
Torfinn og Kirken.

01.11.10 10.36
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Oversikt over NUKs distrikter og lokallag
Lagsnavn

Leder

Adresse

Postnr.

Telefon

MIDT
Katolsk Ungdomslag i Trondheim (KUL-TRO)
Trondheim Katolske Unge Voksne
St. Olav ministrantlag

Minh Ba Nguyen
Pia Maria Sørensen
Quan Nguyen Tran

Ingeborg Ofstadsvei 54
Bergsbakken 21
John Bjørgumsvei 38

7091 Tiller
7051 Trondheim
7092 Tiller

95809866
41791750

NORD
Den Hellige Ånds Barnelag
Tromsø barnegruppe
Kristus Konge Ungdomslag

Agnes Yvonne Lading
Sr. Katarina Hodyr
Jean Bertrand Manishimwe

Skaland
Balsfjordgt 35
ankenessveien 301

8664 Mosjøen
9007 Tromsø
8520 Ankenestrand

47 65 71 33
23 38 44 37
95 42 41 18

OSLO
Couples For Christ Barne- og ungdomslag
St. Olav katolske barnegruppe
Kroatisk Ungdomslag
St. Olav ministrantlag
Tamilsk Katolsk Ungdomslag
St. Olav Ungdomslag
Sursum Corda
Oslo Unge Voksne
Viet. Katolsk Barnelag (katekesegruppen)
Viet. Kat. Kallsgruppe Hanh Tin
Viet. Kat. Korgruppe, Trinh Vuong i Oslo
St. Hallvard katolske barnegruppe
St Hallvard Unge Katolikker
Fransk Nasjonalgruppe
St. Olav Domkirkes Barnekor
Marana tha - polsk 18+gruppe i St. Olav menighet

Ronald Deala
Anne Lynn Leonen Gelacio
Ida Marie Uri Bjerkeg
Regina Adahada
Kishokumar Arulnesan
Thao Huynh
Irek Demaniuk
Hilde Mari Volledal
Ngoc Anh Thi Nguyen
Thang Peter Nguyen
Angelica Thuy Lai
Therese Skaar
Mari Ulleberg Søreng
Ariane Vallee
Kristine Dingstad
kamil Karczewski

Stovner senter 18
Vestlisvingen 122
Risløkkfaret 19
Bjørnheimveien 2 f
Børserudvegen 1 E
Veitvetstubben 4A
Ragnhild Schibbyes v 27
Stenfeltbakken 47
Lavransveien 8
Ammerudhellinga 43
Tollbugata 13
Enerhauggata 4
Kristian Bognerudsvei 37a
Slemdalsveien 67b
Fjørtoftsgate 5
Nedre Ullevål 9/804

0985 Oslo
0969 Oslo
0583 Oslo
1086 Oslo
2040 Kløfta
0596 Oslo
0968 Oslo
1405 Langhus
0670 Oslo
0959 Oslo
0152 Oslo
0651 Oslo
0956 Oslo
0373 Oslo
0461 Oslo
0850 Oslo

99 30 78 14
93 08 86 86
96 23 02 94
22 10 18 77
96 70 11 02/48 35 50 27
45 69 81 56
91 77 65 33
48 06 74 89
902 64 936
46 92 91 40
92 81 82 28
48 24 17 55
95144922
23 21 95 37
96872381

SØR
Katolsk Ungdomslag i Arendal
St. Ansgar katolske ungdomslag (SAUL)
Katolsk ungdomslag i Porsgrunn (KULIP)
St. Ansgar Ministrantlag
Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene
Tønsberg Katolske Barnegruppe

David Ottersen
An Dieu Vu
p. Reidar Voith
Huy Quang Vu
Le An Chau Thi
Sr. Karolina Bogoczová

Borås
Andøyveien 15 a
Olavsgate 19
Eventyrveien 14
Båtmannsvn 45
Botnegt 24

4900 Tvedestrand
4623 Kristiansand
3922 Porsgrunn
4629 Kristiansand
3150 Tønsberg
3112 Tønsberg

47 66 65 95
90535073
35 55 07 93 / 48 22 75 71
38 01 03 86 / 41 61 99 07
33 32 62 83 / 99 37 73 89
23 38 44 24

VEST
BUKs 15+gruppe
Unge Voksne Katolikker, Fides Bergen
St. Paul Barnegruppe/kor
St. Stefanus ministrantlag
Stavanger Katolske Ungdomsforening

Daniel Steinsbø Garces
Sven Billington
Pernille Volent
Thuc Hoang
Elin Ekroll

Dregsallmeningen 20
Furuvn 10
Kirkegaten 1
Øvre Fyllingsveien 68
St. Svithunsgt. 6

5003 Bergen
4314 Sandnes
5063 Bergen
5162 Laksevåg
4005 Stavanger

95 99 75 12
55 30 80 22
98 46 19 06
45 05 38 88
47 37 12 65
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ØST
St. Laurentius barnegruppe
“Dueflokken”
St. Laurentius ministrantlag, Drammen
St Torfinn Katolske Barnelag (STORK)
Hamar Katolske Ungdomslag
Lillestrøm Katekeselag
Katolsk Ungdom i St. Magnus
Vietnamesisk barnegruppe i St. Magnus
Lillestrøm katolske barnekor
St.Gudmund Lokallag
KLUMP - Katolsk Lokallag for Ungdommen i Mariakirken Med Prest
Lillehammer Katekese lag

Theresa Jee
Swathika Lizze Anandan
Mikael Pham
P.Ragnar Leer Salvesen
Asta Margrethe Stensberg
p. Iruthayanathan Pethuruppillai
Thien Duy Do
Vinh Van Truong
Modesto Cayanan Ocampo
P.Rory Mulligan
Ann Louise Ledum
p. Pål Bratbak

Karjolvn 8
Hotvetveien vest 32
Nøtteknekkeren 12
Torggata 113
Soltun
Bjørnsonsgt 2
Skjettenvn 33 A
Tårnbyv. 302
Ragnhild Jølsens vei 42B

3023 Drammen
3023 Drammen
3400 Lier
2317 Hamar
2335 Stange
2003 Lillestrøm
2013 Skjetten
2013 Skjetten
2006 Løvenstad

97 63 59 54
93 27 11 61
95139622/32856628
47 46 04 96
98 89 66 35
92 42 09 63
45 88 84 77
63 84 53 66
63 83 10 65

Bjørkly
Weidemannsgate 3

2635 Tretten
2613 Lillehammer

97105639
92 61 45 90

ØSTFOLD
Lokallag for Unge Katolikker i Askim
Barnegruppen i Askim
Askim Kateketgruppe
St Birgitta Unge
Haldens Unge Katolikker (HUK)
Moss Unge Katolikker
Kateketgruppe i Moss

Ivana Vucic
Anna Harding
Piotr Pisarek
Audun Maatje
T. Sang Tran
Kevin Bao Hieu Nguyen
Piotr Pisarek

Almvn 28
Kykkelsrudveien 31
Furusethveien 2
Edholmen
Marcus Thranesgt. 25
Blåmeisvn 5
Furusethveien 2

1807 Askim
1815 Askim
1811 Askim
1680 Skjærhalden
1776 Halden
1529 Moss
1811 Askim

99 44 85 05
95 83 76 60
69 88 96 71
412 21 410
482 32 571
99 52 53 83
69 88 96 71

NUK-årsrapport 09-10.indd 7

01.11.10 10.36

8

Rapport fra NUKs Distrikter
Distrikt Midt

Nord - Norge

Av Josef Ottersen

Av Tor Peter Nguyen

Distrikt Midt favner over et område preget
av avstander og spredt engasjement. Av
de fem menighetene (Molde, Ålesund,
Kristiansund, Levanger og Trondheim) er
det fortrinnsvis i Trondheim det skjer mest
aktivitet.
Ungdomslaget i Trondheim fikk høsten
2009 Minh Nguyen som ny leder. Det har
vært vanskelig å sette opp en organisert
plan for ungdomslaget, men de unge katolikkene samles jevnlig i forbindelse med
messer og sosiale sammenkomster.
Da det nærmet seg første søndag i advent
arrangerte ungdomslaget en adventsaksjonshelg i Trondheim. En relativt stor gjeng
samlet seg på fredagen med info om årets
tema, julekortlaging og sosialt moro. Resten
av helgen ble brukt til å lage julelys og andre
salgbare ting, og forberede plakater og en
presentasjon om innsamlingsaksjonen
ovenfor menigheten. Mange stod på bøssebæring og kirkekaffe utover adventstiden, og
vi fikk bidratt med et dugelig beløp til Helse
i Vietnam. I januar samlet vi alle som hadde
bidratt og koste oss med middag.
Den årlige konfirmanthelgen på Levanger
er et viktig tilskudd i distriktets ungdomsar-
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beid, og 2010 var intet unntak. Helgen som
er for konfirmantene i Trondheim og stiftet
forøvrig, samlet unge fra de forskjellige
menighetene for mye moro, messefeiringer
og skriftemål.
Et par av konfirmantene i Trondheim deltok
også på NUKs konfirmantpåskeleir, mens
noen av de eldre deltok på Påskeleir 2.
Ministrantlaget deltok i norgesmesterskap
i ministrering i Arendal 16.-18. april. Ungdomsleiren 2010 vil også ta i mot mange
ungdommer fra distrikt Midt.
Det siste året har det vært stor aktivitet i
Albertus Magnus, studentlaget i Trondheim.
Med den nye lederen Pia Maria Sørensen
i spissen er det blitt arrangert møter opptil
flere ganger i måneden. Høsten 09 og våren
10 har studentlaget hatt fokus på Bibelstudier, først med en retrett på Tautra i høst og
i Bibelgrupper her hjemme. Vi tok med oss
pater Al og plukket blåbær og feiret messe
i Bymarka. Vi har hatt tilbedelse en gang i
måneden, middager og foredrag. Vi fikk også
besøk av to munker fra Taizé. Vi fikk også
besøkt Birgittasøstrene i deres nye kloster,
sett Passion of the Christ, og gått pilegrimstur over Dovrefjell. Vi avsluttet vårsemesteret med messe, vesper og grilling.

Fra tirsdag 12. januar til fredag 22. januar
hadde jeg en skikkelig rundtur i distrikt
Nord, og en liten tur innom Midt. Mitt første
stoppested var Tromsø. Der fikk jeg omvisning i byen og på universitetet av noen gode
venner. Onsdag den 13. januar møtte jeg
Tante Polly som er veldig aktiv i menigheten i Tromsø. Tok en kaffe med henne,
senere var vi ute og spise sammen.
Torsdag den 14. januar møtte jeg P. Mirek
(sognepresten i Tromsø). Vi satt og snakket
om barne/junior leir i Nord – hvordan skal vi
få foreldrene til å stole på oss og sende barn
på leir? Vi snakket også om ungdommer
i Tromsø, aktiviteter osv. Senere torsdag
ettermiddag møte jeg Msgr. Torbjørn Olsen,
vi tok oss en kaffe og kake og snakket det
sammen om de samme tingene som jeg
snakket med sognepresten om. Etter en
kort tur tilbake til Oslo, fortsatte jeg turen i
Nord til Harstad. Der ble jeg tatt veldig godt
i mot av p. Marek og menigheten.
Søndag morgen den 17. januar var jeg på
høymessen i Harstad, og jeg ble overrasket
over hvor mange som var med på høymessen. Etter høymessen fikk jeg anledning
til å bli kjent med en del foreldre i Harstad
og snakket om leirer i NUK. Menigheten
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Distrikt Oslo
Av Anne Lynn Leonen Gelacio

gav meg en kalender i gave, slik at jeg ikke
skulle glemme dem. Samme dag dro jeg
videre til Bodø. Det var da jeg skjønte at
avstandene i Nord er LANGE. Siden det
ikke gikk noe fly fra Harstad til Bodø tok jeg
bussen som tok evigheter, hele 11 timer –
med tre forskjellige busser og en hurtigbåt.
Endelig var jeg framme i Bodø, en by som
var helt ny for meg. Jeg rotet rundt, men
kom fram til menigheten til slutt og ble tatt
i mot av p. Marek, og vi satt og snakket om
leirer til sent på kvelden.
Mandag den 18. januar fikk jeg invitasjon
av Elisabeth Thielemann, rektor på St.
Eysteins skole om å være med på morgenstunden på skolen. Her fikk jeg anledning
til og vise meg fram og fortelle hvem jeg er
og hvor jeg kommer ifra. Elevene på St. Eysteins skole var veldig trivelige og koselige.
Jeg fikk omvisning rundt på skolen, snakket
lenge med rektor Elisabeth og hjalp dem
med å bære inn en ny sofa. Siden jeg måtte
rekke den siste menigheten på besøkslisten
min måtte jeg reise samme dag. Rundt kl
21 den dagen dro jeg videre til Mosjøen.
Tirsdag 19. januar våknet jeg i en helt ny
by som jeg aldri har vært i. Visste ikke hvor
jeg var eller hvor menigheten i Mosjøen var
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hen. Jeg gikk rundt og spurte om veien, og
til slutt kom jeg fram og ble tatt i mot av p.
Günther. Vi hadde en koselig lunsj sammen
og snakket. Ble vist rundt i menigheten og
hadde en hyggelig samtale. Siden jeg ikke
visste noe om Mosjøen tok jeg en tur rundt
alene etter at vi var ferdige med å snakke.

Det har vært en spennende tid for distrikt
Oslo! Med et nytt styre, fulgte det med
store ambisjoner og drømmer - nemlig å
samle alle lokallagene, inspirere hverandre
og skape et stort fellesskap sammen. Etter
årsmøtet ble vi enige om å satse på fire
store eventer.

Onsdag 20. januar dro jeg videre ned til
Trondheim. Kom veldig sent den kvelden
også og ble tatt i mot av min onkel.

24. oktober 09 hadde vi DISTRIKTSTREFF
med temaet ”Distrikt Oslo LEVER”! Vi
feiret messe sammen og gikk deretter til
St. Sunniva gymsal der det var liv, latter,
underholdning og MASSE MAT! Ikke bare
var det 1 lokallag, ikke bare 15 personer,
men ihvertfall 150 ungdommer var samlet
fra de ulike lokallagene og beviste at OSLO
lever! … og at Herren lever i oss!

Torsdag 21. januar sov jeg litt lenge for
jeg var utrolig sliten etter alle dagene med
reising. Skulle snakke med p. Thanh, men
han var veldig opptatt. Så jeg fikk ikke møtt
han dessverre.
Fredag 22. januar var jeg endelig ferdig
med turen min og kom meg hjem igjen til
Oslo.

DR Oslo Barnedagen 2010 .
Foto Anne Lynn Leonen Gelacio.
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Distrikt Sør
Av Lena Nguyen

Andre eventen var adventsaksjonen! Siden
mange fra styret var bortreist tok Susanne
Tande ansvaret og gjorde en fabelaktig
jobb! Mange av ungdommene gikk rundt
i byen for å samle inn penger og noen av
lokallagene valgte å ha en ekstra innsamlingsaksjon i tillegg. Så en stor applaus til
alle som gjorde en innsats!
Rett før fasten, måtte vi fete oss opp og
ha KARNEball! Wild Waters kom (sjekk
albumet deres) og det ble liv og dans blant
ungdommene!!!
Og til slutt skal vi ha barnedag! Noe vi
gleder oss kjempe mye til! Vi satser på pent
vær og 300 barn!!! Vi er spente og ser frem
til en super dag for barna!
Ja, mye har skjedd og mye skal skje i Oslo,
og det er en stor glede å kunne skape et
stort felleskap, og se og oppleve Gud i alle
eventene vi har.

Distrikt Sør har iløpet av året hatt både oppturer og nedturer, men det har alt i alt vært
en jevn framgang i de fleste lokallagene.
Under årsmøtet i Kristiansand bestemte
det nye styret i SAUL (St. Ansgar Ungdomslag) seg for å senke aldergrensen til
7. klasse og oppover. Styret mente det var
viktig å rekruttere yngre medlemmer som
kunne ta over lokallaget etter hvert som de
eldre medlemmene faller fra. Oppmøtet har
vært fremragende og slik skal lokallaget
kunne holde seg i live i mange år fremover!
SAUL har et stort prosjekt på gang, nemlig
å få til en tur til Tyskland for å besøke deres
tidligere sogneprest p. Heinz Josef Catrein.
De står ofte ute i byen for å selge vafler for
å samle inn penger til turen. Ellers så har
de møter annenhver fredag med forskjellige
temaer som omfatter alt mellom himmel
og jord.
KULIP (Katolsk Ungdomslag i Porsgrunn)
har under ledelsen av p. Reidar Voith hatt
nok et bra år. Lokallaget er i en blomstrende
fase, og de har hatt mange aktiviteter med
bra oppmøte gjennom året. De har også
tatt initiativet til å invitere andre lokallag
i distriktet på forskjellige arrangementer,
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men har dessverre ikke fått så stort oppmøte. Distrikt Sør gleder seg likevel over
at lokallaget i Porsgrunn viser slik innsats.
KULIP er et lokallag som alltid er på farten.
De besøker ofte andre byer for å delta på
andres arrangementer og for å knytte bånd
til flere lokallag rundt om i landet.
Lokallaget i Tønsberg, AKUTT, har i likhet
med lokallaget i Porsgrunn tatt initiativ til å
invitere andre lokallag i distriktet på deres
årlige juleverksted der de lagde mange
fine og kreative ting som de solgte under
Adventsaksjonen. Ellers har lokallaget hatt
vanskeligheter med å få til møter og for å
rekruttere nye medlemmer, men vi ser lyst
på saken og håper at situasjonen snur seg
for ungdommene i Tønsberg.
Lokallaget KULA har også hatt vanskeligheter med å arrangere møter og aktiviteter
for ungdommene i Arendal, med manglende
lokaler og lite oppmøte.
Det er krevende å få til et fungerende styre
når de eldste medlemmene snart skal flytte
bort og studere eller jobbe. Dette er et problem som rammer mange lokallag, og det
er Distrikt Sør sin førsteprioritet å ordne
opp i denne situasjonen.

01.11.10 10.36
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Distrikt Vest

Distrikt Øst

Av Stefan Bivand

Katrine Zboch

Distrikt Vest, som består av lokallag i de tre
menighetene på Vestlandet, har hatt ingen
aktivitet på distriktsplan, men det skjer
mye spennende i hver av menighetene. I
Haugesund er det dessverre ingen aktive
lokallag i NUK. Vi håper å aktivisere et lokallag i løpet av ikke så lenge. Både i Bergen
og i Stavanger er det aktivitet i lokallagene.
I Stavanger treffes ungdommen i Stavanger Katolske Ungdomsforening. De har
hatt en del møter, med stor aktivitet – på
avslutningsgrillen deres er det meldt om
over 70 deltakere! De har også holdt på
med oppussing av ungdomslokalene, som
skal være ferdige i sommer, og satser
på at nye lokaler skal hjelpe dem videre.
Thomas Sørensen er ansatt som barne- og
ungdomsarbeider i menigheten og hjelper
til med å organisere de hele. I Stavanger
har de fortsatt med prosjektet med en Kafé
for unge fra 6.-8. Klasse. Dette har bygget
seg videre fra i fjor med mange deltagere,
og er et etterlengtet tilbud for barn i denne
alderen.
I Bergen har ungdomslaget, BUK, fokusert
videre på ’Etter skole’. Det er en ordning
for ungdomselever hvor de har et sted å
være etter skolen, og slik at de kan få hjelp
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med lekser. Her får de gratis mat og hjelp
til lekser samt muligheten til å være aktive
med andre katolikker. St. Paul menighet
har fått en sivilarbeider, Torbjørn Larsen
som skal bruke deler av sin siviltjeneste til
å arbeide med barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten.

Ett nytt år har gått, og styret har fått en
ny nestleder, Ann Louise Ledum. Katrine
Zboch fortsetter som leder, Paul Maric som
kasserer, og Katarina Lindberg som styremedlem. Vi ønsker dem lykke til i sitt arbeid
for barn og unge i distrikt Øst.

St. Stefanus ministrantlag er blitt enda mer
aktiv enn før og medlemstallet bare øker
for hver måned. Per idag er det over 100
ministranter i ministrantlaget. Ministrantlaget legger ut penger for å holde felles
aktiviteter for senior- og junior-ministranter,
som lasertag, kino, grilling og lignende.

DRtreff ØST, juni 2010.
Foto: Katarina Tzeng - Chi Steensen.

01.11.10 10.36

12

Rapport fra NUKs Distrikter

Distrikt Øst er et stort distrikt med mange
menigheter og lag. De aller fleste menighetene har aktive ungdommer som deltar på
lokale og sentrale arrangementer. I år var
det også bra oppsamling rundt adventsaksjonen. Inntektene gikk til ”Helse i Vietnam”, og til sammen ble det i hele Norge
samlet inn i underkant av en halv million
kroner.
På forrige landsmøte ble ungdomslaget fra
Hamar – HAUK – kåret til årets lokallag,
og fikk med seg vandrebibelen hjem. Asta
Margrethe Eliassen Stensberg ble utnevnt
til ny leder for ungdomslaget. På Lillehammer har Ann Louise Ledum tatt over som
leder for KLUMP, og gruppen har hatt
mange arrangementer rettet spesielt mot
barn. For tredje år på rad stakk ministrantlaget på Lillehammer av med førsteplassen
under NM i ministrering. I Drammen har
Swathika Lizze tatt over som lokallagsleder,
og laget fortsetter med aktiviteter en gang
i måneden. Lillestrøm fortsetter med godt
ungdomsarbeid, med diverse aktiviteter
etter skolen, ungdomsmesser, og egne ungdomstreff. Ungdom fra Jessheim har noen
ganger deltatt på disse treffene. Vietnamesisk barnelag på Lillestrøm arrangerte
juletrefest rett før jul. Både Hønefoss og
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DR. Østfold Påskeleir Østfold 2010. Foto: Kevin Nguyen.

Kongsvinger har hatt treff i forbindelse med
blant annet adventsaksjonen, men har ikke
noe organisert ungdomslag. Alle menighetene er godt representert på sentrale NUK
arrangementer.

Distrikt Øst, og deltakere fra hele distriktet.
Ungdommen brukte mesteparten av helgen
til å sitte ute og slikke sol, og kveldene ble
brukt til diverse morsomme leker. Alt i alt
var det en vellykket helg.

I begynnelsen av juni ble det arrangert et
distriktstreff på Hamar, med ledere fra

01.11.10 10.37
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Distrikt Østfold
Av Anders Maatje

Med så få lokallag som Østfold har, så
har vi også fått til et fantastisk år. Vi har
for eksempel det nye Halden- lokallaget
(Haldens Unge Katolikker, HUK) som gjør
en fin innsats på tross av deres tall. De har
for eksempel bygget opp et fundament i
gruppen som de skal fortsette å bygge på.
De har begynt smått og har fått i stand små
fellesskapsarrangementer som filmkvelder
og underholdning. Som en personlig kommentar vil de også gjerne si at de ønsker å
vokse over titallet og utvikle seg videre.

het så har det også vært distriktspåskeleir
for barn som ble ledet av ungdommen i de
forskjellige lokallagene, men for det meste
fra Fredrikstad.
DR Østfold
Distriktstreff i Askim.
Foto: Kevin Nguyen

Moss unge katolikker har i år kommet i
nærmere samarbeid med lokallaget Lukas
(Mariakirken), vi har blant annet arrangert
AA-helger sammen som var både til hjelp
og feiring. Da kan det også være relevant
og ta med at Moss også har tjent inn en ny
personlig Adventsaksjonsrekord på 15000
kr.
Det har også blitt mer aktivitet i koret på
Moss lokallag, og store planer er lagt videre.
St. Birgitta Unge har det siste året vært lite
aktivt. Adventsaksjonen ble gjennomført,
og de fleste lederne på påskeleir Østfold var
fra Fredrikstad. Det er alltid 5-6 ministranter i søndagsmessen, så vi lever ennå. I hel-
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NUKs aktiviteter – statistikk

Arrangement
Landsmøte
Høstsamling
Adventaksjonshelg
18+helg
Leirsjefsamling
Vårsamling
Lokallaglederseminar
Sangbokhelg
Konfirmantpåskeleir
Påskeleir 16+
Barneleir Oslo/Øst
Barneleir Sør
Sommerleir Nord og Midt
Vestlandsleir
Juniorleir
Ungdomsleir
Sum deltagere sommerleir
Sum sentrale aktiviteter totalt
Tallene er hentet fra NUKs database.

Juniorleir 2010. Foto: Kiri E.P.hBreivik.

NUK-årsrapport 09-10.indd 14

2009-2010

2008-2009

Deltagere
63
31
37
32(skihelg)
9
28
68
50
31
24

Deltagere
50
53
55
13
20
20
33
61
51
39
17
21
38
51
166
522

31
31
64
181
499

Påske + 2010. Foto: Tomasz Andrzej Wacko.

Skihelg mars 2010. Foto: Renata Teter.
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Konfirmantpåskeleir 2010
Palmesøndag møtte jeg opp
i Akersveien med skyhøye
forventinger om at dette kom til
å bli den beste uka i livet mitt.
Og med 70 andre deltagere og
20 spente ledere, som viste seg
å være sinnsykt kule, dro vi av
gårde til Gulsrud leirsted, et
sted langt ute i Gokk.

En uke fylt av temaøkter om kjærlighet,
aktivitetsgrupper, rebusløp, utrolig god mat,
POL, temafest, mange nye opplevelser og
ikke minst gode venner var noe av det som
skulle til for at det skulle bli en utrolig flott
leir. Og med bønn, messer hver dag, agapemåltid, våkenatt, stille langfredag og en
fantastisk påskenattsmesse, ble uka bare
bedre. Felles feiring av påskens mysterium
og masse moro skulle vise seg å gjøre uka
perfekt.

Stemningen var til å begynne med litt slapp,
og folk var ikke helt sikre på hva dette var
for noe. Mange visste nok ikke helt hva de
kom til.

Skjærtorsdag var ikke bare skjærtorsdag,
men også 1. april, og dette hadde lederne
husket, for denne morgenen ble helt spesiell
da jeg ble vekket av hyl og skrik. Det viste
seg senere at lederne hadde lurt oss med
å late som om dusjen var full av blod, noe
som egentlig bare var rødmaling. Og sånn
fortsatte det.

Noen var på påskeleir fordi foreldrene
tvang dem, noen var der for å få poeng i
konfirmantundervisningen, og noen var
der fordi de ikke hadde noe bedre å gjøre i
ferien. Men en del var der også av samme
grunn som meg: de ville på leir, ha det gøy
og ikke minst treffe venner igjen. Men
uansett hvorfor du var der i utgangspunktet, tror jeg allesammen forandret seg i
løpet av uka. Ettersom dagene gikk og folk
ble trygge på hverandre, ble stemninga fort
den jeg var vant til fra diverse sommerleirer.
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Av Cecilia Bruce

sov ikke særlig mye den natten, og det var
mange trøtte ansikter å se morgenen etter,
men alle ble ferdig i tide, og det var dessverre på tide å dra. Det var ikke mange tørre
øyne å se da bussene som skulle ta oss
inn til Oslo kom, og det ble en våt og trist
avskjed, og mange ble sikre på at nå måtte
de på ungdomsleir i sommer.
Alt i alt var dette en utrolig vellykket leir, og
noe som oppfordres å dra på!

Mye latter, men også noen tårer, fylte uka,
og etter mange lange dager kom plutselig
lørdagen. Da var det tid for fest, og i tillegg
til dansing, musikk fra leirbandet, latter og
soving ble det tid for noen kåringer. Blant
annet ble Cornelia Ramse leirens dronning,
Ian McDonnell ble leirens konge, jeg, Cecilia
Bruce, ble leirens solstråle, og Kristoffer
Kringlebotn ble leirens sangfugl. De fleste

01.11.10 10.37
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Påske + 2010

Av Susanne Tande

Det var påske, kaldt og vått, men et strålende friskt lederteam med Pedro i spissen
var klare for å motta en haug ungdommer
til en uke leir på Mariaholm. Etter å ha båret
all bagasjen sin hele veien ned den lange
bakken til leirstedet, sto over femti unge
katolikker klare for en uke fylt med moro,
samvær og tro.
Leiren fikk en pangstart. Etter få dager på
leiren var det tid for en bli-kjent-fest, i år
med temaet Mexican Fiesta. Mennesker
kledd i svære sombreroer og mexicanske
ponchoer spiste seg mette på taco og danset limbo til sent på kveld.
At det var en katolsk leir, kan man ikke vri
seg unna. Hver dag ble det feiret messe, og
det ble holdt både morgenbønn og aftenbønn. Som en liten vri, var ’Pater prater’
erstattet med ’Monsignore prater’, da vi var
så heldige å ha Monsignore Torbjørn Olsen
som leirprest. Påskens liturgi gikk sin gang,
og vi fulgte etter, med jødisk skjærtorsdagsmiddag, langfredagsfaste og påskenattsmesse.

på langfredag, dagen man ville forbinde
med grovbrød eller grøt, vanket det frityrstekte scampi i sursøt saus. Om det er en
ting man vil huske ved denne leiren, er det
nok maten og de utrolige livlige kokkene
som laget den.
Som en ekte påskeleir, inneholdt også
denne leiren flere obligatoriske leirtradisjoner. Hver kveld ble det holdt trivia, hvor
smarteste gruppe ble kåret, Mariaholmkameratene opptrådte, fritiden var fylt av
kortspilling og klimpring på gitar, og alle deltakere hadde hver sin hemmelige venn som
de ga litt ekstra oppmerksomhet i løpet av
uken. Siste dag på leir ble slageren P-OL arrangert, og grupper i alle regnbuens farger
løp rundt og løste de merkeligste oppgaver.
En vel gjennomført leir, det er vi alle enige i
at det var, og vi gleder oss til neste år.

Påske + 2010. Foto: Tomasz Andrzej Wacko.

Maten på denne påskeleiren er nok den
beste leirmaten som har vært på årevis.
Helstekt lam ble servert skjærtorsdag, og
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Barneleir Sør 2010

Av Emilie Johannessen Celdran
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Spente ledere og like spente deltagere
kom til Vegårdstun leirsted i plaskende
regnvær. Men selv om været ikke var på vår
side fikk vi en flott start på leiren. Deltagerne ble innlosjert og mat ble tilberedt. Det
var en kaotisk start, men til syvende og sist
var alle kjempefornøyde med både romfordeling, leirsted, opplegget og ikke minst
maten. Alle ble fort kjent med hverandre, en
fryd for oss ledere. De neste dagene ventet
strålende sol og skyfri blå himmel, så det
ble mye bading. Bading, fotball, natursti,
rød/blå, indianer&cowboy-fest, kanoutflukt,
spillkveld, S-OL og X-faktor var blant annet
noe av det vi hadde på programmet. Tema
for leiren var vennskap, og lederne hadde
forberedt fantastisk bra temaøkter med
temabearbeidelse. Blant annet lagde vi
rosenkrans og vennskapsbånd.
Ut fra det ungene har fortalt har jeg forstått
at de har hatt en fantastisk uke som de aldri
vil glemme. De har fått nye venner, lært
mer om kirken og vennskap, og ikke minst
VIST vennskap til og med hverandre. En må
ikke glemme lederne, hadde det ikke vært
for dem hadde vi ikke fått til denne leiren.
Etter endt uke var vi slitne og utmattet,
men vi sitter alle igjen med følelsen av å ha
gjort noe bra for barna. Vi har storkost oss!
Vi gleder oss til å se dem igjen neste år!
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Juniorleir 2010 Av Davies Lobo – Foto: Kiri E.P. Breivik

Det å vokse opp i Norge som ung katolikk
kan være ensomt fordi mange er den
eneste katolikken i vennegjengen sin.
Derfor er det å være på leir sammen med
andre katolikker en unik og enestående
mulighet til å dele sin tro med jevnaldrende.
Årets juniorleir hadde tema «Å vokse i Guds
Kjærlighet» hvor juniorene gjennom temaintroduksjoner ble bevisstgjort på å se Guds
kjærlighet, å vise kjærlighet til familien,
kirkens felleskap, tilgivelse samt bevissthet og toleranse rundt dette. I tillegg til
introduksjonene lederne gav, var juniorene
også med på denne prosessen gjennom
caser og rollespill som var knyttet opp mot
dagens tema. De ble blant annet bedt om
å skrive brev til sine nærmeste om hva de
var takknemlige for. De ble også gjort oppmerksomme på det å sette pris på de små
tingene i livet, noe mange av oss tar som
en selvfølge. Disse små lappene ble klistret
sammen og hengt opp på veggen slik at
alle kunne se hva de var takknemlige for.
Jeg kan nevne at ordene mamma og pappa
samt søsken, klær, mat og et tak over hode,
var en gjenganger på lappene.

En av de første dagene på leiren hadde vi en
jungelfest hvor alle juniorene kledde seg ut
som forskjellige jungeldyr og forvandlet Mariaholm til en vill jungel med mange farlige
dyr. Jungelens konge og dronning ble også
kåret, i år var dette en papegøye og en fugl.
Tradisjonen tro ble det også gjennomført
«Rød og Blå»-kamp i skogen, noe som var
en stor slager for både deltakere og ledere.
Jeg kan for øvrig rapportere at leirpresten
så ut som han hadde vært i krigen etter
denne leken, med småsår i ansiktet fra
grenene han ble løpt ned av.

I tillegg til bevisstgjøringen av «Å vokse i
Guds kjærlighet» var det også lek og fest en
av de store postene på dagsprogrammet.

Takker alle ledere og deltakere på årets
juniorleir for en fantastisk fin uke!
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Juniorleir 2010. Foto: Kiri E.P. Breivik.

Mariaholm Mesteskapet(MM) ble også avholdt en av dagene hvor deltakerne ble delt
opp i lag og spilte fotball og volleyball. For
de som følger med på fotball-VM i år kan
undertegnede meddele at MM var en million ganger mer spennende enn Sør-Afrikas
store arrangement.
Gjennom fellesskap, tro, lek og moro har
årets juniorleir vært en inspirasjon for deltakere og ledere til å vokse i Hans kjærlighet, ikke bare på leir, men også i hverdagen.
Juniorleir 2010. Foto: Kiri E.P. Breivik.

01.11.10 10.37

Skihelg for ungdom 18+ 2010 Av Margareta Tumidajewicz

Norges Unge Katolikker har mange aktiviteter for yngre ungdom, men mange
savner et tilbud etter fylte 18 år. Da kan
man være leder på arrangementer, men
det er fint å kunne være deltager også.
NUK forsøker derfor å lage litt flere
arrangementer for denne aldersgruppen. Den første helgen i mars reiste en
gruppe på skitur til Uvdal.
Dette maleriske stedet ligger i en dal i
nærheten av det snødekkede Dagalifjellet
og Hardangervidda, 40 km fra Geilo. En
mengde flotte skimuligheter i både bakke
og løype – for både mer og mindre erfarne
skientusiaster gjorde det mulig å hengi seg
fullstendig til skigalskapen for en helg.
En stor gruppe reiste sammen fra Oslo,
mens resten kom fra Bergen i egen transport. På fredagskvelden ble hele gruppen
først innlosjert på hytta, som var leid ved
foten av den tøffeste bakken i Uvdal. Deltakerne ble kjent med hverandre gjennom
lek og moro i løpet av kvelden. Da det på
denne turen for første gang var et større
antall polsk ungdom med, ble navnelekene
litt ekstra utfordrende. Til slutt fulgte felles
bønn og sang ved peisen.
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Lørdagsmorgenen hilste oss med strålende
sol og minusgrader
som bet forsiktig i
nesen, noe som bare
gav mer mot til å
sette ut i ukjente
skiløyper. Dagen
gikk med på å
la alle herje fra
seg på ski, noe
som heldigvis
Skihe
lg ma
bare endte i
rs 20
10. F
oto: R
enata
et par småskader.
Teter.
Deltakerne møttes igjen på
kvelden for å feire messe med p. Wojciech
Kotowski, som hadde reiste mange timer
fra Hønefoss for anledningen. I sin preken
nevnte han sin reise til Uvdal og vanskelighetene han hadde med å finne frem.
Disse viste seg å være delvis forårsaket av
vintermørke veier, men også det at bilens
GPS var stilt inn på feil destinasjon. Først
da pater stoppet opp for å stille den riktig,
fant han frem til oss. Dette ble en illustrasjon for hans budskap – å bruke fastetiden
til å stoppe opp for å stille sin indre ”GPS”,
for slik å øve oss i å være våkne og søke
Gud og sannheten.

19

Etter en vellykket tur,
som både var rik på vinteropplevelse og åndelig fornyelse, reiste
alle hjem til sin hverdag med sin indre
innstilt på Gud.
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Utvalgene
Barneutvalget (BUT)

Karitativt utvalg (KUT)

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

Medlemmer: Trine Volent, Stefan Bivand,
Kim Anh Le, Michelle Vu og Anna Vøllo (leder). Ved årsskiftet tok Kim Anh permisjon
fra utvalget. Stefan og Michelle har vært
bosatt i utlandet den siste tiden, men deltar
fortsatt aktivt i utvalgsarbeidet.

I løpet av året 2009/2010 har vi jobbet
mye med søndagsskole– eller Ordets liturgi
for barn. Dette er et pågående arbeid fra
forrige periode. Vi er i ferd med å utvikle
et Katolsk søndagsskole-opplegg for de
liturgiske årene A, B og C. Opplegg for år
B og C ligger tilgjengelig for nedlasting fra
Kateketisk senters hjemmesider www.
katekese.no. Barneutvalget og Kateketisk
senter arrangerte i januar et seminar om
søndagsskolearbeid og trosformidling til
barn. På søndagsskoleseminaret var et av
innslagene sangkurs. Seminaret samlet
29 deltakere fra hele landet. BUT har også
oganisert innspilling av en øvelses-CD med
barnesanger blant annet fra Adoremus,
som foreslås i opplegget. Denne er til privat
sirkulering og ment som en hjelp til å lære
sangene. Kopier kan fås fra BUT eller Barnekonsulenten.
Barneutvalget fortsetter samarbeidet
med Arken, og har i perioden hatt en fast
dobbeltside i bladet hvor fokus har vært på
de nye katolske barnebøkene fra St Olav
forlag.
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KUT har hatt møter omtrent en gang i
måneden, samt en del kontakt via mail og
skype.

Barneutvalgets skoleseminar. Foto: Heidi Øyma.

I perioden har det vært avholdt møter i
forbindelse med søndagsskolesatsingen. Vi
opplever at det katolske barnearbeidet og
at behovet for NUKs sentrale engasjement
er tydelig. Derfor er Barneutvalget glade for
at NUK i mai 2010 ansatte en Barnekonsulent i en to-årig prosjektstilling, Sunniva
Kristiansen. Sunniva begynner i august
2010 og vil jobbe spesielt med å bidra til
å styrke det katolske arbeidet for og med
barn. Barneutvalget ser frem til et nært
samarbeid med Barnekonsulenten.
Marta Bivand Erdal

Høsten 2009 gikk med til planlegging og
gjennomføring av adventsaksjonen «Helse
i Vietnam».
6.-8. november ble en svært vellykket
adventsaksjonshelg med 37 deltakere fra
konfirmantalder og oppover, arrangert på
Mariaholm.
I november hadde lederene i KUT, LTU
og NUK et samarbeidsmøte med Caritas
Norge og kateketisk senter, hvor Kirkens
sosiallære og hvordan denne kan fremmes i
arbeid med barn og unge, ble diskutert.
I februar avholdt KUT sitt årlige samarbeidsmøte, med Caritas Norge og NUK,
for å oppsummere året som var gått og
planlegge årets adventsaksjon og annet
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Ledertreningsutvalget (LTU)
samarbeid. Her ble også en ny samarbeidsavtale mellom de tre instansene utarbeidet.
Våren 2010 har arbeidet med årets adventsaksjonsmateriale kommet i gang.
KUT har ellers vært representert på NUKs
landsmøte og landsstyremøter, samt noen
lokale adventsaksjonsarrangementer.

Leirutvalget (LUT)
LUT har dessverre ikke eksistert i år, det
har i bunn og grunn vært Maja Berdychowska som har påtatt seg oppgavene
med hjelp fra AUV. Til tross for dette har
alle leirene gått i boks, leirsjefene var på
plass før jul så alt har stort sett gått på
skinner. Det ble arrangert leirsjefsamling
i februar og 2 påskeleirer, en for konfirmerende og en for de som er konfirmert.
Ungdomsleiren er ekstra stor i år og det er
flere påmeldte til de andre leirene så dette
er helt knall! Håper selvfølgelig på å få LUT
back in business til høsten 2010.
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Ledertreningsutvalget har hovedsakelig ansvaret for lederutdanningen til nye
ledere til Norges Unge Katolikker. I tillegg
til formative kurs (trosfordypning) jobber
vi for at unge katolikker skal få praktisk
erfaring og engasjement til å være ledere.
Helt konkret er LTUs viktigste oppgave å
arrangere to ledertreningshelger hvert år:
høstsamling og vårsamling. Ungdommene
gjennomfører på disse helgene et av fire
kurs i et opplegg som går over fire år; (1)
Introkurs, (2) Bibelkurs, (3) Kirkekurs og (4)
Ledelse- og Samarbeidskurs. Les mer om
kursopplegget lenger ned.
I tillegg til kursene har vi også oppfølging
og oppfordring av konkret engasjement til
deltakernes lokale menighet. Målet vårt er
at de som har vært med på ledertrening kan
være ressurser både for lokalt ungdomsarbeid, annet menighetsarbeid og katekesehjelp, og etterhvert også ledere på sentrale
NUK-arrangementer.
Ledertreningsutvalget i NUK bestod i
08/09 av leder Pernille Volent og utvalgsmedlemmene Francesca Bleken, Eirin
Larsen og Josef Rafael Ottersen. Høsten
2009 tok vi også opp Katrine Zboch som
utvalgsmedlem og satte i gang et givende
ledertreningsår.

Fra ledertreningen. Foto: Josef Ottersen.

9.-11. oktober ble Høstsamlingen 2009 vel
gjennomført. Det var 25 deltakere og mange fikk fullført sitt første, andre eller tredje
kurs, mens det var én som fikk diplom for
fullførelse av alle fire kurs. Vårsamlingen
fant sted på Fossheim leirsted ved Bjørkelangen 12. - 14. februar 2010. Med ned mot
tyve kuldegrader og puddersnø ble helgen
en både gøy og lærerik opplevelse. Alle kursene ble holdt, og de 28 deltakerne kunne
ta turen hjem til sine respektive menigheter
med mer tro og kunnskap i bagasjen. Denne
helgen var det fem som deltok på sitt siste
kurs, så dette året har vi da ”ferdigutdannet” seks nye lederskikkelser. Det vi i LTU
nå prøver å jobbe mer med, er og få flere av
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Utvalgene
Økonomisk utvalg (ØU)
disse med som aspirantledere på NUKleire.
Da våren 2010 begynte å bli sommer fant
Pernille sin tid for å trekke seg tilbake, etter
syv års enestående innsats i ledertreningsutvalget. Vi takker for alt arbeidet hun har
lagt ned i dette, og gleder oss til å videreføre
den positive veksten som har vært i utviklingen av unge ledere. Undertegnede er
midlertidig ny leder av utvalget, og håper vi
får på plass en ny utvalgsleder før jeg drar
på studentutveksling til Australia våren
2011.

Økonomisk utvalg besto i perioden
av Christina Falkenberg, Stig-Arne
Nilsen, Pablo Barrera og Jardar
Maatje. På grunn av utskiftinger
på sekretariatet ble regnskapet
relativt sent ferdig. Det har gjort
utvalgets arbeid vanskelig. For å
trygge NUKs økonomi i fremtiden er der derimot viktig at rutiner rundt regnskap i større grad
enn tidligere følges opp. Videre
har utvalget utarbeidet budsjettforslag for 2011 til LM.

I Kristus,
Josef Ottersen
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Adventsaksjonen 2009 – Helse i Vietnam
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I år gikk NUKs adventsaksjon (Adventsaksjonen er et samarbeid mellom
NUK og Caritas Norge (Den katolske kirkes
bistandsorganisasjon)) til å støtte driften av
fire helsesentre for aidssyke og et nettverk
av frivillige omsorgsarbeidere som går på
hjemmebesøk til aidssyke i Ho Chi Minh
byen i Vietnam. Prosjektet omfatter også
drift av et apotek som har vanlig utsalg til
folk flest, og gratis medisiner til aidsklinikkenes pasienter. Helsesentrene bemannes
av frivillige leger, sykepleiere og omsorgsarbeidere som mottar opplæring i aidsbehandling gjennom prosjektet.
Ungdom fra mange menigheter tok i år
del i aksjonen, og også i år, på tross av
finanskrise, ble det ny innsamlingsrekord.
Adventsaksjonen fikk inn hele 500 628 kr,
et meget imponerende resultat. To menigheter og deres ungdomslag utmerket
seg spesielt, begge klarte å samle inn mer
enn noen har klart tidligere. SHUK fra St.
Hallvard i Oslo klarte å samle inn 64 785
kr, mens BUK fra St. Paul i Bergen klarte,
ved hjelp av konfirmanter, ministranter og
mange flere å samle inn 79 833,50 kr.
Som tradisjonen er i NUK var advent en
tid der ungdom gikk ut på gatene, gikk med
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bøsser, solgte vafler og stod på for en god
sak. I tillegg fikk de gjennom dette arbeidet
en mulighet til å reflektere over hvordan det
er å være utstøtt, og over vårt kall til å følge
Kristus i våre liv. Takk til alle som stod på
under adventsaksjonen, det er dere som er

adventsaksjonen og gir hjelp til så mange
som trenger den.
Stefan Bivand
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NUKs blader og internettsider
Arken
Arkenredaksjonen har vært den samme
gjennom året; Torvild Oftestad, Marta
Bivand og Elin Dingstad som redaksjonsmedlemmer, Magnus Vøllo som layout og
Christine Ottersen som redaktør. Det er
også mange bidragsytere som har vært
med på å utvide bladets kvalitet både innen
tekst og illustrasjoner. Vi har vært på utkikk
etter flere faste medlemmer i redaksjonen
som også kan være med på idèer til bladets
tema o.l. Nye inn i redaksjonen blir Ragnhild Aadland ved siden av vår nye barnekonsulent Sunniva Vang Kristiansen som
vi ønsker velkommen! Fremdeles setter vi
veldig pris på bidrag utenfra!
På LS i januar ble det tatt opp at det bør
gjøres mer for at talentene til NUks ungdom blir brukt i bladene. På Vårsamling
2010 laget Pernille Volent en liste for folk
som ville bidra hvor det allerede ved første
forespørsel til nærmeste nummer kom positive svar og bidrag. Alle som kjenner noen
med talenter eller interesse for å skrive noe,
tegne, lage oppgaver, ta bilder oppfordres til
å sende inn ting/ ta kontakt med redaktørene.
Rød tråd & egne temaer
Ved hjelp av føljetonger prøver vi å holde en
rød tråd i bladet, samtidig som vi ønsker at
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Credimus
hvert nummer skal ha et tydelig tema og
budskap. Føljetongen «Barn i Norge» ble avsluttet etter 4. land ut selv om det er mange
flere nasjonaliteter å ta av etter Vietnam,
Kenya, Eritrea, og Sri Lanka.
Vi fortsetter med føljetong «Ida og Maren»
som er en fin måte å diskutere temaet fra
barnas perspektiv.
Fra nummer 2 2010 begynte vi med Føljetongen «Fader Vår» som har hensikt å gjøre
bønnen nærmere barna setning for setning.
Arken prøver i tillegg til trosformidling også
å være en nyhetskanal hvor vi bringer det
glade budskap over hva som skjer for barn
rundt om i menigheter. Denne perioden har
vi vært innom lokallaget Dueflokken Drammen, Barnehelg i St. Paul og barnekoret +
reklame for alle barneleirer og barnekorhelg. I tillegg har Barneutvalget fortsatt
med sitt eget hjørne for å trekke frem interessante ressurser for barn og barnefamilier
som tilbudet dåpsklubben tripp trapp, bøker,
og CD’er.
Hovedtemaer de 4 siste utgaver har vært
2009: nr. 3: «Til stede», nr. 4: «Guds gave til
oss» (julenummer) 2010: nr. 1: «Han lever!»
(Påskenummer), nr. 2: «Sommerfest med
helgener».

Credimus har i år bestått av følgende redaksjonsmedlemmer: Kristine Maria Almås
(redaktør), Tomasz Andrzej Wacko (Lay
Out), Heidi Øyma, Marta Bivand, Ståle Wilhelmsen og Fr. Arnfinn Haram. I tillegg har
vi hatt flotte mennesker som igjen og igjen
har levert gode artikler til bladet. Fordi vår
redaktør bodde i USA frem til september,
ble utgivelsen av nr tre kaotisk, og det endte
med at nr tre og fire ble slått sammen til ett
stort blad som kom i slutten av november.
I løpet av året har vi forsøkt å legge fokus
på vår brede målgruppe, og i hvert blad
ha noe som favner alle – fra studenter til
småbarnsforeldre, fra unge voksne til eldre.
Det gjør at credimus har et vidt spenn og
at alle bladets artikler nok ikke passer for
alle leserne – målet er at alle skal få noe å
lese på, men ikke at alle skal lese alt. Vi har
også prøvd å fordele jevnt mellom åndelig
innhold, reportasjer og intervjuer – og tror
selv vi har klart dette rimelig godt.
Året 2009/2010 har vært et flott år for
Credimus, og vi satser på at det fortsetter
slik.
Kristine Maria Almås
Redaktør
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Q

Webredaksjonen

I året som har gått har Q-redaksjonen gitt
ut 4 blader, slik vi skulle ifølge arbeidsprogrammet. Det har vært fire blader vi har
vært svært fornøyd med og vi har sett en
positiv utvikling både på innhold og layout.
I hvert nummer har vi hatt et tema, årets
fire temaer ar vært : Alene som troende, jul,
glede og stillhet.

I perioden har gruppen bestått av
Kristina Voigt (leder) og Jardar
Maatje (teknisk ansvarlig). Vi har
lenge hatt et ønske om å fornye
nettsidene våre og gjøre de
mer funksjonelle slik at de er
lettere å bruke. Til nå har vi
satt av penger til prosjektet
og påbegynt arbeidet med
å lage nye nettsider. Det er
laget et utkast til hvordan
vi vil at de skal se ut og
har snakket med Theodor
With som skal lage den nye
siden. Håpet er at de skal bli ferdigstilte
til høsten.

I løpet av året har redaksjonen bestått
av P.Andeas Rupprecht, Catherine Hoai
Nguyen, Susanne Tande, Eirik Martinsen,
Thea Tande, Ståle Wilhelmsen, Henriette Teige, Kristine Gran Stiansen og sist,
men ikke minst Peter Andreas Voigt som
layoutarbeider. I tillegg har vi hatt mange
bidragsytere som har skrevet og tatt bilder,
takk til alle dere! Fra 2010 har Ståle trukket seg fra redaksjonen, tusen takk for en
fantastisk innsats gjennom lang tid!
Vi gleder oss til å fortsette å lage blad til
de mellom 13 og 18 år, og hvis noen kunne
tenke seg å bidra så er det bare å si ifra! Vi
trenger flere redaksjonsmedlemmer, fotografer, bidragsytere og kritikere som kan gi
oss tips slik at vi kan forbedre bladet.

Fortsatt ønsker vi bidrag fra dere til nettsidene om hva som skjer av aktivitet for barn
og unge i det katolske Norge. Så om du har
vært med på en morsom ungdomshelg eller
en lokallagskveld vil vi gjerne ha en nyhetssnutt og et bilde. Send det inn til
webred@nuk.no!

Alt godt i Kristus, Kristine Gran Stiansen redaktør
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Sekretariatet, Arbeidsutvalget og Landsstyret
Sekretariatet
NUKs sekretariat ansettes 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 kontorlokale som eies
av Oslo Katolske Bispedømme.
NUKs sekretariat har i perioden 20092010 bestått av de følgende personer:
Ungdomsprest p. Andreas Rupprecht SM
(som dessverre slutter som Ungdomsprest
og nå blir sokneprest i St. Gudmund menighet på Jessheim), organisasjonssekretær
Christina B. Falkenberg(mammapermisjon
frem til mai 2010) Vikarierende organisasjonssekretær Henriette Teige (fra august
09 til mai 2010), organisasjonskonsulent
Ståle Wilhelmsen(sluttet 1.desember
2009) og organisasjonskonsulent Kristine
Maria Almås (Startet 12. november 2009).
I løpet av våren/sommeren 2010 hadde vi
også Christian Kuran innom to dager i uken
som sommervikar. I tillegg har vi fått en
ny ansatt som offisielt startet 1. august –
nemlig Sunniva Vang Kristiansen. Sunniva
er ansatt som barnekonsulent i en toårig
prosjektstilling, og hun vil jobbe fra Bergen.
På sekretariatet har det skjedd litt av hvert
det siste året. Sekretariatet har faste
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Arbeidsutvalget
rutiner for
sitt arbeid,
som er
godkjent av
Arbeidsutvalget.
NUKs kontorer i Akersveien.
Foto: Ståle Wilhelmsen
Disse rutinene følger
en årssyklus. Noen av sekretariatets viktigste oppgaver er: Sekretæroppgaver for og
oppfølging av Arbeidsutvalget og Landsstyret, oppfølging av distrikter, lokallag,
blad, internett og utvalg, mottak av daglig
post, betaling av regninger, mottak og kontering av pengeoverføringer til NUK, utsending av kontingentgiro, arbeid med NUKs
regnskap og budsjetter, informasjonspakker om NUKs arrangementer og tilbud som
sendes til lokallag og menigheter, bestilling
av leir- og kurssted og transport for NUKs
arrangementer, redigering av årsrapport,
utsending av materiell til adventsaksjonen,
sending av bladenes ferdige layout til trykkeri, og mye mer. I vår har vi også jobbet
mye med å få flest mulig menigheter med i
ordningen innmelding i NUK via katekesen.
Denne ordningen håper vi på sikt vil føre til
at NUK når ut til flere barn og unge, og at
NUK blir en del av hverdagen deres.

Landsmøtet 2009 valgte et nytt arbeidsutvalg (AUV) for perioden 2009/2010. Dette
arbeidsutvalget bestod av: Jardar Maatje,
som ble valgt til leder, Tor Peter Nguyen,
Kristina Voigt, Anna Marie Storvik, Maja
Anna Berdychowska, og Thang Peter
Nguyen(vara) og Margareta Tumidajewicz
(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 kontaktperson
i AUV.
Annenhver 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.
Tre ganger i løpet av året har det også blitt
arrangert landsstyremøter. Det siste møtet
samlet LS seg på Katarinahjemmet i Oslo
hvor vi hadde en veldig hyggelig lørdag
sammen.
Nordisk katolsk ungdomsråd (NKUR), som
NUK er en del av, hadde møtet sitt i Norge i
år. Dette arrangerte AUV på Katarinahjemmet i februar i år. Representanter fra både
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Sekretariatet, Arbeidsutvalget og Landsstyret
Norge, Sverige, Danmark og Finland møtte
opp og hadde en flott helg sammen, hvor
det ble snakket og diskutert mye. NKUR
lærer mye av hverandres erfaringer og er
et viktig forum for de katolske barne-og
ungdomsorganisasjonene i Norden.
Alt i alt har det vært en fin periode hvor vi
har samarbeidet bra og fått til mye!

Landsstyret 2009-2010
Av Jardar Maatje og Kristine Maria Almås

Landsstyret (LS) er NUK høyeste organ
mellom de årlige Landsmøtene. Det møtes
tre ganger pr. år, i oktober, januar og mai.
Det består av Arbeidsutvalget, lederne
for Arbeidsutvalgets underutvalg (Ledertreningsutvalget, Leirutvalget, Karitativt
utvalg, Ressursgruppen, Barneutvalget og
Økonomisk utvalg), lederne for distriktene,
redaktørene for NUKs tre blad (Arken, Q og
Credimus), og NUKs pastoralrådsrepresentanter.
Landsstyrets oppgave er å sørge for at de
vedtak og arbeidsoppgaver som Landsmøtet har satt opp, blir gjennomført. LS
består av medlemmer som enten direkte er
demokratisk valgt på Landsmøtet, slik som
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Arbeidsutvalget som også omfatter NUKs
leder og nestleder, og distriktsrepresentantene, 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 demokratisk 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
sentrale ledd (Arbeidsutvalget, utvalgslederne og redaktørene) og distriktsrepresentantene.
Landsstyret 2009-2010 diskuterte blant
annet følgende saker:
Landstyremøtet oktober 2009
på Villa Maria
• Innføring i landsstyrets rolle
• Hvordan arbeidsprogrammet som ble
vedtatt på Landsmøtet skulle gjennomføres.
• Hvordan jobber NUK med sine distrikter
• Adventsaksjonen 2009 –
Helse i Vietnam
• Rekruttering av nye medlemmer
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Landsstyremøtet januar 2010
på Villa Maria
• Medlemsverving, rekruttering og støttemedlemskap
• Kontakt med, og arbeid rettet mot polsktalende i Norge
• Offisiell NUK-film
• Status på leirene
Landsstyremøtet mai 2010
på Katarinahjemmet
• Arbeid med 18+ gruppen i NUK
• Oppsett av en ny arrangementspåmeldingskanal – checkin.no
• Arbeidsprogram 2010-2011
• Planlegging og innspill til Landsmøtet
2011
• Informasjon om Verdensungdomsdagene i Madrid 2011
• Planer om nye internettsider
• Utarbeidingen av årsrapporten 20092010 (Denne årsrapporten)
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Landsmøtet 2009 Av Joakim Ramse
Det årlige landsmøtet gikk den andre
helgen i september, med godt over 50 deltakere fra lokallag, utvalg, komiteer, NUK
sentralt og gjester. Vår vedvarende leder
Jardar presenterte status quo i NUK med
fiffige boks-diagram. Deltakerne var aktive
og kom med mange forslag og innspill.
Torfinn Kringlebotn og Pedro Barrera tok
ordstyrerrollene i kjent stil, med mange
halvgode vitser og høy kaffeslabberasfaktor. Godt hjulpet av andre møtefunksjonærer ble blant annet korrekt bruk av replikk
styrt med jernhånd. Man kan spørre seg om
Landsmøtet har lagt seg på et for høyt nivå
når listen over aktuelle NUK-forkortelser
som ble brukt på møtet kom opp i 19. Vi
håper at folk ikke blir skremt men møter
opp også neste år. Møtet er kjent for å være
en papirmølle, men en gladnyhet i år er at
det ble vedtatt å jobbe for å minimalisere
papirforbruket både på møtet og i organisasjonen, og således spare Skaperverket for
unødige inngrep. Danmarks Unge Katolikker (DUK) var representert og fortalte
blant annet om den Største Danske Dag, et
arrangement som Landsmøtet var interessert i å skape et norsk sidestykke til. Videre
var det sterk interesse i salen for å innføre
”landsungdomssøster” og det ble vedtatt
å ønske dette fra bispedømmet. Det ble
vedtatt at NUKs leder skal få økonomisk
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kompensasjon, selv om enkelte på møtet
mente at det er bedre om man søker styrke
fra Herren. Det kanskje mest entydige
vedtaket av stor betydning som skjedde
i løpet av helgen, var prosjektet for skoler
og utdanning på Haiti som ble valgt til
Adventsaksjonsprosjekt for 2010 med hele
41 av 45 stemmer. Det ble også vedtatt å
ansette barnekonsulent i 50 % -stilling, og
vedtatt endring i formålsparagrafen. Siden
formålsparagrafen beskriver og forklarer
det mest sentrale i hele NUK, og det kan gå
en stund mellom hver gang man leser den,
er den nye versjonen gjengitt her.

voksne. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under
biskopenes hyrdeansvar og
følger deres avgjørelser i Norsk
Katolsk Bisperåd i spørsmål
som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Ny formålsparagraf av 2009
§1. Norges Unge Katolikker (NUK)
er en sammenslutning av lokallag som har sitt utspring i de
katolske menighetene i Norge
eller andre instanser i Kirken.
NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til
Kirken og arbeider i samråd
med biskopene på stiftsplan,
og sogneprestene i de enkelte
menighetene. Organisasjonen
er til for alle unge katolikker i
Norge: barn, ungdom og unge

Landsmøtet 2009. Foto Tomasz Andrzej Wacko.
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Økonomi og revisorberetning
NOTER
1 og 3

Inntekter

Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte
Søskenmoderasjon
Sum medlemskontingenter
Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Tilskudd fra Tromsø Stift
Sum støtte fra Kirken

2

Statsstøtte
Statsstøtte drift
Statsstøtte internasjonalt
Statsstøtte annet
Sum statsstøtte
Møteinntekter
Deltageravgift
Andre inntekter
Sum møteinntekter
Kursinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Sum kursinntekter
Leirinntekter
Deltageravgift
Støtte FSF
Andre inntekter
Kantineinntekter
Sum leirinntekter
Prosjekter
AA støtte UD
AA støtte LNU
Kulturstøtte fra LNU (FLAX-midler)
Administrasjon FLAX
Demokratimidler fra LNU
Sum prosjektinntekter
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Regnskap 2009

Regnskap 2008

kr 128 649,00
kr 14 420,00
kr 26 980,00
kr 23 160,00

kr 143 260,00
kr 11 060,00
kr 33 690,00
kr 26 900,00

kr 193 209,00

kr 214 910,00

kr 461 759,34
kr 30 000,00
kr 491 759,34

kr 400 000,00
kr 30 000,00
kr 430 000,00

kr 1 077 493,00
kr 75 420,00

kr 799 628,00
kr 20 000,00

kr 1 152 913,00

kr 819 628,00

kr 21 800,00
kr 21 800,00

23 200,00
-4 538,00
18 662,00

kr 89 400,00
kr 6 690,00

96 900,00
7 000,00

kr 96 090,00

103 900,00

kr 505 300,00

kr 1 534 125,21
kr 12 000,00

kr 505 300,00

kr 1 546 125,21

kr 475 532,00

kr 496 476,00

kr 29 775,00
kr 505 307,00

kr 77 956,06
kr 574 432,06

Andre inntekter
Gaver
Salg bøker og annet
Andre inntekter
Sum andre inntekter
Sum inntekter

4

Kostnader
Personale
Lønninger v/OKB
Lønn regnskapsfører
Utvikling og trivsel
Andre personale utgifter
Sum personalkostnader
Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Div.kontorutgifter
Database
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
Annonseutgifter
Kopieringsutg. m/(drift maskin
Vedlikehold kontormaskiner
Telefon
WEB-side abonn./internett
Budbil/frakt
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar
Forsikringer
Ungdomsprestens bil
Reiser
Internasjonalt
Div. kostnader
Sum administrasjonskostnader
Møtekostnader
Kost
Losji
Felles transport
Rekvisita/diverse
Reiserefusjoner
Sum møtekostnader

kr 41 583,00
kr 1 500,00
kr 52 185,77
kr 95 268,77
kr 3 061 647,11

kr 35 886,00
kr 1 610,00
kr 42 835,00
kr 80 331,00
kr 3 787 988,27

kr 746 628,14
kr 20 000,00
kr 1 641,12
kr 25 000,00
kr 793 269,26

kr 664 337,88
kr 19 000,00
kr 1 820,50
kr 5 541,00
kr 690 699,38

kr 32 120,11
kr 13 764,21

kr 29 805,38
kr 978,33

kr 2 999,00

kr 3 153,32
kr 2 223,50

kr 6 806,00
kr 2 415,00
kr 6 338,75
kr 4 550,00
kr 9 349,42
kr 208,00
kr 136 097,15
kr 11 902,71
kr 34 195,00
kr 2 967,00
kr 27 083,00
kr 96 573,80
kr 387 369,15

kr 7 556,28
kr 14 350,00
kr 7 480,00
kr 24 586,02
kr 53 972,30

kr 13 840,60
kr 8 150,00
kr 7 858,30
kr 170,00
kr 75 805,25
kr 15 104,34
kr 5 304,00
kr 21 250,00
kr 6 906,00
kr 13 101,52
kr 34 500,00
kr 2 048,00
kr 240 198,54

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

kr 12 542,13
kr 46 740,00
kr 29 920,00
kr 10 527,70
kr 17 012,04
kr 116 741,87

kr 20 493,92
kr 23 710,00
kr 10 540,00
kr 17 828,80
kr 15 496,40
kr 88 069,12

Leirkostnader
Kost
Losji
Felles transport
Forberedelse
Rekvisita/diverse
Lederreiser
Deltagerreiser
Fellesutgifter leirer
Sum leirkostnader

kr 125 100,99
kr 203 409,14
kr 49 194,63
kr 7 978,72
kr 31 768,50
kr 102 717,34
kr 20 981,02
kr 74 255,03
kr 615 405,37

kr 115 979,38
kr 250 405,00
kr 36 717,00
kr 10 637,39
kr 38 384,59
kr 44 325,71
kr 21 254,00
kr 6 044,16
523 747,23

Blader og utgivelser
Årsrapport
Trykking Arken
Porto Arken
Trykking Q
Porto Q
Trykking Credimus
Porto Credimus
Annen utarbeidelse og trykking
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser
Prosjekter
AA
Sangbok
Barnegruppe
Festival
WYD
Sum prosjektkostnader
Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Støtte/tilskudd
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Flaxmidler UT
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kr 5 349,37
kr 50 226,00
kr 13 446,42
kr 64 734,13
kr 29 941,61
kr 37 663,00
kr 12 311,29
kr 20 235,31
kr 233 907,13

kr 63 454,13
kr 21 300,56
kr 97 565,92
kr 31 981,96
kr 38 546,95
kr 16 469,83
kr 45 186,73
314 506,08

kr 20 000,00

kr 20 000,00

kr 1 718 524,34
kr 1 718 524,34

kr 8 000,00

kr 101 620,70
kr 7 000,00

kr 2 532,00
kr 13 587,67
kr 417 786,00

kr 16 863,50
kr 8 100,00
kr 363 032,25

Mellomværende
Sum andre kostnader
Sum kostnader

5

Finansielt og ekstraordinært
Finans/ekstraordinært
Bankgebyrer
Ekstraordinære kostnader
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Gebyr - inntekt
Endringer ifm tidl. gjeld
Tap på krav
Avskrivn.ifm tidl.år
Agio tap
Overført fond WYD 08
Feilbilag
Sum finans/ekstraordinært
Sum finansielt og ekstraordinært
Overskudd
NUK BALANSE 2009
EIENDELER:
FORDRINGER
KASSE/BANK
SUM EIENDEL

kr 14 713,00
kr 456 618,67
kr 2 677 283,75

496 616,45
4 140 713,69

kr (1 071,90)

-1 128,00

kr 7 813,00
kr 2 460,00
kr 27 527,00

kr 9 070,00
kr 2 855,00
kr 79 536,00

kr 558 876,08
kr 36 728,10
kr 36 728,10

649 209,08
649 209,08

kr 421 091,46

296 483,66

2009
kr 25 569,25
kr 1 743 384,02
kr 1 768 953,27

2008
kr 32 058,68
kr 1 197 504,13
kr 1 229 562,81

GJELD OG FORMÅLSKAPITAL:
FORMÅLSKAPITAL
FORMÅLSKAPITAL MED SELVPÅLAGTE
RESTRIKSJONER
INT REISEFOND
WYD-FOND
LITTERATURFOND
ANNEN FORMÅLSKAPITAL
SUM EGENKAPITAL

kr 75 000,00

kr 75 000,00

kr 54 689,66
kr 1 066 394,14
kr 1 196 083,80

kr 54 689,66
kr 645 302,68
kr 774 992,34

GJELD
LÅN WYD/OKB 2010
DIV MELLOMVÆRENDE
LOKALLAGSANDLER 2008/2009
FOND AVVIKLEDE LOKALLAG
SUM GJELD
SUM GJELD OG FORMÅLSKAPITAL

kr 236 540,00
kr 24 594,39
kr 300 843,08
kr 10 892,00
kr 572 869,47
kr 1 768 953,27

kr 234 500,00
kr 10 373,43
kr 209 697,04
kr 454 570,47
kr 1 229 562,81
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Retur:
NUK
Akersveien 16 A
0177 Oslo
Den katolske Kirke ved Norges Unge Katolikker
JA TAKK!

Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c

Tilsendte blanketter c

Mottaker

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!

Mottakers konto

og gi kr.: _________________

til Oslo Katolske Bispedømme

c hver måned eller

c Jan.
c Juli

c de mnd. jeg har krysset av:

3000 15 11110

c Feb. c Mars c April c Mai
c Aug. c Sept. c Okt. c Nov.

c Juni
c Des.

Maksimumsbeløp pr. trekk: _____________________

Trekkdato mellom 15. og 25.: ______________________

Maksimumsbeløp pr. trekk

Trekkdato

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

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

Belast kontonr.:

Bankens navn:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

………………………………………………………………

c

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

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

Norges Unge Katolikker

………………………………………………………………
KID-nr. (fylles ut av OKB) ______________________________________________________________________
Navn: …………………………………………………………

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

Adresse: ……………………………………………………

Postnr/sted: ………………………………………………………

Sted/dato: ……………………………………………………

Underskrift: ………………………………………………………

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

Sendes: Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo
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