
GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I ENGLAND

JEG vIL BLI fAST GIvER til  menighets 
misjonsavtale i England via AvtaleGiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)

 300,-
 500,-
 1000,-
 Annet beløp

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 stavanger

navn:  

adresse: 

postnr:   poststed: 

e-post: 

sted/dato:  mobIL: 

underskrIft: 

belast mitt kontonr:

(fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)

(fylles ut av nms)

AvtaleGiro
kontonr: 8220 02 85057

personnummer:

kId. nummer:

Vil du gi en enkeltgAVe, bruk konto 8220 02 85057 merk engLand

Vår menighet hAr misjonsAVtAle i

ENGLAND
SAMMEN

Deler vi troen  
på Jesus

Bekjemper vi  
urettferdighet

Utrydder vi 
fattigdom



DETTE ER DERE MED PÅ I ENGLAND

kirkene i nord-england har mistet kontakten med ungdommen, men også flere 
andre generasjoner er borte fra kirkene. dette gjør den anglikanske kirke og 
nms noe med gjennom å starte ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme.  
 
en stor del av de unge er fra tredje til femte generasjons kirkefremmede. de 
har aldri lest i bibelen og kjenner ikke til bibelske personer og historier. de har 
ikke hørt noe om Jesus. for Jordan og kameratene er kakao- og fotballgruppa 
det første møtet de har hatt med kristne, og den aller første gangen de hører 
evangeliet.

I ungdomsmenighetene er det viktig at de unge føler seg hjemme, og arbeidet 
bygges opp både rundt cellegrupper, større samlinger der flere grupper møtes 
og en årlig feiring for hele bispedømmet .  

for første gang på 50 år er det nå en forsiktig vekst i antall unge  med kirketil-
hørighet, og det er startet ungdsommenigheter i ni av bispedømmets prostier. 

Oppfølging fra NMS
e-post tre ganger i året. film/powerpoint en til to ganger i året. egen side for 
menigheten på nms.no. eventuelle besøk ved henvendelse.

Kontaktinformasjon
tlf: 51 51 61 00. e-post: info@nms.no.

postadresse: boks 226 sentrum, 4001 stavanger.

adresse til lokal informant ligger på menighetens side på www.nms.no.

fAKTA OM ENGLAND:
england, Wales, skottland og nord-Irland utgjør 
kongedømmet storbritannia.
Innbyggere: 64 millioner
religion: 75 prosent kristne, men etter hvert mer 
og mer sekularisert

HvA GJØR NMS I ENGLAND:
Hovedfokuset for nms i england er arbeid blant 
kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. I Cum-
bria fylke, hvor byen og bispedømmet Carlisle 
ligger, var det da nms og den anglikanske kirke 
begynte arbeid i 2010, bare 235 ungdommer i 
hele fylket som var involverte i kirken én gang i 
måneden eller mer. 

E U R O P A

Å arbeide blant totalt kirkefremmed ungdom 
Tror dere at de fleste her i Europa kjenner til kristendommen? Da skal dere fått møte 

Jordan. Han er fra England og har aldri hørt om Jesus. Nå går Jordan i kakao- og fotball-

gruppa i kirka og synes at dette med Jesus er interessant. Han sier ikke at han tror ennå, 

men forteller at gruppa betyr veldig mye. Så får han stadig mer kunnskap og blir kjent 

med Jesus. Og han får oppleve at Gud virkelig elsker oss mennesker. Også fotballgutter fra 

Carlisle.


