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Kjære brødre og søstre i Kristus!
nummer av Q, søke jobb i staben eller forberede nytt budsjett, så er det i alle tilfeller
et menneske som gjør det mulig for oss å
samles og nå våre mål.
Vi retter en stor takk til USAs president som
dette året har holdt oppmerksomheten
borte fra skandaler i NUK. Men det har vel
ikke egentlig vært noen skandaler å snakke
om! Jeg opplever at vi har lykkes med å nå
våre mål i stor grad, selv om det ikke blir like
store overskrifter av det. Det som står i Arbeidsprogrammet er stort sett gjennomført,
og effekten følger med. Vi ber for at vi skal
lykkes, men alt det vi kan gjøre noe med må
vi jobbe for.

NUK har blitt 70 år, og lever i beste velgående! Siden Landsmøtet 2016 har mye skjedd,
noen ting mer synlig enn andre. Gjennom
året har vi gledet oss sammen i det fellesskapet som blir mulig når unge sier ”Gjør meg til
redskap for Din fred”, hver på sitt vis. Om det
innebærer å arrangere lokallagstreff, utgi et

Staben er blitt fullt opp bemannet og jobber for oss hver dag. Tre påskeleirer ble arrangert. Alle bladene utgis igjen. Adventsaksjonen gikk rekordbra. Vi har startet et tett
samarbeid med Pastoralrådet. Utvalgene og
distriktsrepresentantene har gjort en formidabel innsats, og vi har møtt dem på Landsstyremøtene. WYD i Panama planlegges, og
nye sangbøker er bestilt. 18+, nordisk festival og ny nettside… Det er ikke mulig å opp-

summere alt i en artikkel.
En viktig satsning for NUK er å nå frem til
flere unge som vi tror vil ha glede av å være
medlemmer. Dette medlemsvekstprosjektet
har mange sider, noen rettet mot nasjonale
grupper eller aldersgrupper, noe i tett samarbeid med bispedømmene eller menighetene. Veksten er også nødvendig for å betale
lønnen til våre ansatte.
I styret har vi lagt vekt på en kombinasjon
av trivsel, frihet til å jobbe på sin egen måte,
og systematisk oppfølging. Jeg tror det har
vært viktig at vi er så mange som vi er, og så
forskjellige i alder og bakgrunn. Husk at formell kompetanse kan gjøre stor forskjell i en
organisasjon av nesten bare frivillige. Så hvis
du har lært deg noe som vi kan dra nytte av,
bli med i et utvalg og få erfaring!
Tusen takk til alle som har gjort dette til et
flott NUK-år!
Joakim Ramse
Leder til NUK
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Sentralt
Landsmøte 2016
Av abel amar
Landsmøtet er NUKs høyeste organ, og her
samles arbeidsutvalget, stab, utvalg, redaksjoner
og ikke minst lokallagsledere fra hele landet for å
diskutere og avgjøre NUKs fremtid. Landsmøte
2016 ble arrangert 2.-4. september på Mariaholm. På Landsmøte, forkortet LM, blir de viktigste sakene for organisasjonen tatt opp, og kun
her kan NUK sine vedtekter endres.
Daværende leder i NUK David Ottersen ønsket
alle velkommen og åpnet møtet med en gjennomgang av året som var. Videre ble formalia
for møtet satt: valg av funksjonærer, godkjenning
av møteinnkalling og godkjenning av dagsorden.
Senere ble årsrapporten 2015/2016 presentert for LM. Dette skrivet forteller hvilke aktiviteter som har funnet sted det siste året. Deretter ble Adventsaksjons prosjekt for 2018 valgt.
Dette var, og pleier å være, en veldig engasjerende prosess da dette involverer alle lokallagene mer aktivt enn andre poster. Landsmøtet
skulle først bestemme land og så tema, dette
ble Sri Lanka, og «Jorden, vårt felles hjem».
Hvert år blir også økonomien til NUK gjennomgått. Det inkluderte regnskapet for 2015 og
budsjettet for 2017. I tillegg ble medlemskontingent for medlemmer under 26 år endret fra
100kr til 50 kr.

LM valgte en ny leder samt arbeidsutvalg. NUKs
nye leder ble Joakim Ramse, som tidligere var
NUKs nestleder i forrige periode. Arbeidsprogram ble satt for den kommende perioden. Arbeidsprogrammet forteller hva NUK skal jobbe
med fremover på både kortsikt og langsikt. Her
var fokus satt på blant annet medlemsvekst, videreutvikling av ny nettside og festival. Aktivitetsplanen for 2017 ble også gjennomgått. 		
				
I god NUK tradisjon skal det alltid være noe
hygge involvert i arrangementene, og LM er intet
unntak. Årets æresmedlem skulle bli annonsert,
men etter grundig vurdering ble det bestemt at

den ikke skulle tildeles. Det skulle derimot årets
lokallag. Og årets lokallag 2016 gikk til LEV. UNG
i Levanger! Gratulerer og vel fortjent. Like etter
ble WYD 2016 i Krakow gjennomgått i form av en
videopresentasjon. Dette brakte garantert frem
mye glede for seerne, og spesielt for de som deltok. Nok en gang ble LM vel gjennomført. Som
en oppsummering kan man si at LM 2016 var en
suksess og at deltakerne ble rikere på opplevelser, erfaringer og venner.

Sentralt
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Årets lokallag – lev.ung
Loan Anh Thi Tran
Under Landsmøte 2016 ble det offentliggjort at St. Brettiva lokallag i Levanger fikk
den gjeve prisen som Årets lokallag. Begrunnelsen som lå bak dette var at lokallaget
klarte å samle mange ungdommer fra store
områder til lokallagsmøter og helger, og at
de fikk til diverse store arrangementer som
Valentinshelg og AA-helg.
Lokallaget er lokalisert i en liten by i NordTrøndelag kalt Levanger, og siden de er det
eneste lokallaget i fylket, har de dermed fokusert på å arrangere større arrangementer som samler ungdommer fra forskjellige
områder. De har i løpet av året hatt mange
leirer med ulike temaer som kan knyttes opp
mot Gud og dagliglivet. Eksempler på dette
er valentinsleir, påskeleir, halloweenleir, diverse hytteturer og ikke minst Adventsaksjonshelg.
Lokallaget har lenge ikke hatt noe form for
aktivitet, og det vanskeligste for dem har
derfor vært å starte opp lokallaget fra bunnen av og bygge grunnmuren for de fremtidige lederne. For å klare dette har de derfor
måtte søke, lære og prøve seg frem. En måte
de har gjort dette på, er å samarbeide med

et større og velfungerende lokallag som St.
Jo i Oslo. Det gir dem mulighet til å lære og
videreformidle tips og erfaringer, i tillegg til
at ungdommene får mulighet til å bli kjent
med andre katolske ungdommer.
Selv om det til tider har vært vanskelig, så
har de alltid hatt motet oppe. Som tips til andre lokallag sier de:
-Se på mulighetene fremfor begrensningene.
-Samarbeid med andre lokallag. Det er fin
mulighet til å lære og dele tips og erfaringer.
-Planlegg lokallagsmøtene og helgene godt.
-Ha et fastsatt program, gjerne med temaer,
og prøv å følge det så godt det lar seg gjøre.

-Inkluder, ikke ekskluder. Alle er unike, og
kan bidra og hjelpe til på hver sin måte. Jo
flere folk, jo triveligere og kjærligere blir lokallaget.
-Stol på hverandre og tør å delegere oppgaver, slik at dere får en god overgang når
ildsjeler flytter vekk fra området.
-Ikke vær redd for å gjøre feil. Det er erfaringer som dere kan lære av.
-Aldri vær redd for å spørre om hjelp hvis
dere trenger det.
Per i dag har lokallaget fått et nytt styre og et
nytt navn, LEV.UNG (Levanger ungdomslag),
og lokallaget har aldri vært mer mannsterke
enn noen gang tidligere.
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Sentralt
Landsstyret (LS)
Av ivan vu

Landsstyret (LS) er NUKs viktigste organ mellom hvert Landsmøte. Landsstyremøtene
holder minst to ganger mellom hvert landsmøte. I denne perioden hadde vi LS vinter
på Grefsen hos St. Josephsøstrene og LS vår
på Mariaholm samtidig som dugnadshelgen.

midlingen mellom alle medlemmene i NUK
sentralt og deres utvalgsledere og distriktsrepresentanter.

Landsstyret består av Arbeidsutvalget, Distriktsrepresentantene, redaktørene for
NUKs blader (Arken, Q og Credimus), Lederne for Leirutvalget, Ledertreningsutvalget, Barneutvalget, 18+ utvalget, Økonomisk
utvalg, Karitativt utvalg og nå nylig det nylig
dannede Medieutvalget.

Landsstyremøtet
på Grefsen:

Landsstyrets hovedoppgave er å følge arbeidsprogrammet og passer på at det som
har blitt vedtatt på Landsmøtet blir gjennomført. LS består av medlemmer som er
enten direkte på Landsmøte på en demokratisk måte, eller utnevnt av Arbeidsutvalget. Dette medfører til at de oppgavene som
blir tatt opp på Landsmøte blir demokratisk fulgt opp av Landsstyret mellom hvert
Landsmøte. Under hvert Landsstyremøte
er det svært viktig å vedlikeholde viderefor-

Landsstyret 2016-2017 på sine to møter diskuterte blant annet om følgende saker:
i

januar

2017

• Verdensungdomsdagene (WYD) i Krakow
2016 og Panama 2019
• Adventsaksjonen 2016 – «Inkluderende utdanning i Vietnam»
• 18+ arbeid i store menigheter
• Dannelse av NUK sitt youtubekanal, i samarbeid med Medieutvalget
Landsstyremøtet
på Mariaholm:

i

• Medlemsvekst
• NUKs nye nettside
• Arbeidsprogram 2017-2018
• Økumenikk

mai

2017

7

Arbeidsutvalget (AUV)
Av ivan vu
Arbeidsutvalget (AUV) i perioden 2016-2017
består av fantastiske åtte personer likt fordelt med gutter og jenter som ble valgt på
Landsmøtet 2016. Som NUKs leder ble Joakim Ramse valgt sammen med hans høyre
hånd Jakob Voigt som nestleder. De seks
andre i styret til NUK har ansvarsområdene:
Anja Zawadzka Persvold som formasjonsansvarlig, Sandra Kim Eldevik som arrangementsansvarlig, Ingebjørg Forsmann Bære
som redaksjonsansvarlig og til slutt de tre
vandrende regionsrepresentantene Loan
Anh Tran, Abel Amar og Ivan Vu.
Vi har helt fra dannelsen av det nye AUV hatt
svært mange produktive to timers møter
som holdes omtrent annenhver uke gjennom året. Det vi er svært fornøyd med er nå
som NUK må holde seg oppdatert på den
teknologiske utviklingen, har vi med stolthet
opprettet et nytt utvalg kalt for Mediautvalget, også kalt for MUT. Deres hovedoppgave
er å synliggjøre NUKs arbeid i media.
For å vise oss i NUK styret frem til lokale miljø har deler av AUV vært ledere på en ungdomshelg i Bodø i begynnelsen av juli 2017.
Dette viser at NUK ikke bare er et kontor i
Akersveien i Oslo, men en barne- og ung-

domsorganisasjon som består av alle våre
medlemmer.
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Sentralt
STAB
Av henrik emil greve
Det har vært et innholdsrikt år for organisasjonen. NUKs første generalsekretær Henrik
Emil Greve startet i sitt åremål den 1. august
2016. Staben sa farvel til to dyktige medarbeidere, Kristina Elizabeth Bjørnland og
Svein-Thomas Tvedt som begge sluttet i NUK
i løpet av sensommeren 2016. På samme tid
ble ungdomspresten byttet ved at p. Duc
Khiem Nguyen ble utnevnt til kapellan på
Hamar og p. Andreas Rupprecht kom tilbake
som ungdomsprest. I løpet av høsten 2016
var Maria Bjørnland ansatt som vikar mens
man søkte etter en ny ansatt. Aleksandra
Śramkowska ble ansatt som organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar fra
6. januar 2017. Selv om det har vært store
endringer i staben ved at to av tre er nye og
man har restrukturert arbeidsoppgavene
har man taklet dette på en god måte.
I løpet året har staben jobbet jevnt og trutt
med den daglige driften av NUK. Vi forbereder leirer og arrangement sammen med
de frivillige. Vi følger opp organisasjonens
økonomi, rutiner og våre frivillige over hele
landet. Generalsekretæren og tursjefen for
WYD Panama 2019 var blant annet på et
planleggingsmøte i Roma i påsken.

I perioden har man også hatt gleden av å
ha en generalsekretær som blir organisasjonens ansikt utad i mange sammenhenger.
Dette har bidratt til et bedre samarbeid med
OKB, Caritas, presterådet, søsterrådet, pastoralrådet i OKB og med en del menigheter.
I tillegg til samarbeid med andre barne- og

ungdomsorganisasjoner. Kalenderen har til
tider vært svært full av reiser og møter. Kim
Anh Le har fått en del nye arbeidsoppgaver
som en del av omorganiseringen av staben.
Aleksandra Śramkowska har blant annet deltatt på kursing i grafisk design og har vært
med å løfte den grafiske profilen til NUK.

Ungdomspresten
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Kjære ungdommer!
I september tok jeg over stafettpinnen fra p.
Khiem etter å ha vært sogneprest på Jessheim i seks år. Og egentlig begynner rapporten allerede der noen måneder tidligere. Det
var nemlig som sogneprest av St. Gudmund
at jeg inviterte NUK til å bruke nærheten til
lufthavn på Gardermoen og det store arealet både innenfor det splitternye kirkebygget
og på parkeringsplassen utenfor som oppmøtested til NUKs store eventyr, reisen til
Verdensungdomsdagene i Kraków. Til tross
for noen skepsis («Hvor er Jessheim?») fungerte det veldig bra, og med biskopens velsignelse kunne pilegrimsreisen begynne.

med noe for å skape det fellesskapet vi er.
Det var sikkert noe eksotisk for mange av
dem som var tilstede, da vi på festdagen for
den hellige Olav kunne synge «Be for oss,
hellig Olav» i dominikanerkirken i Kraków. I
Norge kan vi oppleve det nesten hver gang
vi kommer sammen. Vi kommer med våre
forskjellige bakgrunn og bidrar med våre
forskjellige tradisjoner.

I Polen havnet vi i noen landsbyer nord
for Tarnów. Selv om det ikke var så mange
voksne som kunne engelsk, så var kommunikasjonen mellom ungdommene ikke et
stort problem, og vi kunne oppleve deres liv
og deres måte å være kirke i en uke. Jeg tror
det var noe viktig å bli kjent med det landet
hvor de fleste av våre medkatolikker i Norge i
dag kommer fra. Men mangfoldet i vårt samfunn er mye større, og så var det også i den
følgende uken i Kraków at byen bokstavelig
fylte seg med ungdommer fra alle verdens
land. Det er da alltid tilfeldig hvem man møter og bli kjent med, men alle sammen bidra

Jeg har møtt mange konfirmanter i menighetene og under påskeleiren. Dette året var
det ikke bare spesielt mange deltagere, men
det var også flere ungdommer som ble tatt
opp i det kristne fellesskapet ved å bli døpt
under påskeleiren. Jeg gledet også meg veldig over å jobbe sammen med ledere som
var «mine» konfirmanter for noen år siden.
Det gjør godt å se et menneske vokse og bli
voksen og ta ansvar, kanskje i takknemlighet
for det de har opplevd gjennom sine egne
gruppeledere og kateketer. Så håper jeg at
det er flere nye som har fått smaken i år og
vil ta over deres rolle en gang.

Noen stiller kanskje spørsmål hvem de
egentlig er og hvor de hører til. Svaret er: Du
er den du er, og som den er du del av fellesskapet.

Jeg slutter igjen på Jessheim som ett av stedene hvor jeg deltok i konfirmasjonen i våres. Den store nye kirken var altfor liten for
anledningen. Det viser at kirken er ung, og
det er opp til dere å fremme dens vekst i
TRO, HÅP og FELLESSKAP.
I Kristus,
P. Andreas Rupprecht
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Regionalt
Lokallags- og medlemsstatistikk
Totalt antall lokallag i NUK
Antall tellende lokallag

100
70

Katekese- og barnelag

36

Ungdomslag

52

Unge Voksne-/studentlag

6

Korlag

6

Totalt antall betallende medlemmer

2012

2013

2014

2015

2016

2653

2847

3087

2927

2894

Æresmedlemmer

25

26

27

21

22

Støttemedlemmer

71

100

86

91

57

Betalt 26-34

103

90

82

81

45

Betalt 0-25 år
Nord

42

78

88

56

45

Midt

88

111

139

100

146

Vest

400

524

580

423

545

Øst

401

417

484

499

346

Østfold

483

220

492

429

487

Sør

155

252

230

226

164

Oslo

885

1029

833

1014

1058

Totalt

2454

2631

2846

2747

2790

Regionalt
Distrikt Oslo
Av Abinaya Philip
Oslo er et distrikt som består av mange
forskjellige lokallag fra de tre menighetene,
St. Hallvard, St. Johannes og St. Olav. Hvert
lokallag har regelmessige interne arrangementer. Det har også vært mye samarbeid
på tvers av lokallagene. Distrikt Oslo har hatt
tre enkelt arrangementer for alle lokallagene
i løpet av året 2016/2017, og dette har vært
vellykket. I år har vi hatt en felles adventsaksjonsdag, hvor de ulike lokallagene møtte
opp og dannet grunnlaget for samarbeidet
blant de ulike lokallagene for året. I tillegg
til dette har vi hatt en spirituell kveld, hvor
bønn og sang har vært i sentrum. Det siste
arrangementet som har blitt arrangert av
distrikt Oslo for i år er den store sommeravslutningen i regi med prestene med konfirmantene fra de tre menighetene og lokallagene. Biskopen var også med på å feire
messe sammen med ungdommene, og var
også tilstede på samlingen etter messen.
Med det samme gamle opplegget har st.
JO klart å opprettholde kvalitetssikre ungdomskvelder hver tirsdag hvor det har vært i
gjennomsnitt 15-20 ungdommer. I år har st.
JO fått inn rekordmye til AA, st. JO har hjulpet
enda mer i kirken i forbindelse med kirkefondet og katekese, og har hatt et lite pro-
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sjekt med SOUL. Det desidert største høydepunktet for st. JO var sverigeturen som ble
arrangert i april hvor de besøkte det katolske lokallaget Kefas i Gøteborg.
SOUL har de siste årene hatt en utfordring
med en splittet ledelse og uten ordentlig
struktur, men nå har SOUL blitt bygget opp i
løpet av kort tid under en ny og god ledelse.
Den nye ledelsen består av unge fremragende katolikker som ønsker å bli mer aktive i
kirken. Konfirmanter har blitt mer involvert i
lokallaget. Det viktigste av alt er at SOUL er
et skritt nærmere visjonen og målet til NUK;
å skape et sted hvor unge katolikker kan
komme sammen og skape sosiale forhold til
hverandre, samt å kunne utforske og styrke
troen sin.
YFL er stolte over å ha fått til aktiviteter i løpet av året som leirer, månedlige møter, fellowships osv. Dette har ført alle i gruppen
nærmere hverandre, men spesielt nærmere
vår Gud.
I fjor satte TUK seg et internt mål om å ha
månedlige samlinger og aktiviteter. TUK er
stolte av å si at de har oppnådd dette målet,
ved å ha arrangert samlinger hver fjerde fredag i måneden, i tillegg til andre små aktiviteter. Aktivitetene som har blitt gjennomført
her har blitt gjennomført med grunnlaget i

visjonen til NUK (tro, felleskap og handling).
Kort oppsummert har distrikt Oslo hatt et
flott år! Til slutt ønskes det at neste år også
blir et flott og innholdsrikt år for distrikt Oslo.
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Regionalt
Distrikt Østfold
Av Vivi v0

Distrikt Østfold er et distrikt som består av
lokallagene og menighetene Askim, Moss,
Fredrikstad og Halden. Ved landsmøte 2016
ble det bestemt at jeg, Vivi Vo fra Askim, skulle ha ansvaret som distriktsrepresentant for
året 2016/2017. Samtidig ble det også valgt
at Bartek Raszkowski fra Moss skulle ta over
jobben som vara.
Dette har dessverre vært et ganske stille år
for distriktet vårt, men likevel ble det arrangert en del små arrangementer i de forskjellige menighetene, men dessverre er ikke
menigheten Halden like aktiv som de andre.

Menigheten Fredrikstad har vært den mest
aktive menigheten i hele år, med et helt nytt
styre og ny årsplan har de fått arrangert
ungdomshelger og ungdomskvelder, konfirmanthelger og flere innsamlingsdager,
der de har solgt kaker og kaffe for å samle
inn penger til Adventsaksjonen og Fasteaksjonen. Til sammen fikk de samlet inn ca. 22
000 kr til begge aksjonene.
I både Askim og Moss er det blitt arrangert
en helg i hvert menighet, der Askim hadde
arrangert en AA-helg, der de møtte opp på
lørdagen til katekese og overnattet i kirken
til søndag. Etter katekesen gikk alle ut med
bøsser for å samle inn penger der de greide
å samle inn ca.5000kr.

Og sist, men ikke minst er det menigheten
Moss som har fått arrangert et ungdomstreff. Det ble samlet 23 unge katolikker
i alderen fra 9 år til 19 år, noen kom til og
med hele veien fra Oslo for å være med på
MUK helgen! Dette ble den første helgen for
mange av de unge deltakerne, siden mange
av de eldre tidligere deltakerne har dratt for
å studere, så det ble en ny opplevelse for
mange.
Etter alle disse små arrangementene er det
blitt etterspurt om flere store arrangementer som DT og forskjellige ting vi kunne gjort
innenfor distriktet vårt og med evt. de andre
distriktene.

Regionalt
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Distrikt Øst
Av sofie aceveda

Distrikt Øst består av menighetene i Asker
& Bærum, Drammen, Gjøvik, Hamar, Hønefoss, Lillehammer, Lillestrøm, Kongsvinger
og Jessheim. Under landsmøte 2016 fikk
distrikt øst nye representanter der jeg, Sofie
Aceveda ble valgt som den nye distriktsrepresentanten for året 2016/2017. Samt ble
Christine Vu fra Lillestrøm valgt som den nye
distriktvaraen.
Distriktet fikk en pangstart på nyåret der vi
arrangerte en vellykket distrikts treff i Jessheim med rundt 50 deltakere. Når det kommer til aktivitetene i lokallagene har flere av
lokallagene holdt aktiviteten oppe mens andre ikke har fått til like mye aktiviteter som
de ønsket.
Lokallaget i Asker & Bærum (KLAB) fikk endelig en start på en etterlengta aktivitet i år.
Siden har de hatt møter der de har drevet
med diverse aktiviteter og hatt juleverksted
der de har lagd pepperkaker og julekort. De
har også fått arrangert konfirmasjonshelg på
Mariaholm som både deltakerne og lederne
var storfornøyde med helgen. I Drammen
(Dueflokken) har de holdt katekeseovernat-

tingshelg der ungdommene fra Dueflokken
sto bak til å arrangere.
Ungdom i St. Gudmund (UiG) arrangerte
konfirmanthelg, ministranthelg og holdt seg
aktive under sommerferie.
Lokallaget i Hamar (HAUK) har klart å få til
en god jevnlig aktivitet i år hvor de møtes
omtrent 1 gang i måneden. De har blant
annet samarbeidet med andre lokallag og
menigheter i distriktet. Der de har arrangert
en minnerik sportshelg med Lillehammer og
Gjøvik. HAUK har også fått til å arrangere en
hyttetur til Trysil der alle storkoste seg. Som

nevnt tidligere har Gjøvik (GLUP) hatt sportshelg sammen med HAUK og Lillehammer.
Samt holdt på med jevnlige aktiviteter med
lokallagsmøter 2 ganger i måneden. Der de
tilbringer tiden sammen med filmkvelder,
pizza og kos. Og tilslutt avslutter møtet med
en minimesse.
En fellesaktivitet alle lokallagene i distrikt
øst har fullført er pengeinnsamling til Adventsaksjonen 2016. Der alle har vist god
innsats der de har holdt kirkekaffe, bøssebæring, juleverksted, juleshow og vaffelsalg.
Vi vil takke for et fantastisk år med distriktet
og ser allerede frem til det kommende året!
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Distrikt SØR
Av Ludvig stefan Hareide

Distrikt Sør består av menighetene i Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Arendal
og Kristiansand. Under Landsmøte 2016 ble
jeg, Ludvig Lorentz Stefan Hareide, valgt til
å representere distriktet i landsstyret året
2016/2017. Andreas Hoang ble valgt til vara.
På distriktsnivå har det vært færre aktiviteter
i år enn i fjor. I mars forsøkte vi å arrangere
et distriktstreff, men det ble avlyst grunnet få
påmeldte.
Ungdomslaget i Tønsberg, AKUTT, har hatt
lokallagsmøter omtrent hver tredje uke med
forskjellige aktiviteter. De arrangerte også en
overnatting i november sammen med konfirmantene som ble en suksess.
Ungdomslaget i Larvik, STFU, har hatt flere
møter i løpet av året. De har blant annet hatt
filmkveld og en retrett med sognepresten. I
tillegg har de stått for kirkekaffen flere ganger.
Ungdomslaget i Porsgrunn, KULIP, har møttes regelmessig. I høst-, vinter- og sommerferien har de arrangert LAN. De har også hatt

flere overnattinger i løpet av året. Ungdomslaget har også hjulpet til med/i katekesen.
Ungdomslaget i Arendal, CREDO, har møttes
med ujevne mellomrom siden sist landsmøte,
ganske hyppig på høsten og mindre hyppig
nå på våren. De har hatt aktiviteter som karneval, spillkveld og filmkveld. At hyppigheten
har gått ned skyldes konflikt blant lederne.
Ungdomslaget i Kristiansand, SAUL, har hatt
møter hver tredje uke med aktiviteter som
sportskveld, Beat 4 beat og påskeeggjakt,
og de har også hatt forskjellige temaer på
kveldene. I år har hatt et strengere budsjett
blant annet siden de brukte mye penger i fjor.

I september hadde de sin årlige Stella Maris
tur. Ministrantlaget, SAML, har øvd et par
ganger i halvåret, hatt en overnatting og en
kosekveld sammen. Etter intensiv øving over
sommeren kom de på førsteplass i Norgesmesterskap for ministranter.
I tillegg har alle lokallagene bidratt og vært
aktive under Adventsaksjonen 2016, noe vi
er utrolig stolte av. Vi vil takke for et fint år
med distriktet og håper det neste år blir enda
bedre!

REGIONALT
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Distrikt Vest
Av mari ulleberg Søreng

SKUF (Stavanger Katolse UngdomsForening)
har dratt på flere turer, arrangerte pizzaog spillkveld, og julebord. Flere av SKUFungdommen var også med på å planlegge
en Tweens-leir for 5.-7.klasse katekesebarn.
Det ble en suksess blant både deltakere og
ledere. Det ble også arrangert konfirmasjonsleir for 9.klasse på Hommersåk med
rekordmange konfirmanter. Sammen med
konfirmantene klarte SKUF å samle inn over
7000 kroner til Adventsaksjonen. SKUF Ministrant fikk ha en felles øving i høst og en
stor juleavslutning med pizza og bowling!
SUV (Stavanger Unge Voksne) var for første
gang denne høsten beriket med internasjonale studenter, og som den inkluderende
verdenskirken vi er, foregikk de fleste aktivitetene denne på engelsk. SUV har bl. a.
fått besøk av en St. Josephsøster, dratt på ishockeykamp, og vært vertskap for et Global
Uke-foredrag som bevisstgjorde slaver i det
moderne samfunn. Det ble også avholdt et
julebord som avslutning.
Bergen har mange aktive lokallag: studentlag, tamilsk ungdomslag, barnegruppe, mi-

nistrantlag og et nyoppstartet ungdomslag.
Studentlaget, Fides, har ukentlige møter
med alt fra rosenkranslaging og maling til
foredrag og bibelkvelder. I tillegg har vi dratt
på hyttetur til Voss, vært på fjelltur med grilling, og bowling. Oppmøtet har vært bra
både på høsten og våren, og siden de fleste
er internasjonale studenter, er det en dynamisk gruppe.
BUK (Bergensk Unge Katolikker) startet
opp igjen i vår, og har arrangert helgetur,
kino, grilling og annet gøy. De unge i me-

nigheten drar stor nytte av en ungdomsprest og barne- og ungdomsarbeider
som er flotte og engasjerte. Ministrantlaget er en tallrik gjeng som gjorde en veldig bra innsats under Adventsaksjonen.
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Distrikt Midt
Av Elisabeth Thrane

Det har skjedd mye positivt i Distrikt Midt
dette året. Den viktigste hendelsen var
vigslingen av den nye katolske domkirken i
Trondheim 19. november 2016. Paven sendte kardinalen Cormac Murphy- O’Connor for
å representere han og gjennomføre liturgien. Det er ikke ofte en domkirke blir vigslet
her i Norge, så regionsrepresentanten i AUV
Abel Amar og ungdomspresten p. Andreas
arrangerte en helg for ungdommene i Midt
samtidig som vigslingshelgen. Det var en
flott helg hvor ungdommene ble godt kjent
med hverandre og fikk oppleve liturgien, enten som ministrant eller sittende blant menigheten.

Ellers fikk både KUL-Tro og Studentlaget i
Trondheim (SiT) nytt styre i September 2016.
KUL-Tro hadde et arrangement hver måned
før jul i tillegg til å bidra i Adventsaksjonen
med en kirkekaffe. Styret skal prøve å få til
en sommeravslutning i juni før alle drar på
ferie.
SiT har hatt jevnlige møter både med spirituelt og sosialt innholt, blant annet paintball,
sakramentsandakt og fetetirsdagsfest. De
har også hatt arrangementer med den internasjonale studentgruppen Albert Magnus,
som f.eks. retrett til Tautra Kloster, kirkekaffe og studentmesser. I tillegg ble et vellykket
julebord arrangert der det var cirka 13 stykk
fra hver gruppe og meget god mat.
Lokallaget i Levanger dannet et nytt styre
i januar 2017 hvor de endret navnet sitt til
LEV.UNG. I løpet av året har de hatt ansvar
for flere mini-leirer. I oktober hadde de en
mini-konfirmasjonsleir/Halloween leir, i februar hadde de en Valentinshelg og i påskeferien hadde de en påskeleir. Disse leirene
var et samarbeid med menigheten og KULTro i Trondheim. LEV.UNG. deltok også i Ad-

ventsaksjonen hvor de stod for to AA-helger
som gikk veldig bra.
Nesten tre uker etter Den stille uken, stod
LUT og andre ledere i NUK for en minipåskeleir for konfirmantene i hele Distrikt
Midt. Dette var en stor suksess og håpet er
at ungdommene fra Ålesund og Molde ble
inspirert til å være aktiv i lokallag, siden menighetene sliter med å ha et aktivt lokallag.

REGIONALT
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DISTRIKT NORD
Av karthiha edward

Året 2016/2017 har vært et rolig år i forhold
til de tidligere årene for distrikt Nord. Distriktet er størst i areal av 7, og består av menighetene i Bodø, Tromsø, Hammerfest, Harstad,
Storfjord, Mosjøen og Narvik. Grunner til et
rolig år er at det er langt i mellom byene, og
det er for få ungdommer i hver by.
De fleste lokallagene i Nord har vært inaktive, Lokallaget i Bodø har hatt litt aktivitet i
år. De har hatt pizza kveld, film kveld, bake
kveld, bidratt med kake salg til AA og vært
med å inspirere konfirmantene til å dra på
påskeleir.
Det ble arrangert distriktstreff 2.-4.juni i
Bodø, men dessverre hadde ingen av ungdommene fra de andre byene mulighet til å
komme. Men i samarbeid med sogneprestene ser vi lys i tunnelen. Planen er å få i gang
mer aktivitet for konfirmanter, og første
kommunionsbarn i de forskjellige menighetene, i første omgang og utvide arbeidet der
ifra.
Det ble også arrangert sommerleir Nord for
barn og ungdommer i år, vi håper dette kan

være en god start på å få samlet unge i Nord.
Vi jobber mot, og håper på god fremgang videre, med mål i å få se en levende, ung Kirke,
også her oppe i Nord.
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Statistikk over NUKs aktiviteter 2016
18+ helg på Mariaholm 2016
Vårsamling 2016
Påske+leir 2016
Konfirmantleir 2016
Dugnadshelg 2016
Landsstyremøte Vår 2016
Barneleir Sør 2016
Vestlandsleir 2016
Barneleir Oslo/Øst 2016
Juniorleir 2016
Ungdomsleir 2016
Lederhelg på Mariaholm 2016
Landsmøte 2016
Høstsamling 2016
Adventsaksjonshelg 2016
Malmøtur 18+ 2016

Deltagere

19
18
55
104
3
16
25
23
38
35
30
12
48
26
68
18
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barneleir øst 2017
Av Esmeralda Cecilie Pérez
Dette gjenspeilet seg i det utrolige samholdet og de mange fine øyeblikkene vi hadde
på leiren. Det er mye som kan trekkes frem,
og som var med på å gi leiren den gode
stemningen:
Leir-t-skjortene som ble pyntet og skrevet
under av alle deltakere. Konsentrasjonen
og høytideligheten ved å lese i messen. Det
improviserte bryllupet mellom to ledere,
basert på et rykte blant barna. Imponerende forestillinger under katolske talenter.
Den unike stillheten og roen under sakramentsandakten.
Lørdag 24. juni var det endelig tid for Barneleir Øst på Mariaholm. 37 spente deltagere
var klare for en uke sammen i tro, felleskap
og handling.
Tema for leiren var nestekjærlighet. Gjennom tre forskjellige og interaktive temaøkter
ble temaet belyst fra flere vinkler. Vi lagde
blant annet et nestekjærlighetstre, der alle
kunne skrive hva de assosierte med nestekjærlighet. Gjennom hele leiren var det også
fokus på hvordan vi kunne vise nestekjærlighet i forskjellige situasjoner.

Ansiktsuttrykkene til barna da lederne overrasket dem med et vannkrigangrep. Men
også følelsen av sjokk ved å få iskaldt vann
helt over ryggen, og det fornøyde smilet til
deltakeren som gjennomførte det. Grillingen
av både marshmallows ute, og av Pater Pål
under Pater Prater. Den genuine gleden og
smilene over å være i hverandres og Guds
nærvær.
Dette er kun et lite utvalg av det som skjedde
på leiren, og vi har nok alle forskjellige øyeblikk vi velger å trekke frem. Men minnene

og opplevelsen av leiren i sin helhet, er noe
vi alle tar med oss hjem igjen etter en fantastisk uke sammen på Mariaholm.
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Juniorleir 2017
Av: georg fongen

Som en sommerleir kunne vi ikke vært heldigere med været, noe som gjorde det mye
mer behagelig å spille fotball ute hver dag,
gå tur i skogen, løpe etter sauer som prøver
å snike seg inn på jentefløyen, eller å sitte uti
gresset og bli kjent med nye venner.

Den 1. juli var scenen satt for årets juniorleir
på Mariaholm, og lederteamet fikk endelig
møte de 41 deltakerne, som spente og sjenerte steg av bussen. Leiren var i gang!
Temaet for leiren var «Bønn – legg alt dere
har på hjertet framfor Gud», og vi fikk en
serie av gode temaøkter om alt fra hvordan
man ber, hvilke verktøy kan man bruke til å
be, analyse av Fader Vår, hvordan man kan
få tid til å be i hverdagen, og hvorfor vi skal
be. Det var til tider et dypt tema som deltakerne tok med en moden forståelse, og alle
(inkludert lederne) lærte noe nytt om bønn i
løpet av uka.

Uteaktivitetene toppet seg midt i uka, da
vi hadde en hel dag i solsteken. Stafetter,
rød og blå, vannkrig med vannsklie, grilling,
messe på volleyballbanen, bålkveld med
ringdans rundt bålet og ultimate frisbee. Det
hele ble en lang og herlig dag, der den største bekymringen var om vi hadde nok solkrem. Det hadde vi. Og det var en fornøyd
gjeng med ledere og deltakere som kunne
slappe av og kose seg dagen etter, med en
rolig filmkveld.
Det er vanskelig å si hva som gjorde leiren
så bra som den var. Det var nok quizkvelden,
dansingen, felles rosenkranslaging, beat4beat, sirkusfesten med alt som finnes på
sirkus (inkludert en elefant!), disco på fløyen,
leiravisene med alt man kan tenke seg av
sladder, de rolige aftenbønnene, den gode

maten, messene, og ikke minst medaljesermonien i solnedgang. Men det viktigste var
at vi gjorde det sammen, med stort engasjement og glede!
Da siste kvelden var ferdig, med dans langt
ut i de sene nattetimer, Mariaholm var ferdig rengjort, siste bønn i kapellet var bedt og
regnet endelig hadde begynt å falle, var det
en sliten gjeng som forlot årets juniorleir.
Mange opplevelser og venner rikere.
Tusen takk for en fantastisk leir, alle sammen!

arrangement
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Påskeleir - Haraset 2017
Av Sandra kim eldevik

Søndag 9. April møtte 59 spente ansikter
solen på Haraset Leirsted. Her møtte de 15
enda mer spente ledere som hadde forberedt seg på tidenes påskeleir. Påskeleiren
startet med en meksikansk temafest der
vi ble bedre kjent med hverandre. Denne
kvelden skulle vise seg å være kvelden der
alle ble enda bedre venner og dagen derpå
føltes det ut som vi hadde kjent hverandre i
flere år. Uken gikk i en fei. Skriftemål, quiz og
beat for beat var noen av aktivitetene som
stop på agendaen.
Så kom lang fredag. Dette var en rolig og
lang dag for de aller fleste, med gode og rolige aktiviteter. Da kvelden nærmet seg, fikk
vi besøk av en hemmelig gjest, nemlig Triana
aka leder X, som avholdt Harasets eske. Kvelden ble avsluttet med den sterke filmen Passion of Christ.
Da lørdagen kom arrangerte vi Påske OL,
men det de aller fleste ventet på var det som
skulle skje på kvelden og ikke minst, hvem
som skulle gå av med seieren på Haraset
Hotell.

Det ble ladet opp til en spennende finale,
der Paulina droppa kulen og vant det hele.
Uheldigvis var kom søndagen, vi møtte trøtte
og slitne deltagere som var klare for å dra
hjem, men som ikke enda var klare for å ta
farvel med hverandre. Leiren ble avsluttet
med en fin messe I kapellet, der leirsjefen
fikk tatt sitt tårevåte farvel. Etterfulgt avskjed
med hverandre.
Haraset Hotell over for denne gang.

LUT
Leirutvalget har
leirvirksomhet.

ansvar

for

NUKs

Leirutvalget finner sjefer for leirene og
assisterer ved sammensetting av lederteam
og følger opp lederteamene før, under
og etter leir. Hver vinter arrangeres en
samling for opplæring av årets leirsjefer og
på sensommeren arrangeres en samling
på Mariaholm for alle som har bidratt
som ledere i organisasjonen. Etter at
leirsesongen er over går utvalget igjennom
leirene og kommer med forbedringer til
neste års leire.
Utvalget: Marius B Horn, Monique Vassvåg
og Alexander Kopperud.
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REDAKSJONER
NUKS BLADER OG NETTSIDE 2016-2017
Arken
Av jennie vu
Arken er et barneblad for barn opp til 12 år
og gis ut fire ganger i året. Det tredje nummeret i 2016 tok for seg temaet «ÅNDER OG
SJELER» mens utgaven etter, som ble utgitt i
juletiden, handlet om «PILEGRIM». I starten
av 2017 ble det utgitt et nummer med temaet «HVORFOR GÅR VI I KIRKEN?», mens sommerens nummer har «MIN DRØMMEJOBB»
som tema.
I år har det vært noen utskiftninger i redaksjonen. Bao Hieu Kevin Nguyen forlater Arken etter mange års bidrag, mens Gabriela
Beukers og Sara Tørnquist har trådd inn
som nye skribenter. Det ble holdt en vellykket redaksjonsdag og skrivekurs med LNU
for alle redaksjonene (Arken, Q og Credimus)
i vinter. Dette resulterte i at redaksjonen har
arbeidet med forbedringer til bladet. Layouten skal ha blitt renere og mer entydig.
Dessuten er helgenserien byttet ut med
helgentegneserie. Bladet har fremdeles de
faste spaltene «Emanuel og Terese», «norsk/
polsk»-artikkel, «Det kreative hjørnet» samt
oppgaver for både de yngste og eldste.

Under arbeid med de to siste utgitte bladene
har vi også jobbet med rettigheter av bilder
på internett. Vi håper at de endringene som
er gjort vil trekke til seg flere lesere som blar
seg gjennom bladet. Arken ønsker videre å
jobbe med å velge ut tema som er relevante
for barn og som de kan kjenne seg igjen i.

Q
AV VICTORIA OFTESTAD og caroline belaunde
I løpet av året som
har vært har det
blitt gitt ut fire flotte
nummer av Q, hvert
blad har tatt for seg
et viktig tema; Q3
2016 handlet om
lidelse, og hadde
hovedfokus på lidelsens verdi og
betydning. Vi fikk
flere positive tilbakemeldinger på valg av tema. Q4 2016 handlet om kirken, og tok for seg spørsmål som:
kan man fortsatt kalle seg katolikk selv om
man er uenig med Kirkens lære? I starten av

2017 ble det utgitt et nummer som handlet
om skam, både som i serien og følelsen. Q2
hadde «Din stemme» som tema og vi tok for
oss aktuelle valg, både politiske og i livet.
Det har vært noen endringer i forhold til
redaktør og journalister. Caroline Belaunde
Brynsrud tok pause som redaktør etter at
Q1 ble gitt ut, og Victoria Oftestad tok over
rollen. Helena Wacko og Kim Anh Le er ikke
med i redaksjonen lenger. Det er heller ikke
Aleksander Kopperud, som sluttet som journalist etter mange år i Q. Per i dag består
redaksjonen av Victoria Oftestad (redaktør),
pater Andreas Ruprecht (ungdomsprest),
Karol Michalczuk (layout), Maria Pham (illustratør) og journalister Odin Fredrik Rustad,
Susanne Tande, Aleksandra Sramkowska,
Cecilia Bruce, Caroline og Belaunde Brynsrud. I tillegg har vi Magdalena Wator som
fast bidragsyter, hun skriver den faste artikkelen på polsk, men denne har vi besluttet å
ta med i de videre bladene (utgikk i Q1 og Q2
dette året uten noe negativ tilbakemelding).
Ellisiv Solberg har også bidratt mye i de siste
bladene. Vi vil også takke redaksjonsansvarlig Ingebjørg Forsman Bærø for veldig god
oppfølging og støtte.

23

Vi ser frem til å
fortsette det givende arbeidet
med dette kjempefine bladet for
ungdom mellom
13 og 18 år!

CREDIMUS
Av ingebjørg Forsman bærø
Det har vært et spennende år for Credimus.
Vi fikk en ny, motivert og inspirerende redaksjon, og ga ut vårt første nummer på lenge!
Etter å selv ha vært interimredaktør for to
nummer, takket Sebastian Salinas Thoresen
ja til å ta over og ga sammen med redaksjonen og bidragsytere ut nyeste nummer
av Credimus (Hierarki). Redaksjonen faste
medlemmer er Anja Persvold (AUV), Sigrid
Perpetua Heggtveit, Odin Fredrik Rustad
(Q), Snit Ghebriel, Sivert Thomas Ellingsen,
Øyvind Johannes Evenstad og Sofia Theresa
Dahl. Takket være redaksjonen og redaktørers innsats har Credimus fått nye bein å
stå på, og vi har kunnet skrive om det som
interesserer oss og NUKs medlemmer over

18. Med god hjelp fra vår nyeste organisasjonskonsulent Aleksandra Sramkowska, har
vi også kunnet eksperimentere med layout
og bilder.
Vi har forsøkt å tenke på at Credimus skal
være et blad for alle typer unge katolikker,
akkurat som våre medlemmer. Derfor prøver vi å skrive om en variasjon av tema med
ulike innfallsvinkler. I løpet av høsten og våren har vi dekket 18+ samling i Trondheim
og kirkevielse, Pavens besøk i Sverige, Caritas arbeid med voldsforebygging i Colombia,
og studietur til Ukraina med mere. Medlemmer i utlandet har også bidratt med reisebrev, som vi setter stor pris på.
Credimus ønsker å være åpne for kritikk så
vel som ros, og håper at alle som brenner
inne med et tema eller et spørsmål kontakter oss, eller sender inn artikler. Credimus, i
likhet med NUK ønsker å være åpne og tilgjengelige for våre medlemmer! Med en ny,
engasjert redaksjon og en brennfersk redaktør har vi stort potensiale for utvikling og et
flott arbeid videre. Vi gleder oss til fortsettelsen!

ny nettside - nuk.no
Av jakob voigt
I sommer lanserte NUK sin nye
nettside. Det har
vært en lang prosess med med
mange
fantastiske frivillige som
har stått på for
å levere et godt
produkt. I tillegg
har vi også fått
profesjonell hjelp
av firmaet blåis. Vi er meget fornøyd med den
nye nettsiden, her kan du finne alt du er vant
med fra den gamle nettsiden samt noen nye
tillegg. Det er blant annet laget med elektronisk skjema for utfylling av reiserefusjon direkte på nettsiden. Det finnes også et Norgeskart
der du kan se en oversikt over alle lokallag som
tilhører organisasjonen vår rundt om i landet.
Tusen takk til alle som har hjulpet til med å realisere dette prosjektet.
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formasjon
LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)
Av Katrine Zboch og catarina vu

Ledertreningsutvalget (LTU) er et utvalg i
NUK som jobber med utdanning og trening
av leir- og lokallagsledere. Utvalget består
per i dag av Katrine Zboch, Stephen Trotter,
Kristian Varmo Andresen, Elisabeth Thrane
og Catarina Vu (leder).
I januar hadde LTU lederbytte hvor Katrine
Zboch gikk av som leder og Catarina Vu tok
over. Zboch har hatt mye glede av å sitte
som leder de siste 4 årene, men gleder
seg enda mer over at utvalget vokser og
at unge, dyktige og engasjerte Vu tar over
roret.
LTU arrangerte i år to ledertreningshelger
for ungdom i alderen 15-18 år på idylliske
Mariaholm. På disse ledertreningshelgene
blir deltagerne fordelt på fire forskjellige
kurs – tro, bibel, kirke og ledelses- og samarbeid. I løpet av helgen lærer de en del
teori som gir dem tyngde og trygghet som
fremtidige ledere, i tillegg til at de får praktiske oppgaver som simulerer hvordan det er
å være leder på leir eller i lokallag.
LTU har i år jobbet med mange spennende

prosjekter, blant annet nytt kursopplegg.
Vi bestemte oss i år for å forbedre kursopplegget til ledertreningshelgene. Kursene
vil i framtiden være enda mer rettet mot
den praktiske biten av lederrollen. Vi håper
at allerede til ledertrening høst at de nye
kursene vil være på plass. I tillegg har vi satt
oss et mål om at å få med enda flere unge
katolikker på våre ledertreninger, og jobber
med å få menighetene rundt om i Norge til
å sende flere ungdommer til ledertrening
på Mariaholm. Vi satser på ny påmeldingsrekord på ledertrening høst!
Vi kan i år skryte av hele 4 ferdigutdannede ungdommer som har gått gjennom alle
kursene LTU tilbyr på samlingene. I tillegg
så har vi hatt rekord på deltagelse på ledertreningshelgene i året som har vært.

LTU
Ledertreningsutvalget
er
NUKs
innsatsstyrke for å bedre ungdoms
forutsetning til å bli gode ledere i lokallagene
og ellers i organisasjonen.
Hovedvekten av arbeidet legged ned i
å planlegge og gjennomføre to årlige
ledertreningshelger for ungdom mellom
15 og 18 år. På ledertrening høst og
ledertrening vår samles engasjerte ungdom
rundt et kursopplegg på totalt 48 timer for å
øke bevisstheten rundt vår tro og det å være
katolske rollemodeller.
Over to år kan en gjennomføre de fire
kursene og erverve dyrebare refleksjoner
og praktiske verktøy for å lede ungdom. I
tillegg jobbes det for praktisk oppfølging av
nøkkelpersoner i menighetene i samarbeid
med barne- og ungdomsarbeidere.
Utvalget: Katrine Zboch, Stephen Trotter,
Kristian Varmo Andresen, Elisabeth Thrane
og Catarina Vu (leder)

Vi i LTU gleder oss over å kunne være med
på utviklingen av morgendagens ledere!

formasjon
18+ arbeid
Av anja z.persvold

2016-2017 har vært og er et spennende år
for de unge voksne i NUK! Vi i AUV har hatt
et sterkt ønske om å styrke NUKs arrangement for unge voksne. Denne aldersgruppen bidrar med mye frivillig arbeid til NUK,
dette er en alder hvor man ofte flytter og
endrer livssituasjon. NUK vil gjerne hjelpe de
unge voksne å ta fordype seg i troen og samtidig bidra til et aktivt, engasjert fellesskap av
unge katolikker.
NUK har dette året arrangert både lokale,
regionale og nordiske aktiviteter. I slutten
av oktober arrangerte vi helgetur til Malmö
for å møte paven. Vi var 18 unge fra Norge,
bodde sammen med SUK, og ble bedre kjent
med de unge svenske katolikkene. Møtet
med paven, både på messe og et økumenisk
arrangement med vitnesbyrd og konsert, var
svært inspirerende! Tenk at vi har møtt pave
Frans i Skandinavia!
I februar arrangerte NUK en helg i Trondheim for unge voksne fra hele landet. Vi
fikk se den nye domkirken, var på rebusløp
i byen og fikk besøk av p. Ole Martin som
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formasjon
lærte oss hvor viktige Kirkens dogmer er.
Denne helgen var stor stas, vi ble bedre
kjent med hverandre, det er godt å møte andre unge voksne som deler samme tro.
Både NUK, SUK og DUK har uttrykt et sterkt
ønske om bedre nordisk samarbeid. Derfor er vi glade over å kunne ha brukt dette
året på å planlegge en nordisk festival, ja, en
mini-WYD i Vadstena, Sverige 1.-3. september. Det er styrkende for troen og fellesskapet å møte denne mangfoldige gruppen av
unge katolikker som bor i nabolandene våre.
Det foregår også mye på lokalt plan. NUK
har lokallag for unge voksne/studenter som
møtes regelmessig i både Bergen, Oslo,
Stavanger, Trondheim og har i år fått et nytt
lokallag for unge voksne i Kristiansand! Det
er givende å møte andre unge katolikker når
man flytter til en ny by, begynner å studere
eller arbeide. Jeg retter en stor, hjertelig takk
til alle de unge voksne som bidrar i lokallagene!
I Kristus,
Anja Zawadzka Persvold 		
AUV-medlem, 				
ansvarlig for de unge voksne

formasjon
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Adventsaksjonen 2016 – Rett til
utdanning i Vietnam
Av Mathias Ledum

I 2014 var det på NUKs landsmøte en intens og spennende diskusjon rundt valg av
prosjekt til Adventsaksjonen 2015. Det stod
mellom Vietnam og Honduras, og det var
bare så vidt at prosjektet i Honduras fikk
flere stemmer. Noen jublet av glede, andre
reagerte med skuffelse. Men selv om man
må prioritere ett prosjekt per år, betyr det
ikke at løpet er kjørt for de andre prosjektene. Disse prosjektene drives allerede av
Caritas, men har gjennom landsmøtet muligheten til å få en ekstra støtte fra oss. Da
jeg så engasjementet til de som talte prosjektet i Vietnams sak, så visste jeg at hvis
dette prosjektet ble lagt fram igjen året etter, så ville det ha stor sjanse for å vinne
fram. Denne forutsigelsen lot seg bekrefte
etter at man på landsmøtet i 2015 stemte
for at NUK skulle støtte prosjektet i Vietnam
gjennom Adventsaksjonen 2016, og nesten
uten noen stemmer imot eller avholdende.
Det ga håp for at denne Adventsaksjonen
ville komme til å engasjere mange!
Temaet for prosjektet var retten til utdanning, med fokus på å sikre skolegang til

sårbare grupper som barn av migranter og
barn med funksjonshemninger. Prosjektet sikter på å bidra med utstyr til de ulike
utdanningssentrene til Caritas rundt om i
Vietnam, og samtidig jobbe opp mot myndighetene for at de skal anerkjenne sitt ansvar for å skulle gi alle en mulighet til å gå på

skole, uansett om man var migrantbarn eller
hadde funksjonshemninger.
I tro med tradisjonen arrangerte vi adventsaksjonshelg på Mariaholm i månedskiftet mellom oktober og november, hvor
rekordmange deltagere (53 stk) fikk forbe-
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rede seg til Adventsaksjonen. Under helgen
fikk de gjennom idémyldring, presentasjoner, workshops og gruppearbeid gode forutsetninger for å skulle gjennomføre aksjonen lokalt. Nytt for AA-helgen i 2016 var at
elever fra de katolske skolene var invitert,
noe som både vi og de satte stor pris på.
Det er ingen tvil om
at både tema og land
har hatt noe å si for
hvor bra aksjonen
gikk;Utdanning er noe
som står folk flest
nært og som man
har et bevisst forhold til, samtidig som
mange katolikker i
Norge har en spesiell
tilknytning til landet
Vietnam, enten ved at de selver derifra, eller fordi de har familie eller venner derifra.
Vi så masse aktivitet fra Kristiansand i sør
helt til Tromsø i nord, og vi var vitne til en
dugnadsånd uten like. Til slutt landet vi på
hele 654 000kr, som er over 250 000kr mer
enn året før og i tillegg en all time rekord!!
Aksjonen engasjerte ikke bare ungdommer,
men hele menigheter var med og bidro i
både stort og smått. Til sammen engasjerte
norgesungekatolikker/adventsaksjonen

norgesungekatolikker

over 30 menigheter seg i tillegg til de fem katolske skolene i Norge, noe som har vært til
stor inspirasjon for oss i utvalget. Lokallaget
som samlet inn mest totalt var i år Bergen,
som gjennom adventstiden klarte å samle
inn hele 86667 kr! Vihåper at vi med disse
pengene kan gjøre en ekstra innsats for prosjektet som skal gi sårbare barn i Vietnam
den utdanningen de har krav på. 654 000 kr
er nok til å dekke skolepenger for 654 barn
i et helt år! Selv om behovet er langt større,
så utgjør det vi har samlet inn uansett en
betydelig forskjell!
Tusen takk til alle som
på en eller annen
Med deres bidrag har vi klart å samle inn
måte har bidratt til
at alle bitene har falt
654 000 kr
på plass. Jeg håper
som vil gå til å støtte utdanningssentre
for sårbare barn i Vietnam. På vegne av
Norges Unge Katolikker takker vi dere
at dette engasjemenfor deres engasjement og innsats.
tet vi har sett, ikke vil
Med vennlig hilsen
Karitativt Utvalg
være noe som er forbeholdt adventstiden,
men at vi i vår hverdag
må holde på denne
brennende iveren etter å hjelpe vår neste.
Håper at Adventsaksjonen kan være det
“karitative frøet” i hvert ungdomslag, som vil
spire og bære mange frukter i framtiden!

TAKK!

Besøk gjerne Adventsaksjonens hjemmeside:

norgesungekatolikker.wixsite.com/adventsaksjonen
adventsaksjonen
norgesungekatolikker

norgesungekatolikker

kut
Karitativt utvalget er ansvarlig for
gjennomføringen av Adventsaksjonen og
å informere om Nord/Sør-problematikk i
samarbeid med Caritas Norge.
Utvalget: Mathias Bruno Ledum som
leder, Camilla Ramse, Vivian Phan, Tram
Michelle Nguyen og Ann Louise Ledum.

ADMINISTRASJON
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regnskap
Inntekter

Budsjett 2016

Regnskap 2016

Medlemskontingenter
Medlemskontingent < 25
Medlemskontingent > 25
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent støtte - øremerket
Medlemskontingent støtte
Sum medlemskontingenter

183 000,00
16 000,00
9 000,00
5 000,00
22 500,00
235 500,00

223 946

Støtte fra Kirken
Tilskudd fra OKB
Tilskudd fra Tromsø Stift
Tilskudd fra Trondheim Stift
Sum støtte fra Kirken

470 192,00
30 000,00
50 000,00
550 192,00

600 000
40 000
0
640 000

1 560 000,00
0

1 498 680
41 286

1 560 000,00

1563205

1805500
60000
1865500

1 856 774
697
1841503

20 000,00
830 604,00
40 000,00

131
728 921
36,446

Statsstøtte
Statsstøtte drift
Statsstøtte internasjonalt
Statsstøtte annet
Sum statsstøtte
Arrangementsinntekter
Deltakeravgift
Andre inntekter arrangement
Sum arrangementsinntekter

Budsjett 2016
Sum inntekter

224 486
-960
2500
-2080

Prosjekter
AA støtte eksternt
Frifond oranisasjonsmidler - støtte
Frifond oranisasjonsmidler - administrasjon
Støtte til prosjekter annet
Kulturstøtte
Sum prosjektinntekter

890 604,00

729 088

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

30 000,00
1 000,00
1 000,00
180 000,00
212 000,00

0
10590
9975
147253
174279

Kostnader
Personale
Lønninger v/OKB og St. Olav
Lønn regnskapsfører
Utvikling og trivsel
Andre personale utgifter
Sum personalkostnader
Administrasjonskostnader
Rekvisita
Kontorutstyr
Div.kontorutgifter
Programvare / EDB utg.
Abonnement
Litteratur
Telefon
WEB-side abonn./internett
Budbil/frakt
Porto
Møteutgifter (AUV og utvalg)
Kurs, seminarer, møter
Revisjonshonorar
Forsikringer
Ungdomsprestens bil
Reiser AUV/Org. Kons/Ung. prest
Trykking og utarbeidelse
Sum administrasjonskostnader
Arrangementskostnader
Kost arrangement
Losji arrangement
Kost og losji arrangement
Transport arrangement
Leder Reise under / til arrangement
Forberedelse arrangement
Leder Reise Forberedelse
Rekvisita/diverse-arrangement
Deltakerreiser leirer
Sum arrangementskostnader

Regnskap 2016

4 381 046,00

4 442 934

-1 400 000,00
-50 000
-20 000,00

-1 346 039
-50 000
-26 121
-7 529
-1 379 689

-1 420 000,00
-50 000,00
-20 000,00
0
-10 000,00
-1 000,00
-5 000,00
0
-10 000,00
0
-70 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-60 000,00
-3 500,00
-10 000,00
-40 000,00
0
-389 500,00

-10 867
-3 639
-5 500
-70 042
-4 323

-68171,42
-82 381
-437 417

-234320
-515480
0
-157000
-92000
-16800
-43450
-77230
-214200
-1 307 030,00

-496254,82
-489480,21
-18748,74
-920011,1
-132381,94
-33582,03
-41655,03
-50551,46
-79285
-2 535 440

-5 040
-13 400
-722
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Blader og utgivelser
Årsrapport
Trykking - Blader
Annen utarbeidelse og trykking (giro og
leirfolder)
Diverse fellesutg blader og utgivelser
Sum kostnader blader og utgivelser
Andre kostnader
Internasjonal reisestøtte
Ministranter
Gaver fra NUK
Medlemskap
Frifond organisasjonsmidler UT - lokallag
Frifond organisasjonsmidler UT - prosjekter
Sum andre kostnader
Sum kostnader
Finans og ekstraordinært
Ekstraordinære kostnader
Renteinntekter: Reisefondet
Renteinntekter: Bob Hope fond
Renteinntekter
Endringer ifm tidl. gjeld
Sum finansielt og ekstraordinært
Resultat

Budsjett 2016

Regnskap 2016

-23 000,00
-180 000,00
-20 000,00

-19 425
-127 491
-13 278

-5 000,00
-330 500,00

-160 194

-20000
-6000
-5000
-17000
-664483,2
-166120,8

-129000
-19419
-43211
-17890
-544013
-171800

-878604

-4750

-4426184

-4737371

-1 500,00

-32715,54
9 133
2 617
44 348

0
0
50 000,00
48 500,00
3362

24 383
-270 055

Økonomisk utvalg
Økonomisk utvalg har ansvar for å
følge opp NUKs økonomi og utarbeide
budsjettforslag.
Utvalget bestod i 2016/2017 av: Joakim
Ramse (leder i kraft av å være NUKs leder),
Pablo Barrera (sluttet høsten 2016), Martin
Hoang Nguyen, Ole-Aleksander Greve,
Svein-Thomas Isaksen Tvedt og Henrik
Emil Greve (Generalsekretær i NUK).

Retur:
NUK
Akersveien 16 A
0177 Oslo

Har du HUSKET Å BETALE medlemskontingenten?
NUK er en organisasjon med høyt aktivitetsnivå, mange idéer og stram økonomi. Vi trenger
betalende medlemmer for å drive organisasjon og håper alle som vil være med NUK også
husker å betale årets medlemskontingent.
Bruk QR-koden for å betale medlemskontingenten for 2017.

