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Kjære brødre og søstre i Kristus!
Kjære alle sammen,
Norges unge katolikker og alle andre
som måtte lese
denne årsrapporten.
Siden landsmøtet i
fjor har mye skjedd
i NUK, og jeg vil prøve å fortelle kort om noe av dette. Samtidig
ønsker jeg å takke for meg, jeg trer nemlig
av som leder og takker for 3 gode år i NUKs
hovedstyre. Jeg ønsker også å takke alle som
har bidratt på forskjellige måter.
Først og fremst vil jeg takke de flotte menneskene som har vært med i Hovedstyret
denne perioden. Det har vært inspirerende
og gledelig å få jobbe med så engasjerte og
flinke mennesker! Vår kjære nestleder har
skrevet en fin tekst som blant annet forteller
om hvordan styret har organisert seg og forbedret sine rutiner, med essensiell hjelp fra
Prosjekt Krutt ved Camilla Lucia Kopperud .
Takk også til vår kjære stab. Det har vært et

spennende år, der vi har tatt farvel til noen
og ønsket nye ansikter velkommen, eller velkommen tilbake. Takk for innsatsen til Marta
og Henrik! Velkommen til ny general sekretær Stephen, og velkommen tilbake til Aleksandra! Staben har også revidert sine rutiner
og prosesser med hjelp fra Prosjekt Krutt.
Takk til alle som deltar på landsmøtene. Som
Kirken lever og fornyes må også vi fornyes,
og landsmøtet er en veldig viktig del av denne prosessen. Takk til alle som bidrar i lokallagene. Det å skape en møteplass for unge
katolikker rundt om i landet på lokalt plan i
hverdagen er utrolig givende og styrkende
for troslivene våre. Det er godt å kunne møtes med venner som deler det viktigste vi
har, nemlig troen vår. Jeg har personlig nytt
godt av samværet i NUK Juventus (Tromsø),
og vil også spesielt trekke frem årets lokallag
St. Ansgar!
Jeg vil også takke alle som bidrar gjennom
verv i utvalg og redaksjoner. Det har vært
spesielt interessant å se to nye utvalg vokse
frem gjennom de tre årene jeg har vært med
i styret. Altså Medieutvalget MUT, som har

bidratt til NUKs økte synlighet på nett med
blant annet kule videoer, og Ministrantutvalget MinUt som sammen med dyktige og engasjerte prester arrangerer årlig ministrant
NM og annet opplegg for ministranter. Takk
også til alle ledere på årets Verdensungdomsdager for en meget godt gjennomført
tur til Costa Rica og Panama. Pura Vida! Vi
har også hatt flere produktive landsstyremøter sammen, og takk til søstrene på Grefsen og Katarinahjemmet for lokaler og varm
mottagelse. Og takk til søstrene på Lunden
for gode og styrkende retretter for hovedstyret.
Til slutt vil jeg skrive en liten hilsen til Karmelitt-søstrene i Tromsø. Takk for deres bidrag
til relikvievalfarten og alt annet dere har gitt
meg personlig. Takk til alle som leser denne
rapporten og følger med på hva vi ungdommer finner på. Og tusen takk til alle som ber
for oss, måtte Gud velsigne dere!

Jakob Voigt
leder for NUK
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Sentralt
Landsmøte 2018
Av Saga Elisabeth Lövström
Nok en gang ble NUKs årlige landsmøte holdt på
det vakre Mariaholm. Representanter fra hele
Norge kom 7. - 9. september for å ta del i dette
viktige møtet, hvor man har mulighet til å gjøre
endringer i organisasjonen. Det kom mange lokallagsreresentanter, representanter fra hovedstyret, utvalgene, redaksjonene, distriktene og
en gjest fra Sverige.
Landsmøtet ble som vanlig åpnet med en tale
fra leder Jakob Voigt. På lørdagen la Karitativt utvalg frem to ulike forslag til prosjekter som kunne
velges til Adventsakjsonen 2019, og etter en god
diskusjon med mange gode tanker og ytringer
kom landsmøtet frem til at yrkesopplæring av
ungdom i Colombia for økt inntekt og fred var
det beste og mest fengende alternativet.
Et annet tema som vakte stor interesse angikk
temaet: Burde lokallagene ha NUK i navnet sitt?
Etter lange diskusjoner hvor flere ulike alternativer ble luftet, landet Landsmøtet på å ha NUK
enten fremst i navnet eller bakerst i parentes
(NUK). Det ble også enstemmig vedtatt at navnet
til AUV skulle endres til Hovedstyret.
På lørdagskvelden ble det arrangert en “fransk
soiree”. Her kom det bakere, pantomimer, folk
med alpeluer og mye annet.

Det var imidlertid ikke bare fransk som ble diskutert denne kvelden, årets kandidater til Hovedstyret ble også presentert, og det ble mulighet
for å stille spørsmål om alt fra deres største svakheter til hvorfor de synes de vil gjøre en god jobb
det kommende året.
I løpet av helgen fikk representanter fra de ulike
distriktene mulighet til å samles og diskutere
hvordan situasjonen var i deres distrikt, sammen
med en kontaktperson fra Hovedstyret. Hva har
skjedd det siste året? Er lokallagene fungerende?
Er det noe lokallagene ønsker å få til? I tillegg til
en diskusjon om hva som har skjedd i det siste
og ytringer om hva de kanskje vil få til i fremtiden,
ble nye distriktsrepresentanter og varaer valgt.
Den siste dagen ble det kunngjort hva som ble

årets lokallag. Den ærefulle tittelen ble i år gitt til
St. Ansgar Ungdomslag (SAUL) fra Kristiansand.
De har, i løpet av det forrige året, gjort en stor
innsats for fellesskapet i de ulike lokallagene i
menighetene, f.eks. samlet de inn penger til en
aktivitetskjeller på eget initiativ.
Helt på slutten av landsmøtet, på søndagen, var
det valg av Hovedstyret.
Alt i alt var landsmøtet 2018 preget av gode diskusjoner i det hete, heftige møterommet. Fine
messer midt på dagen, morgen- og aftenbønn
og angelus som til tider ble bedt stående på møtestoler. Mye fjas og fellesskap under “fransk soiree”, kveldene, måltidene og de korte pausene,
og et inntrykk av å ha kunnet delta i organisasjonen sitt høyeste organ med stor påvirkningskraft.

Sentralt
Årets lokallag –
st.ansgar ungdomslag
av anna vu
St. Ansgar ungdomslag er lokallaget til St.
Ansgar menighet i Kristiansand. Menigheten
ble grunnlagt i 1890 for tyske håndverkerfamilier, men rommer i dag flere etniske grupper, alt fra vietnamesere til eritreere.
Alle katolikker i Vest-Agder fylke sokner til
St. Ansgar menighet, hvilket gjør soknet
utrolig spredt. SAUL er det eneste lokallaget
som knytter ungdom på tvers av etnisitet,
selv om nesten alle medlemmene i SAUL
kommer fra Kristiansandsområdet.
I flere år har St. Ansgar ungdomslag (SAUL)
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hatt fredagkvelder arrangert minst 1 gang
i måneden. Våre faste fredagskvelder har
ofte et tema, et måltid og en aktivitet planlagt. Dette kan jo for eksempel være masterchef, beat for beat, ping-pong turnering,
eller noe så enkelt som filmkveld. Vi prøver
å knytte tro og Kirken inn i programmet vårt
ved å be, så vi starter med kveldsbønn i
kirken vår, som en god og fredfull avslutning
på dagen. Skal si at det er mye latter her
óg! Troen vår er jo derfor vi møtes, derfor
prøver vi å fokusere mest mulig på åndelig
vekst der vi kan.
Hvert år prøver SAUL å arrangere minst
en overnatting. I fjor hadde vi to, den ene
var en overnatting vi hadde i den nye ungdomskjelleren vår, og den andre var ute på
Stella Maris, en vakker trevilla ute ved vannet i Mandal som bispedømmet eier.
Begge turene og overnattingene var veldig
koselige!
I fjor som alle andre år ble desember brukt
til å samle penger til Adventsaksjonen.
Hver uke samlet vi oss for å lage julepynt
og julekaker til å selge under kirkekaffen på
søndagene, mange av oss bakte også kaker
hjemme som vi tok med. På lørdager solgte
vi også vafler i byen og delte ut brosjyrer.

Bøssebærere gikk også rundt etter søndagsmessene, og alt i alt var vi utrolig fornøyde med innsats og sum!
Året 2018 var slitsomt, fullpakket og lærerikt. Dette ville ikke skjedd uten et bra
lederteam og et bra samarbeid mellom oss,
menigheten og NUK. Vi takker for prisen og
håper den var fortjent! Alt godt!
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Sentralt
Landsstyret (LS)
Av snit Ghebriel
Landsstyret er NUKs høyeste organ mellom
Landsstyremøtene. I året 2018-2019 har
NUK hatt to landsstyremøter og en arbeidshelg for LS. Første møte var på Mariaholm i
november, parallelt med en retrett for 18+.
Temaet for helgen var “Jeg setter min lit til
din kjærlighet, Herre. La mitt hjerte juble
over din frelse!” (Sal 13,6).
Møtetiden ble i stor grad brukt til å drøfte
hva NUK ønsker for tiden etter at prøvetiden med generalsekretær var over 1. august
2019. Et enstemmig LS ønsket å videreføre
stillingen, og overlot ansvaret for evaluering
av stillingen og ansettelse til Hovedstyret
(HS). LS deltok også på deler av programmet
til 18+retretten, slik som tidebønner, temaøkt og sakramentstilbedelse.
LS-samlingen 5.-6. januar ble brukt som en
arbeidshelg, hvor Camilla Lucia Kopperud
presenterte Prosjekt Krutt, og alle utvalg og
redaksjoner fikk gjennomgått sine arbeidsoppgaver og rutiner. Prosjektet har som
mål å sikre videreføring av kunnskapen som
opparbeides av de frivillige i organisasjonen,
og samle denne kunnskapen slik at vervene

enklere kan tiltredes av nye medlemmer.
De tilstedeværende fikk også tatt en test
for å kartlegge hvordan de jobber og hvilke
styrker og svakheter de har i gruppearbeid.
Arbeidshelgen ble avholdt hos St. Josefsøstrene i Oslo, hvor vi ble veldig godt tatt imot
og bedre kjent med søstrene.
LS vår 4.-5. mai ble avholdt på Katarinahjemmet i Oslo. Et svært engasjert LS brukte mye
tid på gjennomgå NUKs budsjett og hvordan
NUK skal håndtere de tiltagende utfordringene vi har hatt på leir. Temaet for helgen
var “Dere som er Guds eget folk, forkynn
hans storhet som har kalt dere fra mørket
inn i sitt overveldende lys” (1 Pet 2,9).
Her fikk vi besøk av tidligere styremedlem
Benedikt Huyncek, som delte av sine tanker
om NUKs rolle i evangeliserende arbeid i
menigheter. På søndag deltok vi i messen i
St. Dominikus, og avsluttet møtehelgen med
å drøfte saker som utvalgene ønsket innspill
på.
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hovedstyre (HS)
Av katherine esquivel
NUK valgte sitt første Hovedstyre (HS) i
2018 da Landsmøtet vedtok å endre Arbeidsutvalgets (AUV) navn for å bedre representere styrets funksjon. Jakob Voigt ble
gjenvalgt som leder sammen med Katherine Esquivel som nestleder, og de øvrige
styremedlemmene konstituerte seg selv etter landsmøtet.
Med et nytt navn, kom det nye veier å bane
for. Sammen med Prosjekt KRUTT har det
nye HS nøye fordelt nye ansvarsområder og
roller i styret:
Leder Jakob Voigt har hatt ansvar for organisasjonens økonomistyring, ekstern
kommunikasjon og representasjon, trivsel
og oppfølging i HS og stab. Nestleder Katherine Esquivel har arrangert styremøtene,
hatt ansvar for fremdrift i styrets oppgaver,
fulgt opp leder og ØU, og koordinert styrets
arrangementsdeltakelse i perioden. Organisasjonskoordinator Snit Ghebriel har arrangert årets landsdekkende møter (LS og
LM) og en arbeidshelg i januar. Hun har

også fulgt opp pilegrimsjef og valgkomiteen.
Koordinator for unge voksne Anja Z. Persvold har vedlikeholdt vårt nordiske samarbeid med SUK og DUK i tillegg til å ha fulgt
opp LUT. Hun har også opprettholdt 18+arbeidet. Informasjonsansvarlig Øyvind J. V.
Evenstad har hatt ansvar for redaksjonene,
MUT, NUK-Nytt og samarbeidet med kommunikasjonskonsulent om nettsidens innhold. Nettverkskoordinator Cornelia Ramse
har hatt oppfølgingsansvaret for NUKs syv

distriktsrepresentanter, LTU og KUT. Lokallagsutvikler Martin Bao Anh Vo har jobbet
med å kartlegge både aktive og inaktive lokallag, og opprettholdt kommunikasjon med
lokallagsledere og sogneprester i relevante
menigheter. Innovasjonsansvarlig Vivian
Jensen har hatt ansvar for det nye opplaget
av Adoremus, gjenoppretting av ministrant(MinUt) og barneutvalget (BUT), samt. nye
prosjekter.
HS har hatt faste styremøter annenhver uke
gjennom hele perioden (utenom skoleferiene) med fast saksbehandling, fulgt opp innkommende saker, prosjektstøttesøknader,
vurdert og støttet nye prosjekter, og har hatt
eksterne og interne møter med våre samarbeidspartnere.
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Sentralt
STAB
Av henrik emil greve
Det har skjedd mye i NUK siden LM 2018
og vi har hatt en rekke aktiviteter. For oss
i staben er det veldig givende å se all den
flotte aktiviteten som skjer både lokalt og
nasjonalt. Velfungerende lokallag er nøkkelen til et godt barne- og ungdomsarbeid.
Det er på det lokale nivået i din menighet at
barne- og ungdomsarbeidet bygges. Så kan
vi spe på med nasjonale og internasjonale
arrangement som arrangeres sentralt i organisasjonen. I året som har gått har vi blant
annet gjennomført en svært vellykket tur til
Verdensungdomsdagene (WYD) i Panama i
starten 2019.
Aleksandra Śramkowska er kommet tilbake
etter et år i permisjon og vi har sagt takk for
nå til Marta Widelska som gjorde en strålende innsats som vikar her. Hennes arbeid,
særlig på sosiale medier har sikkert flere lagt
merke til. Vi håper og tror at Aleksandra vil
videreutvikle dette arbeidet til glede for alle
våre medlemmer. Kim Anh er den av oss
ansatte som har vært her lengst. Hun er på
mange måter kontinuitetsbæreren og hun
fortsetter å gjøre en utmerket jobb. Det er
mange som er i kontakt med henne, særlig
de som skal på leir eller andre arrangement.

For min del nærer det seg slutten på mitt
treårige åremål i NUK. Det har vært veldig
lærerikt og givende å jobbe med katolsk barne- og ungdomsarbeid. Når jeg ser tilbake er
jeg veldig fornøyd med den utviklingen NUK
har hatt disse tre årene og vi har sammen
dratt NUK i riktig retning. Det er selvfølgelig mye som jeg gjerne skulle jobbet videre
med. Særlig så tror jeg at vi kunne blitt enda
flinkere til å inkludere flere katolske barn
og ungdommer inn i vårt fellesskap. Dette
håper jeg at den neste generalsekretæren

prioriterer å jobbe med.
Pater Andreas er vår landsungdomsprest og
han har stått på og tilbrakt mange dager på
leir og arrangement er med oss i NUK, selv
om vi vet at han har en hektisk hverdag som
blant annet skoleprest og i forbindelse med
Maristene.
Til slutt, tusen takk for meg og lykke til med
veien videre!

Ungdomspresten
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Kjære ungdommer!
Kjære ungdommer,
I januar deltok 40 unge voksne på Verdensungdomsdagene i Costa Rica og Panama.
Reisen var en stor opplevelse og har skapt
inntrykk. Horisonten ble utvidet når vi møttes av en kultur som organiserer et arrangement nok noe annerledes enn det vi er vant
til, når vi møttes av mennesker som utstråler ren livsglede, og når vi fikk oppleve Guds
skapelse i naturens fargeprakt og skjønnhet,
men også se dens skjørhet og samfunnets
ufullkommenheter. Alt dette bidrar til å forme våre egne liv og våre roller i Kirken og
samfunnet.
Bekymringen for fremtiden har ført til nytt
engasjement blant ungdommer i samfunnet. Det påvirker også elevene på de katolske skoler i Norge, som fortsetter å ta Pavens
encyklika «Laudato Si’» på alvor. Kanskje kan
ungdommene i alle menigheter begynne å
vise hvor viktig innsatsen for fremtiden er.
Vi trenger iblant slike opplevelser for å få
styrke i et samfunn som ikke verdsetter
troen særlig høyt. Jeg opplever at mange av

dere har en sterk tro og ønsker å leve den,
men trenger hverandres støtte. Mange tar
ansvar og bidrar for eksempel som ministrant i liturgien, som kateket i undervisning
av barn, eller som leder i lokallaget eller på
leir for å gi andre barn og ungdommer muligheten til å oppleve dette fellesskapet. Jeg
ser med glede at hele femten ungdommer
fullførte ledertreningsopplegget i løpet av
året.
Flere hundre ungdommer blir konfirmert i
løpet av året. For mange av dem legger denne tiden grunn for et senere engasjement,
uten at de er seg bevisst på det nå. Det tar et
skritt til å finne seg en plass i de voksnes verden. Vi vil gjerne gi dem alle den muligheten
til å oppleve FELLESSKAPET som bygger på
TROEN og som gir HÅP for fremtiden.
Takk for innsatsen i året 2018/2019!
P. Andreas Rupprecht
ungdomsprest
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Regionalt
Lokallags- og medlemsstatistikk

2014

2015

2016

2017

2018

3087

2927

2894

3333

1990

Æresmedlemmer

27

21

22

22

23

Støttemedlemmer

86

91

57

46

5

Betalt 26-34

82

81

45

74

67

2846

2747

2791

3214

1895
30

Totalt antall betallende medlemmer

Totalt antall lokallag i NUK

115

Katekese- og barnelag

36

Ungdomslag

52

Unge Voksne-/studentlag

6

Totalt

Korlag

6

Nord

88

56

45

33

Midt

139

100

146

112

88

Vest

580

423

545

717

564

Øst

484

499

346

641

333

Østfold

492

429

487

663

80

Sør

230

226

164

165

110

Oslo

833

1014

1058

883

690

Betalt 0-25 år

Regionalt
Distrikt Oslo
Av martin nguyen
Året 2018/2019 har vært et godt år for Distrikt Oslo som består av mange forskjellige
lokallag spredt i de tre menighetene St. Hallvard, St. Johannes og St. Olav. Samarbeid
med andre distrikter, lokallag som driver
jevnlig med aktiviteter, og nye stillinger, har
preget året. Vi har gjort en del, men vi er
klare for å gjøre mer, og gleder oss til en ny
periode med mye aktiviteter, fellesskap og
tro. #Distriktoslotilnyehøyder
SOUL: Målet til SOUL har vært at unge katolikker skal være med i et inkluderende, katolsk fellesskap der hvor har det gøy, men
samtidig har fokus på våre katolske verdier.
Hittil i år har vi blant annet hatt beat4beat,
juleaktiviteter, Pater Prater, rebusløp osv. I
år hadde vi også aktiviteter utenfor SOULlokalet. Vi har vært på besøk på Katarinahjemmet, gitt mat til de hjemløse og vært på
GoKart. SOUL har hatt et veldig fint år med
godt oppmøte fra konfirmantene, yngre og
eldre ungdommer, og folk som ikke tilhører
St.Olav menighet. Dette viser nettopp hvor
engasjerte våre unge katolikker er i vårt
gode katolske samfunn.
SHUL: Vi har hatt forskjellige aktiviteter som,
matlaging, filmkvelder og kvelder med li-
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turgisk innhold. Vi hadde et solid oppmøte
i februar for å holde en jubileumsfest for å
feire SHULs 1 års dag. Vi håper på å sette
litt klarere mål til neste år. Vi er fokuserte
og målrettet at SHUL skal holdes i live og at
St.Hallvard menighet skal en dag få et bedre
ungdommelig fellesskap.

TUK: NUKs Tamilske Unge Katolikker (TUK)
har bestått av mange koselige og spirituelle
samlinger. Vi har blant annet hatt to fantastiske leirer, bowling, megazone og masse
pizza. For å forsterke det religiøse blant ungdommene har vi også gjennomført noen sakramentstilbedelser. Målet vårt er å få alle til
å føle seg trygge i felleskapet vårt og at alle
skal bli inkludert.
ST.JO: Sommer 2018 begynte St.JO rolig
med omtrent 10-15 ungdommer hver kveld,
men mot oktober tiden begynte flere av kon-

firmantene å bli aktive. I år hadde vi blant
annet Heaven knows, Taizé kveld, Master
Chef og Halloween fest og vi avsluttet dette
semesteret med vår tradisjonelle vannkrig! I
høsten 2018 fikk vi en ny sogneprest, et nytt
styret og en ny barne- og ungdomsarbeider, som dessverre ikke samarbeider med
oss lenger. Selv om vi måtte kutte av noen
kvelder på grunn av dette, lover vi at etter
sommeren kommer St.JO tilbake og enda
sterkere enn det vi var før.
YFL: YFL har møter hver 3. fredag i måneden, og har to leire i løpet av et år. I tilegg
synger vi i studentmessen hver søndag. Lederne i styret har i vente en leder-retrett, og
vi holdt vår årlige Youth Camp i våres hvor vi
inviterte ungdommer til å lære mer om Jesus
og troen vår. Vi har hatt ulike fellowships og
ulike arrangementer som er åpne for alle. Til
sommeren reiser vi til Lubeck, Tyskland på
en sommerleir med andre YFLs fra Europa!
Vi gleder oss masse!

12

Regionalt
Distrikt Østfold
Av silje nguyen

I løpet av 2018/2019 har det ikke blitt utført
så mange aktiviteter. Dette er på grunn av
lite aktive ungdommer og mangel på ungdommer i lokallagene.
Det som vi har fått til er barnehelg/adventshelg hvor barn mellom 11-15 år deltok. Det
som hendte under helgen, var at lederne
forsøkte å få frem et felleskap. For eksempel lagde de ulike primærgruppene sin egen
pizza som et forsøk på samarbeid og enig-

het. Hensikten med forsøket er å gi dem et
innblikk på hvordan kirken egentlig er, og
hvor viktig samarbeid kan være.
De lagde også sine egne pepperkakehus
som skulle være den store vinnerpremien
i loddtrekningen dagen etter. Ellers har det
bare vært små bidrag i de ulike lokallagene
hvor ungdommene stiller opp i kirkekaffen
med småkaker eller noe lignende.

Regionalt
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Distrikt Øst
Av vivian thai

Fra 2018 til 2019 har Distrikt Øst vært fylt
med aktiviteter! Fra Adventsaksjonen til
Distriktstreff collab til besøk har det alltid
vært noe aktivitet hver måned for distriktet.
Lokallagslederne i øst har greid å få til et
godt samarbeid sammen og arrangere det
første distrikttreffet i Drammen på lenge, i
november, etter det har året vært fylt med
lokallagsaktivteter og besøk av distriktsrepresentanten i nesten alle menigheter i Øst.
Lokallag som også har alltid vært lite aktivt
har også tatt baby-skritt og gått videre til å
gjenopplive seg!

har også blitt snakk om noen planer allerede
for det neste året for Distrikt Øst som 2 til
distriktstreff! Og lederne i lokallagene har
også diskutert andre planer og aktiviteter!
Så vi i Distrikt Øst hadde sagt det var et vellykket år fylt med masse moro, nye venner
og en dypere tro! Så vi håper Distrikt Øst kan
fortsette å blomstre videre!

I adventstiden har også hvert lokallag bidratt
med forskjellige ting som bøssebæring, vaffel-stand, talent-show, loddsalg, osv. Senere
ut på året nærmere februar var det arrangert distriktstreff på Hamar der det var en
collab mellom Distrikt Øst, Oslo og Vest, hvor
helgen var fylt av nye vennskap og mange
morsomme sportsaktiviteter og rebusløp.
Etter det har det bare ellers vært lokallagsaktiviteter som karaoke-kveld, B4B, Escape
Room, konfirmant-helger og selvfølgelig
NUK-arrangementer som WYD 2019, ledertrening, AA, Påskeleir som har fylt året. Det
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Distrikt SØR
Av anna vu
I år har Distrikt Sør holdt seg relativt stille,
men fortsatt i levende live gjennom våre kjære og fantastiske lokallag. På begynnelsen av
årets periode (etter forrige landsmøte) hadde
jeg og distriktsleder et møte hvor vi la frem
planer for distriktet vårt frem til neste valg.
Selv om planen vår ikke gikk helt slik som vi
hadde håpet, har vi alikevel klart oss greit
gjennom året, og håper på mer liv for Distrikt
Sør etter høsten.
NUK SAUL Kristiansand hadde et veldig bra
år i fjor, og hadde et tett program med både
fredagsmøter, helgetur til Stella Maris og Adventsaksjonen. SAUL satset på kveldsbønn
etter hver fredagsmøte. Dette var noe nytt og
eksotisk, og aftenbønnene satte tydelig preg
og gav møtene en fredelig og strukturert ending. Dessverre gikk SAUL i dvale etter vinter,
på grunn av en mangel på potensielle ledere.
Planen er å starte opp igjen til høsten.
Siden LM har NUK Unge Voksne Kristiansand fortsatt med møter i St. Ansgar menighet. Studentlaget har også hatt foredrag med
sogneadministrator pater Louis Thien. De
samarbeidet med NUK SAUL og St. Ansgar
ministrantlag når det gjaldt Adventsaksjonen
gjennom hele desember. I tillegg har de hatt

pilegrimstur til St. Clara og St. Paul. I St. Ansgar hadde de ikke hatt engelskemesser på
en god stund, og det var da UV i november
tok grep og hjalp med å starte opp messene
igjen. Dette har de vært med på å lede frem til
februar, og deres siste møte var et sammenkomst for å avslutte halvåret.

nigheten en super innsats med juleverksted
og kirkekaffe. De har også vært på besøk hos
AKUTT i Tønsberg, der de var med på en veldig fin lovsangaften under fastetiden. STFU
håper på et enda mer aktivt ungdomslag
fremover og mer samarbeid med de ulike lokallagene i Distrikt Sør!

AKUTT Tønsberg startet på ny i fjor, og har
hatt litt aktivitet, blant annet Adventsaksjonsovernatting, sosiale kvelder + en filmkveld.
De har slitt med oppmøte og engasjement,
mye på grunn av medlemmer som som bor
spredt (St. Olav Tønsberg dekker Horten f.
eks.). Dette er likevel mye mer aktivitet enn i
2017, og AKUTT har lykkes med å få flere ungdommer på leir.

Lokallaget under St. Franciskus Xaverius menighet er fortsatt i utvikling ettersom NUK
KULA Arendal er nokså ny. Det som har
vært veldig vellykket er «Tweenskveldene» for
barn fra 5.klasse og oppover. Barnelaget gjør
forskjellige aktiviteter sammen annenhver
fredag som blant annet spillkveld, skøyting,
bowling og annet liknende. Dette har blitt et
fast innskudd i KULA som de fortsetter med.
Arendal samlet inn 33 455 kr til Adventsaksjonen 2018. St. Franciskus skole har bidratt til
at summen er så høy. KULA kan rapportere
om at de sliter med å danne et styre av ungdommer.

NUK STFU Larvik har regelmessig ungdomskveld en gang i måneden. Blant annet
har STFU hatt filmkveld og karaokekveld. Til
Adventsaksjonen gjorde ungdommene i me-
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Distrikt Vest
Av mari ulleberg Søreng

Distrikt Vest består av tre menigheter, St.
Paul i Bergen, St. Josef i Haugesund og St.
Svithun i Stavanger. I år har vi hatt et distriktstreff i Stavanger med hjelp fra SvitUng,
ungdomslaget. Her hadde vi fokus på samarbeid og å spre kunnskap om å være leder
i håp om å få aktivisert noen av ungdommene i Haugesund i sin egen menighet.
Dette arrangementet virket som en liten
suksess og vi satser på at i løpet av det neste
året vil det være et ungdomslag i St. Josef.

2018, og har fått dratt på Bergenshallen
for å skøyte. Det kanskje viktigste som har
skjedd i BUK i 2019 så langt er egentlig uavhengig av BUK. Menigheten planla og gjennomførte en helg for ungdom uavhengig av
lokallaget, men her var det stor interesse for
å gjenopplive BUK som lokallag. Vi har enda
til gode å kapitalisere på denne interessen.

Haugesund har dessverre ikke noe lokallag
for øyeblikket, men med hjelp fra den nye ungdomsarbeideren satser vi på at det skal komme et i løpet av neste år. Det er mange engasjerte ungdommer som gjerne vil få dette til.
I Bergen har vi Unge Voksne også kjent som
Fides som ledes av Isabel og Bergens Unge
Katolikker (BUK). Året 2018/2019 har vært
nokså rolig her i BUK. I høst planla det tidligere
styret å samle ungdom for noen fine kvelder,
men med mangel på ledere og et litt svakt
styre måtte dette bli avlyst. I 2019 har det
gått bedre, vi har møttes til flere suksessfulle
kvelder, fått samlet styret oftere enn høsten

I Stavanger har vi både Aquinas for unge
voksne med Julie-Helen som leder og SvitUng med Angelica som leder. SvitUng har
i løpet av året byttet navn fra SKUF. Det har
vært mye aktivitet i menigheten. Blant annet

har SvitUng klart å ha samlinger 1 til 2 ganger i måneden der det ble startet med messe, en kjekk aktivitet alle kunne delta på og
avslutning med aftenbønn. Aquina har også
fått gjort mye, de har blant annet hatt aktiviteter med bønn i fokus. i tillegg har de hjulpet til med barne- og ungdomsarbeidet i Kirken når man har trengt et par ekstra hender.
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Distrikt Midt
Av Sigrid Nordhuus
I Distrikt Midt har vi flere lokallag. Kul-Tro i
Trondheim og Lev-Ung i Levanger. Det begynner også å danne seg lokallag i både
Molde og Kristiansund. Kul-Tro og Lev-Ung
samarbeider om nesten alt de gjør og arrangerer aktiviteter sammen.
I året 2018/19 er det blitt arrangert flere aktiviteter:
24.-26. august ble det arrangert en reunion
for konfirmantene i Distrikt Midt.

Denne leiren ble holdt i rosenes by, Molde,
i St. Sunnivas kirke. Leiren var for årets konfirmanter og andre som ønsket å bli med.
Det var 8 deltagere og 10 ledere, de fleste
fra Molde og Kristiansund, men også noen
fra Trondheim tok seg turen. Vi var også så
heldige å ha med to fra Hamar som ledere
og p. Khiem som leirprest.
11.-14. oktober ble det holdt konfirmantleir
i distriktet på Søvassli leirsted. Dette var en
større leir hvor rundt 55 konfirmanter fra
hele distriktet deltok. Det var en veldig fin og
morsom leir hvor mange nye vennskap ble
stiftet og flere gøyale aktiviteter ble holdt.
Det som var litt spesielt med denne leiren
var at samtidig som leiren ble holdt, kom
også relikviene av Teresa av Lisieux og hennes foreldre til Trondheim. Derfor ble det
også arrangert busstur til og fra Trondheim
slik at alle konfirmantene kunne få muligheten til å se de hellige relikviene.
3. november arrangerte Kul-Tro i Trondheim
en høst-fest for ungdommene i menigheten.
Ungdommer fra Levanger var også invitert.
30 november til 1 desember, holdt Kristiansund en leir for distriktet. Temaet for leiren
var vennskap. Her deltok ungdommer fra
Molde, Kristiansund, Trondheim og Ålesund.

23. desember hadde Kul-Tro en AA-dag der
de tok over kirkekaffen etter søndagsmessen. Det var en spontan kirkekaffe, men funket veldig bra for det.
22 februar arrangerte Kul-Tro en valentinfest
for ungdommene i Trondheim og Levanger.
Det var en liten fest med et par deltagere,
men alle hadde det veldig gøy!
I mars ble det holdt ministrant-konkurranse
for Distrikt Midt i Kristiansund. Trondheim,
Molde, Kristiansund og Ålesund deltok. Det
var en helg for ministranter hvor de kunne
lære om ministrering og konkurrere i det.
Dette var en veldig hyggelig helg hvor mange
koste seg.
I juni skal også Kul-Tro arrangere sin årlige
avslutningsfest for å runde av skoleåret. Da
blir det grilling og masse kos!

REGIONALT
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DISTRIKT NORD
Av Knut Arne Grosås

Distrikt Nord omfatter alle NUKs lokallag
i landets tre nordligste fylker, Nordland,
Troms og Finnmark. Menighetene er knyttet
til Tromsø stift og ligger spredt over om lag
29% av Norges landareal. Sammenliknet
med NUKs øvrige distrikt har Nord-Norges
lavere medlemstall og lange reiseavstander
medført utfordringer med å arrangere aktiviteter på distriktsnivå. De største byene
Bodø og Tromsø har aktive ungdomslag og
et godt 18+ tilbud. I de øvrige menighetene
i mellomstore byer som Harstad, Narvik og
Hammerfest blir det fokusert mye på forming av katekeselag. I Tromsø er ungdomslaget KULT grunnlaget for menighetens tilbud
til barn over konfirmasjonsalder og 18+.
Lokallaget har en stabil medlemskjerne som
deltar aktivt i det daglige menighetslivet. St.
Elisabethsøstrene arrangerer månedlige
lovsangkvelder for ungdom, studenter og
alle som føler seg unge etterfulgt av messe
og diskusjonskafé. KULT arrangerer faste
samlinger og til tider dagsutfarter for 18+
med utgangspunkt i friluftsliv og bønn. Enkelte av lokallagets medlemmer bidrar også
med leksehjelp for de yngre i menigheten.

I Bodø har ungdomsgruppen i St. Eystein
månedlige samlinger for ungdom og unge
voksne. St. Sunniva menighet i Harstad har
med sin store katekesegruppe på om lag 30
barn- og unge fra hele distriktet stort potensiale. Ved å samle barn- og unge fra menighetene i Nord, kan det skapes engasjement
til ytterligere aktivitet på ungdomsfronten
i menighetene. Sommerleir Nord går for
tiden gjennom en konseptforandring hvor
det nå tas sikte på kortere og mer kompakte
arrangementer.
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Statistikk over NUKs aktiviteter 2018

Landsstyremøte Vinter
18+ helg i Stavanger
Ledertrening (vår)

Deltagere
19
19
33
60

Påske+leir
Konfirmantleir
Dugnadshelg
Landsstyremøte Vår
Vestlandsleir
Barneleir Oslo/Øst
Juniorleir
Ungdomsleir
Skandinavisk Olsok-festival i Trondheim
Pilegrimstur for 18-35 år
Landsmøte
Ledertrening (høst)
Ungdomsfestival med de hellige fra Lisieux
Adventsaksjonshelg
18+-helg på Mariaholm
Landsstyremøte Høst
WYD-forberedelseshelg 2018
Konfirmantleir i Midt-Norge
Ministrant-NM

83
6
20
32
40
39
67
15
15
69
42
42

83
16
21
23
55
133

arrangement

19

vestlandsleir 2019
Av mari ulleberg

Den 24. juni dro 32 barn fra menighetene
i Bergen, Haugesund og Stavanger på en
8-dagers leir til Fredtun, Karmøy. Alle i lederteamet er bosatt i Bergen eller Stavanger,
og leirpresten var pater Andreas. Tema for
leiren var helgener, og lederne holdt spennende temaøkter om forskjellige helgener.
Vi hadde aktivitetsgruppene: dans og drama,
filosofi, kosegruppe og sport.

Det var uvanlig godt vær hele uken, maten
var god, vi hadde messe hver dag, og ellers på programmet hadde vi superheltfest,
svømming, rød og blå, pater prater, tur, film,
quiz, katolske talenter, morgengym, gameshow, bålkos, sommer-OL og gallafest. Leiren var en suksess og både barn og ledere
storkoste seg.
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Juniorleir 2019
Av cecilia bruce

Gamle venner, nye venner, bading, kortspill,
god mat, sommer-OL, vannkrig, temafest,
messer, og interessante temaøkter; en standard oppskrift på en NUK-leir. Og også i år
var det nettopp dette de 34 deltakerne på
årets Juniorleir fikk oppleve.
Mange hadde vært på leir før, andre hadde
bare hørt snakk om det, men de aller fleste
hadde forventninger til hvordan den neste
uka kom til å se ut da bussen rullet inn på
leirstedet fredag ettermiddag. De fleste fikk
forventningene og ønskene sine oppfylt,
men også mye nytt ble prøvd ut. Det ble
både tivoli, Amazing Race, filmgruppe, bålkveld med marshmallows og aftenbønn ute,

og til og med soving på madrasser under
åpen himmel!
Med en så utrolig flott gjeng med deltakere,
fint vær nesten hele tiden, og mange artige
poster på programmet, er det jo ikke så rart
at dagene ble helt utrolig fine. Selv om noen
synes lederne maste litt vel mye om soving
og å være stille, var det allikevel utrolig god
stemning gjennom hele leiren, og det var
mange slitne, men glade og fornøyde fjes
som dro hjem igjen en uke senere.

Jeg kan komme på mange flere positive ord
som kan bli sagt om denne leiren, men det
sies jo at ett bilde sier mer enn tusen ord, så
dere får heller se hvor gøy vi hadde det på
disse bildene!

arrangement
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musikk som ble spilt, noen slitne ledere (og
deltakere), men det viktigste var at målet ble
nådd – å skape et fellesskap.

Påskeleir - GULSRUD 2019
Av martin nguyen

Den stille uken var klar til å ta del i våre liv og
deltakere rundt om i Norge var også klar for
en uforglemmelig uke på NUKs påskeleir på
Gulsrud for konfirmanter. En ny leirsjef med
et nytt lederteam med mange unge og mer
erfarne ledere var klare til å ta fatt i Påskens
hellige mysterium og gi deltakerne minner
som de kunne ta med videre i sine katolske
liv.
Uken bød på spennende temaøkter, der
lederne prøvde å gjøre sitt beste for at deltakerne skulle forstå, en morsom temafest

Etter ukens slutt var det et par tårer som ble
felt og mange klemmer som ble gitt, men
minnene består fortsatt igjen. Vi startet som
fremmede og kanskje noen allerede var bekjente, men ved ukens ende var vi blitt en
familie #G-Squad.
GGGGG Guulsruuud!
med temaet Hawaii – Ohana betyr familie, og
selvfølgelig en fantastisk liturgi som ikke ville
ha vært mulig utenfor enestående leirprest
og vår sjarmerende liturgiansvarlig.
Temaet for leiren var tro – håp – kjærlighet,
led meg dit jeg ikke vil, og mye av temaet
gjennomsyret leiren. Fra Birdbox lekene der
deltakerne måtte gå blindt til tørr havregrøt
som deltakerne ikke ønsket å spise. Tematikken var simpel og grunnleggende, men det
ga mye til deltakerne. Gjennom leiren ønsket
vi å vise de katolske prinsippene og gi deltakerne et grunnlag for et videre liv i Den katolske kirke etter konfirmasjonen. Det virker
som at det var mye teologi og liturgi under
leiren, men mesteparten av leiren var det ledere og deltakere som lo ekstremt høyt, høy
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REDAKSJONER
Arken
Av jennie vu
Arken er NUKs barneblad som utgis fire ganger i året, hvert kvartal. Alle som har betalt
medlemskap for året får automatisk bladet
i posten etter at bladet er trykket opp. Det
tredje nummeret for 2018 handlet om “JORDEN VÅRT HJEM”, mens utgaven etter tok for
seg temaet “STJERNER”. På nyåret ble det
utgitt et nummer med temaet “FØLELSER”,
mens sommerens utgave omfattet temaet
“VERDIFULL”.
Fra og med høsten 2019 finner vi oss i litt
utskifting i redaksjonen. Jennie Vu trer av
som redaktør og Maria Pham tar over, samtidig som Teresa Nguyen trer av som layout-

ansvarlig og vi får Karol Michalczuk tilbake.
Gabrielle Beukers måtte også takke for seg
i fjor høst.
Året som har gått har vært et veldig bra år.
Det har vært normal drift samt bidrag fra
KUT, som vi også håper på at fortsetter. I
løpet av året har det også vært gjort arbeid
“bak kulissene”. Det er blant annet for å få en
enhetlig struktur og orden i alle dokumenter
og filer som angår Arken. Videre har vi ønsker om å få flere artikler ut på nettsiden for
å spre det gode arbeidet journalistene våre
gjør. Dessuten ser vi frem til å utvikle samarbeid med BUT.

Q
AV Saga Elisabeth Lövström
I begynnelsen av dette året hadde ikke Q
noen redaksjon, men etter noen måneder
valgte jeg å ta på meg ansvaret som redaktør og prøve å danne en ny redaksjon. Ved
hjelp av noen annonser på NUK sine hjemmesider og blader, kom det forespørsler fra
andre engasjerte ungdommer som gjerne
ville være med på dette prosjektet, og vi ble
en redaksjon på om lag 6 mennesker. Dess-

verre kom ikke redaksjonen veldig langt i
arbeidet sitt på grunn av mangel på effektiv
kommunikasjon mellom medlemmer og det
faktum at alle sammen er relativt unge og
har mange andre obligasjoner i egne menigheter og lokalliv. Dette førte også til at flere
av medlemmene gikk ut av redaksjonen midt
ut på året.
Til tross for at det ikke har fungert så bra
med redaksjonen dette året, ser jeg ingen
grunn til at vi ikke skal fortsette å prøve videre, og jeg er ivrig etter å jobbe videre neste
år med flere engasjerte folk. Så hvis du føler
at du vil være med meg videre i prosjektet
å få Q på føttene igjen hadde det vært helt
supert. Vi trenger redaksjonsmedlemmer og
ikke minst skribenter og andre bidragsytere.
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CREDIMUS
Av Øyvind Johannes Vardenær Evenstad
skriver mer eller mindre fast for Credimus
uten å sitte i redaksjonen. Med en flink, engasjert redaksjon og en brennfersk redaktør
har vi stort potensial for utvikling og et flott
arbeid videre. Vi gleder oss til framtida!

Credimus, NUKs blad for unge voksne, har
vært gjennom et år med flere utfordringer.
Øyvind Johannes Vardenær Evenstad tok
over som midlertidig redaktør etter Sofia Teresa Dahl i en kort periode. Marta Krakus, vår
nye og nåværende redaktør, takket deretter
ja til å overta Credimus og jobbe sammen
med redaksjonen og andre bidragsytere i
tiden framover.
Takket være vår motiverte og inspirerende
redaksjon har vi klart å utgi to spennende
numre! De faste medlemmene av redaksjonen har vært Marta Krakus, Anja Z. Persvold,
Odin Fredrik Rustad, Sebastian Peter S. Thoresen, Sivert Thomas Ellingsen og Øyvind
Johannes V. Evenstad. Med god hjelp fra vår
vikar Marta Widelska og layoutansvarlig Peter Andreas Voigt, har vi også kunnet eksperimentere med layout og bilder.
Vi har forsøkt å tenke på at Credimus skal
være et blad for alle slags unge katolikker,
akkurat som NUK generelt. Derfor prøver vi
å skrive om en variasjon av temaer med ulike innfallsvinkler. Psyke og spiritualitet, syndens alvor og tips til hellighet er bare noen

nuk på sosiale medier
Av aleksandra sramkowska

av temaene som ble dekket i våre blader i
løpet av året.
Som NUK i sin helhet ønsker også vi i Credimus å være åpne og tilgjengelige for våre
medlemmer. Vi er fortsatt på jakt etter nye
skribenter og bidragsytere, dvs. noen som

NUK har blomstret opp i løpet av de siste
årene og dermed har engasjement på sosiale
medier økt betraktelig. NUKs synlighet er viktig
for organisasjonens vekst og derfor jobber vi
stadig for å utvikle engasjementet vårt både
på Facebook og Instagram. Medieutvalget
holder på å løfte profilen vår og gjøre lokallags
aktiviteter synlige for alle. En stilren og brukervennlig nettside er et viktig sted for å nå våre
medlemmer og dekke deres behov. I framtida
ønsker vi å utvikle Norgeskart der man kan se
en oversikt over alle lokallag som tilhører organisasjonen vår rundt om i landet.
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formasjon
LEDERTRENINGSUTVALGET (LTU)
Av catarina vu
Ledertreningutvalget 18/19 besto av leder
Catarina Vu og utvalgsmedlemmer Stephen
Trotter, Abinaya Philip, Abel Amar, Anna
Nguyen, Sofie Aceveda. Vi har i år jobbet
med å holde de nye kursene som har vært
en stor suksess. I tillegg til et er vi i gang
med å planlegge nye kurstilbud inkludert
18 + kurstilbud. Utvalgets mål er å kunne
tilby mer relevante kurs for dagens ungdom
og deres menighetsarbeid.
Ledertrening høst 2018 ble arrangert
28-30 september og det tok plass på Mariaholm med hele 40 kursdeltagere. Denne
helgen var første helg med de nye og reviderte kursene bønn, lokallagsledelse og
leirledelse ble holdt. Med god respons fra
både deltagere og ledere kan vi si at det var
en vellykket helg.
Ledertrening vår 2019 ble arrangert 22.24. februar og tok plass på Mariaholm med
18 kursdeltagere. Sammen på ledertrening
hadde vi besøk av Hovedstyret som hadde
arbeidshelg og var med oss gjennom helgen. Vi hadde også invitert Anne Lynn Gelacio Lolo til å holde felleskurs for alle deltagere og ledere på ledertreningen med tema
«kommunikasjon».

LTU
Ledertreningsutvalget (LTU) har i hovedsak ansvar for lederutdanningen
til nye ledere i Norges Unge Katolikker.
LTU har i hovedoppgave å arrangere to
ledertreningshelger hvert år. Deltagerne
gjennomfører da et av fire kursopplegg
som totalt går over to år.
I løpet av LTUs arbeidsår 18/19 har det vært
totalt 14 deltakere som har fullført NUKs
ledertrening. Vi i utvalget gratulerer alle de
14 deltakerne og gleder oss til arbeidsåret
19/20. Vi i LTU gleder oss over å kunne være
med på utviklingen av morgendagens ledere!

barneutvalget (BUt)
Av vivian jensen
Etter LM 2018 ble Vivian Jensen satt som
ansvarlig for å gjenopprette utvalget. Man
fikk inn Vivian Thai som leder av utvalget
og Angelica Pirela, Ellisiv Solberg og Nikolai
Fongen som utvalgsmedlemmer.
I det første møte med utvalget diskuterte
man hva slags visjon man hadde for utvalget. Det ble diskutert at BUT ønsker å være
en plattform for barn der de kan oppleve
et katolsk fellesskap. Siden det i den siste
tiden oppleves for lite fokus med barneaktiviteter både i menighetene og NUK.
I løpet av Adventstiden fikk de arrangert en
Adventsaksjonsdag for alle katekese barn i
Stavanger. Der fremførte utvalget et skuespill om en jente som har et vanskelig liv ved
at hun blir giftet bort til en eldre mann. Katekesebarna ble engasjerte og stilte mange
spørsmål rundt dette emnet. Utvalget fikk
presentert tema for årets Adventsaksjon:
jenters rettigheter i Uganda og Kongo. Man
opplevde dette som et vellykket arrangement og en fin start for utvalget.
Dessverre måtte Vivian Thai gå av som leder i løpet av denne perioden, og utvalget
har siden manglet en tydelig leder. Derfor
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har det ikke vært annen aktivitet enn Adventsaksjonsdagen i Stavanger.

gjøres lettere tilgjengelig for nye ministranter.

Til høsten håper vi at barneutvalget finner
en motivert leder og der utvalget virkelig
kan blomstre for å spre det gode budskapet blant de yngre i NUK.

Siden oppstarten så har Utvalget jobbet
med å oppdatere håndboken i tillegg å fremme ministrantarbeid i de ulike distriktene i
Norge. I år har Utvalget vært så heldige med
å være med på å arrangere et ministrantreff
i St Eystein Menighet i Kristiansund, i samarbeid med prestene i Trondheim Stift. Ministranttreffet var et vellykket arrangement
med mange deltakere og lærerike foredrag
om nemlig det å ministrere. Samtidig på
arrangementet så fikk ministrantene møtt
og samarbeidet med hverandre på tvers av

BUT
Barneutvalget ønsker å være en plattform
for barn der de kan oppleve et katolsk
fellesskap. I 2018/2019 utvalget besto av:
Vivian Thai(leder), Angelica Pirela, Ellisiv
Solberg og Nikolai Fongen som utvalgsmedlemmer.

Min-ut
Ministrantutvalget har som ett av mange
mål å kontinuerlig lage materiale som
skal fremme kunnskap blant ministranter,
samtidig som at de skal være lett til å forstå.
Utvalget består av Martin Minh Huy Le (Leder), Alessandro Vidonis (Nest-leder), My
Nina Truong ,Thomas Nguyen, Andrezj Warhatiuk, Ada Monstad, Anhlyn Thuy Truong.

ulike distrikter samtidig som at vi skal lage
mer materiale som skal hjelpe ministranter
med sine oppgaver i sine menigheter.

Leirutvalget (LUt)
Av marius benedict horn

ministrantutvalget (MIN-ut)
Av Martin Le
Ministantutvalget er et utvalg som ble opprettet 15 Oktober 2018. Utvalget kan også
regnes som efterfølgeren til Ministrantrådet
som var under myndigheten til Oslo Katolske Bispedømme. En av hovedgrunnene
til at Ministrantutvalget ble opprettet, er et
økende behov og etterspørsel etter en ny
ministranthåndbok samt materiale som kan

menighetsgrensene, som førte til at det ble
dannet et godt grunnlag for et fruktbart fellesskap.
Utvalget ser fram til å arbeide videre med

Leirutvalget er det utvalget I NUK som har
ansvar for NUKs leirvirksomhet. Vi som er
med i utvalget har vært med på mange leire
så vi har mye erfaring fra leirene og kjenner også mange av menneskene som er involvert i leirene våre. Våre oppgaver består
i å hjelpe NUK å arrangere de beste leirene
som vil gi de beste minnene for våre deltagere, og gjøre at formålsparagrafen i NUK: ”tro,
fellesskap og handling” blir levende for oss
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formasjon

LUT
Leirutvalget har ansvar for NUKs leirvirksomhet. Vi finner leirsjefer for leirene og
følger dem opp før, under og etter leiren.
Hver vinter arrangerer vi en samling for opplæring av årets leirsjefer. På sensommeren arrangerer vi også en samling på Mariaholm for alle som har bidratt som frivillig
på arrangementene våre. Etter at alle leirene er over går vi igjennom alle rapportene
og gir en samlet evaluering til HS.
LUT bestod i 2018 av Marius B. Horn, Monique A. Vassvåg og Alexander M. Kopperud.

alle. Dette gjør vi ved å finne egnede leirsjefer og veileder de under planlegging og
gjennomføring av leirene. Vi hjelper til med
å finne ledere samt å bygge på erfaringer
fra tidligere leire slik at vi hele tiden tilbyr ett
godt produkt til de som drar på leirene våre.
Også tar vi vare på de som gjør en innsats i
organisasjonen vår med sin frivillige innsats.
Den største utfordringen består i å finne

leirsjefer – for at leirene våre skal kunne
gjennomføres er vi avhengig av at noen vil
ta denne utfordringen så vi slipper å avlyse
leire.

medieutvalget (mut)
Av ivan vu
NUKs Medieutvalg ble opprettet for drøye
2 år siden, og siden i fjor har vi klart å gjøre
svært mange vidunderlige ting. Vi har prøvd
å starte opp en ny tradisjon som handler
om å ha en flashback fra fjorårets NUK aktiviteter, såkalt NUK rewind, og dette har vi
klart for 2017 og 2018. En av våre ideelle
planer er å vise frem mer av våre ungdommelige katolske prester på sosiale medier,
og det har vi gjennomført ved å arrangere
Pater Prater Stream (direktesending) på
både NUKs Facebookside og Instagram
Story. Utenom å fremheve OKB-prester,
har vi også hatt fokus på å vise frem NUKs
lokallag rundt om i landet og har derfor gitt
lokallagsledere tilgang til NUKs Instagram
for å dele noen bilder av deres aktiviteter.
Til slutt har vi laget en ungdomsleir promovideo, men vi har også i nærmeste fremtid
planer om å lage flere promoteringsvideoer.

MUT
Medieutvalget hjelper NUK å nå ut til unge
katolikker ved å produsere medieinnhold
på sosiale medier. Utvalget består av Ivan
Vu (Leder), Vuong Vu (Nestleder), Ngoc Hoang Vu, Marion Norum Spæren.
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18+ arbeid
Av anja z.persvold
Hva har vi gjort i år?
2018-2019 har vært et spennende år for
unge voksne i NUK! Unge voksne bidrar
med mye frivillig arbeid i NUK. Unge voksne
flytter ofte og endrer livssituasjon. NUK vil
gjerne hjelpe dem i å kunne fordype seg i
troen og samtidig bidra til et aktivt, engasjert
fellesskap av unge katolikker. NUK har dette
året arrangert både lokale og regionale aktiviteter.
I februar arrangerte NUK en hyttetur på
Voss for unge voksne fra hele landet. Helgen ble arrangert av Fides: NUKs lokallag
for unge voksne og studenter i Bergen. De

unge voksne gikk på skitur og kjørte slalom.
De fikk slappet av på hytta, lekte forskjellige
leker og ble bedre kjent med hverandre. På
søndagen var de i høymesse på Voss, og tok
så toget tilbake til Bergen.
I november møttes ca. 15 unge voksne på
Mariaholm for å prise Herren og bli bedre
kjent med andre unge voksne. Vi hadde retrett med både tidebønn, stillhet, samtaler
i grupper og temaøkter og med p. Khiem
og Helene Fongen. Vi fordypet oss i temaet
“Jeg setter min lit til din kjærlighet, Herre. La
mitt hjerte juble over din frelse!” (Sal 13,6). Vi
hadde også sosiale aktiviteter, temafest og
gode samtaler.
I slutten av juli gikk 18 pilegrimer pilegrimstur over Dovre mot Nidaros. De gikk i fem
dager hvor de bad og badet sammen, støttet

hverandre opp bakker og berg, og kjente på
smerte i rygg, skuldre, fotsåler og gnagsår.
De ankom til Nidarosdomen med bønn og
sang. De følte på en helt fantastisk følelse
å endelig se målet deres etter så mange
dager. I Trondheim deltok de i menighetens
program og Kirkens nasjonale Olsokfeiring.
Blant høydepunktene var messe og prosesjon på Stiklestad, gode måltider og sene
kvelder, både med menigheten og hverandre, og selve crescendoet: messe i Nidarosdomen.
Mye foregår også på lokalt plan. NUK har
lokallag for unge voksne/studenter som
møtes regelmessig i både Bergen, Tromsø,
Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand!
Det er givende å møte andre unge katolikker
når man flytter til en ny by, begynner å studere eller arbeide.
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formasjon
WYD 2019
Av stephen trotter
«Dere, kjære ungdom, er ikke fremtiden,
men Guds nåtid»
Støvet hadde knapt lagt seg etter WYD
Kraków 2016, og NUK satte i gang med å
forberede turen til WYD Panama. Med bare
to og et halvt år til neste Verdensungdomsdag, falt toppledelsen for WYD Panama
fort på plass. Påsken 2017 dro tursjef og
generalsekretæren til Roma på det første
forberedelsesmøte, som også var et evalueringsmøte etter WYD Kraków. WYD arrangeres hovedsakelig av en lokalkomitée (LOC
– Local Organizing Committee), med hjelp
fra Dikasteriet for legfolk, familie og livets
ungdomsavdeling, Vatikanets «direktorat»
med ansvar for WYD og ungdomsformasjon.
Sakte men sikkert faller ting på plass. Påmeldingen åpner, og vi ender til slutt opp
med 39 reisende. Blant de 39 har vi nok
erfaring og kompetanse til å håndtere det
meste som skulle dukke opp, av både åndelige og verdslige problemer. Et par måneder
før avreise samles nesten alle sammen på
Mariaholm for en forberedelseshelg, 23.-25.
november. I tillegg til videreformidling av

all tilgjengelig informasjon om turen, fikk vi
også besøk fra Ambassadør Ortega, Panamas ambassadør til Norden. Ambassadøren
ga oss mye innsikt i Panama, og svarte på
alle våre spørsmål om klima, politikk, geografi, og ymse annet.
Mandag 14. januar møter pilgrimene opp i
St. Olav domkirke, hvor nuntius til Skandinavia feirer messe for bispedømmets prester.

Med andre ord var det flere prester enn
pilgrimer i messen. Brikkene har nå falt på
plass, og alt er klart. Tirsdag morgen var
det avreise fra Mariagården, og vi bega oss
ut på første etappe. Med litt frafall etter en
mellomlanding i New York, kommer nesten
alle sammen frem til Quepos, Costa Rica,
sent på natten. Neste dag er vi fulltallige
igjen, og vi er i gang med Days in the Dioceses. Det er ikke plass her til å legge ut om
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alle de gode erfaringene, men noen høydepunkt må nevnes. Som barmhjertighetsgjerning, i Laudato Si’ ånd, plukker vi søppel
i en nasjonalpark i noen timer, før vi slapper av på stranda. Vi reiste til bispesetet, og
feiret messe med alle pilgrimene som var
innlosjert i bispedømmet Puntarenas. Menigheten vår hadde utsatt sin tradisjonelle
Hellige Tre Kongers feiring, slik at vi fikk
være med, og tror aldri noen av pilgrimene
våre hadde opplevd noe lignende. Siste
kvelden i Quepos ble feiret med fest på
havnepromenaden, med musikk og dans i
solnedgangen.

Etter en 18 timers busstur ankommer vi endelig Panama, og vertsmenigheten vår. Her
begynner WYD for fullt, og et salig kaos brer

seg over byen. Vi hadde katekese med SUK
og DUK, hvor vi hadde ansvar for hver vår
dag med katekese. Biskop Bernt, med p.
Tao, hadde reist til Panama på egenhånd,
og deltok på flere av arrangementene. Som
alltid, det er vanskelig å beskrive WYD, det
må oppleves. En helt spesiell opplevelse
denne gangen var at vi fikk en rekke VIP
billetter til hovedarrangementene. Til avslutningsmessen hadde vi nok til at alle
fikk være på et VIP-felt, knappe 200m fra
alteret. Hjemreisen var lang, med enda en
18 timers busstur, med et lite stopp i Quepos, en overnatting på vandrehjem i San

Jose, 14 timers flytid med en 4 timers mellomlanding i New York (denne gangen kom
alle med videre på første forsøk). Til slutt
ankom vi Gardermoen onsdag morgen,
etter vi hadde begynt returen søndag kveld.
For mange var dette bare enda et stopp før
de reiste hjem til sine menigheter. En uforglemmelig tur, hvor brunfargen fra to uker
i mellom-Amerika er det mest kortvarige
minnet.
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formasjon
Adventsaksjonen 2019 – jenters
rettigheter i uganda og dr.kongo
Av Veronica R. Bongard
NUKs landsmøte 2017 bestemte at Adventsaksjonen 2018 skulle samle inn penger til å styrke jenter og kvinners rettigheter
i Uganda og DR Kongo. Arbeidet handlet
om å stoppe diskriminering blant annet ved
å gi tilgang til skolegang og utdannelse, gi
arbeid og aktiviteter for å øke selvstendighet og fokus på matsikkerhet for barn og
gravide og familier. For å kunne påvirke
fattigdom og sult må alle i følge Caritas ha
like muligheter, lik tilgang til ressurser og
like muligheter til å delta i beslutninger som
angår dem selv.
Nå kan vi se tilbake på nok en vellykket Adventsaksjon. En aksjon hvor barn, unge og
voksne i menigheter, skoler, klostre i hele
Norge har engasjert seg for at andre skal få
det bedre. Ja, til og med dyr fra bondegård
har blitt en del av aksjonen. Det sier mye
om engasjementet også i 2018. For at dette
skulle bli mulig har folk gitt av sin tid, energi
og oppmerksomhet og ikke minst vært
kreative. Forberedelsene har vært mange
og ”stå-på-viljen” stor; folk har tålt å bli både

kalde, våte, trøtte og slitne. Motto fra årets
promo-video fra ungdommene “Sammen
står vi sterkere” ble virkelig etterlevd. Bilder
på facebooksiden Adventsaksjonen vitner
om nettopp dette.
Det store høydepunktet i forberedelsene
var den årlige adventsaksjonshelgen på
Mariaholm. Med ekstra antall sporty og
godt rustede ledere samt prest ble det satt
ny rekord på antall deltakere, og temafes-

ten ble en stor oppvekker for alle som var
tilstede; Ungdommene pyntet seg til å ta
del i en hyggelig bryllupsseremoni. Presten
var pyntet og stod klar foran i “kirken”. Imidlertid gispet ungdommene da de så hvem
som kom ned altergangen. Gående kom en
liten pike på tre år. Julie skulle giftes bort
mot sin vilje og med en mye eldre mann...
I advents-, så vel som fastetiden før påske,
blir vi ekstra påminnet vårt kall til å ta
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Imidlertid er godene ikke likt fordelt i dagens samfunn. I følge Pave Johannes Paul
2. var det avgjørende nettopp å ta ansvar
og handle. Han mente at for å være et helt
menneske var det viktig å ikke bare be og
reflektere, men også handle. På den måten
blir vi utfordret til å la vår tro og kjærlighet
gjenspeiles i våre handlinger, slik at det blir
noe mer enn tanker og ord.
Jeg vil avslutte med å takke Caritas for deres arbeid i feltet og for godt og utviklende
samarbeid i 2018. Videre vil jeg takke NUK
sentralt for støtte og hjelp gjennom hele
året slik at vi fikk gjennomført aksjonen. Jeg
vil takke KUT; en fleksibel og kreativ gjeng,
står på lenge før aksjonen starter for å nå
ut til resten av landet i tide.

Jenters rettigheter
i Uganda og DR Kongo
norgesungekatolikker/adventsaksjonen

AA-plakat A2 2018.indd 1
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ansvar og handle for at andre skal få det
bedre. Det handler om nestekjærlighet
og å ta ansvar for å påvirke fordelingen
av verdens goder og ressurser. For mennesket er skapt i Guds bilde, vi er en del av
skaperverket og skaperverket er en gave til
menneskeheten.

Det er til stor glede for oss i KUT som jobber med denne aksjonen gjennom hele
året å se at folk velger å svare på sitt kall og
utvise nestekjærlighet i praksis. En spesiell
takk går til alle dere. Nå kan vi glede oss
over at en svimlende sum på 700.077,00
kroner går videre til Caritas som gjør et
forrykende arbeid akkurat i Uganda og DR
Kongo. Dette er utrolig stort! Vi gleder oss
til neste år!

kut
Karitativt utvalg er ansvarlig for
gjennomføringen av Adventsaksjonen og
å informere om Nord/Sør-problematikk i
samarbeid med Caritas Norge.
Utvalget: Veronica R. Bongard (leder),
Kristine Gran Martinsen, Martin Nguyen,
Tram Michelle Nguyen, Sunniva Fongen,
An-Thuy Tran.
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ADMINISTRASJON

Økonomisk utvalg
Økonomisk utvalg har ansvar for å
følge opp NUKs økonomi og utarbeide
budsjettforslag.
Utvalget bestod i 2018/2019 av: Jakob
Voigt (leder i kraft av å være NUKs leder),
Joakim Ramse, Svein-Thomas Isaksen
Tvedt, Ole-Aleksander Greve og Henrik
Emil Greve (tidligere generalsekretær i
NUK).

regnskap
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Budsjett 2018

Regnskap 2017

Inntekter
Medlemskontingenter
Arrangementsinntekter
Støtte fra Kirken
Offentlige tilskudd/midler
Andre inntekter
Sum inntekter

139999
938412
563166
2496853
53901
4192331

303804
886706
599170
1692625
65511
3547816

Kostnader
Vareforbruk
Lønn og sosiale kostnader
Administrasjonskostnader
Honorarkostnader
Arrangementskostnader
Reisekostnader
Andre kostnader
Sum kostnader

39038
1665293
310081
102410
1609621
19867
123344
3669654

23224
1643519
575127
128371
1659881
2531
158286
4190939

322677

44521

42471
42471

44521
42521

356148

-598602

Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Sum finansinntekter

Årsresultat

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Eiendeler
Omløpsmidler
Andre korsiktige fordringer
Kasse og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

777154
5666670
6443824

259135
5948387
6207522

Eiendeler totalt

6443824

6207522

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Fri formålskapital
Øremerkede midler
Sum egenkapital

3579874
920026
4499900

3232792
901906
4134698

761693

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Lokallags andel kontingent
Annen korsiktig gjeld
Sum gjeld

1182924
1943924

1170667
128990
2072824
2072824

Gjeld og egenkapital totalt

6443824

6207522

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 organisasjonen og håper alle som vil være med i NUK
også husker å betale årets medlemskontingent.
Bruk QR-koden for å betale medlemskontingenten for 2019.

