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"Det begynner å gå 
seg til!" 
 

Etter en litt mer turbulent høst enn hva vi hadde 

sett for oss, var det godt å ta en time out over jul 

og nyttår i Norge, for oss misjonærer, og for 

ettåringene sin del i deres respektive hjemland. 

Jeg og Tjemslands har blitt så vant til hverandre 

at vi til og med endte opp med å møtes i 

juleferien, på Bryne, og da måtte vi selvfølgelig 

innom nms sin gjenbruksbutikk der. For et 

fantastisk arbeid som drives i våre 

gjenbruksbutikker, og så fantastiske de er, disse 

flere hundre, som stiller opp for nms på denne 

måten! De/ dere gjør en kjempejobb! Tusen takk! 

 

   

 

Her i England skorter det heller ikke på 

gjenbruksbutikker, skjønt nms har ikke egne 

filialer her ;) Selv bor jeg over en gjenbruksbutikk i 

Carlisle som er eid og drevet av bispedømmet, og 

det er flott å se (og høre) hvor mange mennesker i 

nabolaget som benytter seg av butikken, både for 

 

 

 

 

"Du må være snill med 

broren din", sa Hanna, 

ettåring til en av våre trofaste 

park- gutter. "Tenk om du, 

om 50 år, ikke er venner 

med han, og så får du 

ikke feire jul sammen 

med han! Tenk så trist 

det vil være!" 

"Jeg vil ikke feire jul med 

han uansett", svarte gutten. 

"Nei,", sa broren hans, som 

stod ved siden av; "om du 

hadde kommet til meg 

på jul skulle jeg fått 

dyrene mine til å spise 

deg!". 

Og dette kommer fra en som har 

både slanger og ildere som 

kjæledyr! 

Begges kommentarer ble gitt 

med et glimt i øyet, samtidig 

uvitende om hva Hanna gjør 

med dem i det stille: utfordrer 

deres holdninger og handlinger, 

og får dem til å behandle seg 

selv og andre med respekt og 

verdighet. 

 

 

 



varer og sosialt samvær. En flott måte å både 

gjøre en innsats for miljøet, men også bekjempe 

ensomhet og være synlig tilstede i nabolaget.  

 

Over til hva vi er involvert i: 

 

Vi fikk starte året 2019 med å samle alle ucrew- 

ettåringene sammen, til en infield i London. Ucrew 

har dette året 15 ettåringer, fordelt på 5 land, og 

sist vi var sammen på denne måten var på Hald i 

Mandal i august før alle reiste "ut". Det var flott å 

få treffe spesielt de andre Europa- ettåringene 

igjen, siden vi ikke har sett dem siden august, og 

høre hvordan de opplever dette året og hva de 

har lært så langt. Det er spennende å høre dem 

fortelle om ting som har vært vanskelig og 

utfordrende, men som de likevel har lært og vokst 

så mye på, og dette året har og kommer definitivt 

til å prege dem i lang tid framover! 

 

 

F.v.:Estland- ettåring, Ingvild, Frankrike- ettåring, Silje, og England- 

ettåring, Justine. 

 

I tillegg til mye tid sammen til å snakke, tenke og 

reflektere fikk vi også brukt tid til å oppleve 

London som storby, og siden vi var så mange fikk 

alle muligheten til å velge det de helst ville. Så 

 
Ettåringsgjengen, sammen med Leah 

og Solgunn 

 

Vi hadde en training day 

med ettåringene i februar, og 

han som underviste oss bad oss 

om å samtale med sidemannen 

om hvordan vi synes det er å 

tjene som vi gjør her i England. 

En av ettåringene våre fortalte 

meg da at hun hadde valgt å ta 

dette året som ettåring for å 

finne ut om barne- og 

ungdomsarbeid, som hun er 

med på dette året, er noe hun 

realistisk og praktisk sett kan 

klare å gjøre resten av livet. Hun 

fortalte at det hadde ikke gått 

lang tid før hun skjønte at ja; 

dette er noe hun fikser; dette er 

noe hun er god til, og dette er 

noe hun vil bruke livet sitt på. 

Å få være med og hjelpe unge 

voksne til å finne både mening 

og retning for livet sitt på denne 

måten er et kjempeprivilegium! 

 

 
Ettåringene Justine, Sara og Hanna. 

 

 

Network Youth Church har 

sammen laget et disippel- og 



noen fikk sett de store turistattraksjonene London 

har å by på, noen var på musikal, noen var på 

museum, noen benyttet seg av parkene i byen, 

noen var på vintage shopping, og vi var alle på èn 

eller flere gudstjenester i de mange ulike kirkene 

London har. Og så var vi alle, sammen på noe 

som kalles "junkyard golf", hvor det selvfølgelig 

ble gjort et poeng utav å bli best! Vi fikk med 

andre ord tid til mye på 4 dager! 

 

 

Litt av gjengen i London, utenfor KFUK- hjemmet 

hvor vi bodde 

 

Søknadsfristen for ucrew 19/20 er desverre gått 

ut, men dersom du kjenner noen som kunne 

passet i ucrew er det mulig å ta kontakt med 

ucrew- leder; Kristian Mjølsneset 

(kristianm@nms.no ) 

 

Tilbake i Carlisle og Cumbria igjen går livet sin 

vante gang. Vi møter ettåringene jevnlig for 

training days, vi er ute i parken hver tirsdag kveld 

med kakao til ungdommene, vi er med på skolelag 

hver mandag og tirsdag, har startet rekrutteringen 

av placements og nye ettåringer til neste år, driver 

ledertrening og disippelgjøring av 

ledertreningsprogram kalt 

Leadership Labyrinth. Dette 

består av en bunke med kort til 

samtale om tro og ledelse, 

"praksis" i ulike ungdomsarbeid 

og en weekend. Vi har startet så 

smått med dette opplegget for 

tre av våre "unge ledere" i den 

ene ungdomsgruppa vi er 

involvert i, og samtaler om ett og 

ett kort sammen når 

ungdomsgruppa er ferdig for 

dagen. 

For noen uker siden stod det på 

kortet at vi skulle lese historien 

om Adam, Eva og Gud i 1. 

Mosebok, uten å gå mer i 

detaljer om hva og hvor. Siden 

disse historiene kunne tatt lang 

tid å lese, bestemte vi oss heller 

for å dramatisere kjapt 

skapelsesberetningen og 

syndefallet. Til stor glede og 

begeistring fra våre unge ledere. 

Noen uker senere fortalte en av 

disse ungdommene oss at hun 

hadde sittet med 

religionsleksene her om dagen, 

og temaet var om Adam og Eva. 

Da hadde hun begynt å tenke på 

vår dramatisering, og, som hun 

sa, så hjalp dette henne til å få 

med de viktigste detaljene til 

leksene sine. Samtidig som hun 

visst humret litt for seg selv. 

En skal visst ikke undervurdere 

effekten av en spontan 

dramatisering av Bibelens 

tekster! 

 

 

Ute i parken igjen en tirsdag, og 

lillesøstra til to av våre trofaste 

gutter var med. Denne jenta på 
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kjerneungdommene våre gjennom Labyrinth- 

prosjektet NYCene utviklet sammen, og vi 

planlegger og tar i mot besøk fra både Norge og 

andre steder. For å nevne noe.  

Samtidig jobber vi stadig med hvordan vi kan 

gjøre arbeidet vårt mer hensiktsmessig, og 

hvordan vi kan komme i kontakt med enda flere 

ungdommer. Med det i mente ønsker vi å starte 

opp et nytt "detached" arbeid i en annen bydel på 

mandag ettermiddager, for å komme i kontakt 

med flere ungdommer fra Morton ungdomsskole, 

hvor vi allerede er med og gjør skolelag på 

tirsdager. Planen er å nytte parkeringsplassen til 

en lokal kirke i området, for å dele ut kakao til 

ungdommene på veg hjem fra skolen og på den 

måten starte en relasjon. Nå må vi bare gjøre de 

siste forberedelsene og innkjøpene, før vi 

planlegger å sette i gang etter påskeferien. 

Jeg har i tillegg prøvd å finne en måte å komme i 

kontakt med flere studenter og unge voksne på, 

da det er et universitet her i Carlisle by, og etter å 

ha snakket med litt forskjellige folk begynner det 

nå å løsne litt. Det synes å være ulike muligheter 

for å være med og støtte og investere i 

studentene, både gjennom skolelaget, men også 

ellers på "campus", så nå er det til å finne ut hva 

som vil være mest hensiktsmessig å være 

involvert i. 

Det skal ikke stå på mulighetene, med andre 

ord!    

 

 

 

ca 8 sprang rundt og lekte med 

brødrene sine, og senere på 

kvelden la hun seg ned på 

bakken med armene i kryss over 

brystet. Hun lekte død. 

Well, rest in peace! (Hvil i 

fred), sa jeg til henne. 

I´d rather rest in 

pepperoni! (jeg vil heller hvile 

i pepperoni!), kom det kjapt som 

svar fra jenta. 

Aldri et kjedelig øyeblikk i 

England! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vi har mye å være 

takknemlige for her i 

England, samtidig som 

vi har mye å legge fram 

for Gud i bønn. 

Vær gjerne med og 

takke Gud for  

 For 

ungdommene, for 

tilliten de viser 

oss ved å la oss 



Noen flere høydepunkt:  

I starten av mars fikk vi være med da NMS og 

Carlisle bispedømme signerte avtaler for videre 

samarbeid, samt at Carlisle og Stavanger 

bispedømmer gjorde det samme. For oss i nms 

står vi nesten litt midt i mellom disse 

bispedømmene, og vi gleder oss over denne 

relasjonen vi har til dem, gleder oss over 

samarbeidet med begge, og ser fram til å fortsette 

arbeidet sammen. Vi tror definitivt at vi alle har 

mye å hente og mye å lære av hverandre. Gud 

gir, vi deler? ;) 

 

 

Nå er avtalene signert! 

F.v.: Biskop i Stavanger bispedømme; Anne Lise 

Ådnøy, NMS England misjonær; Kristian 

Tjemsland, landsstyreleder i NMS; Helge Gaard, 

og biskop i Carlisle bispedømme; James 

Newcome. 

 

Jeg og Justine, en av Carlisle- ettåringene våre, 

fikk også være med på velkomstgudstjenesten for 

den nye biskopen i bispedømmet; biskop Emma (i 

Carlisle bispedømme er det to biskoper; biskop 

James og biskop Emma). Biskop Emma er den 

første kvinnelige biskopen i bispedømmet, og det 

var interessant å se hvordan hun ble ønsket 

få være en del av 

livene deres, og 

for deres 

nysjerrighet og 

ærlighet. 

 For ettåringene 

våre, og for 

arbeidet de er 

med i uke etter 

uke. For 

tjenesten de gjør, 

og for at de 

gjennom den 

finner mening og 

retning for veien 

videre. 

 For mulighetene 

vi får til å fortelle 

om arbeidet og 

erfaringene våre, 

og for kontaktene 

og relasjonene vi 

bygger gjennom 

det. 

 

 

 

Husk gjerne også på 

oss i bønn for  



velkommen med pomp og prakt, og med prosecco 

til "kirkekaffien" etterpå. 

 

 

Jeg og Justine, sammen med biskop Emma. 

 

Før jul prøvde vi oss på en adventskalender for 

kjerneungdommene våre. Nå i fastetiden har vi 

laget en "fastekalender" på vår instagramkonto; 

Carlislenyc. Her legger vi ut instagramhistorier et 

par ganger i uka, hvor vi snakker om hva faste og 

påske er, og skal også ta for oss hendelsene fra 

påskeuka. Og selv om ingen av oss nødvendigvis 

har noe veldig stort eksponeringsbehov, liker vi 

tanken om å bruke en kanal ungdommene 

allerede kjenner og benytter til å kanskje lære 

dem noe nytt om påske, og få dem til å tenke litt 

over hva påske egentlig handler om. 

Følg oss gjerne på instagram dersom du vil se 

hva vi driver med, og for tidligere "episoder" er det 

bare til å klikke seg inn på høydepunkter på 

profilen vår. 

 

 

 At vi skal få 

bringe enda mer 

av Jesus med 

oss i kontakten 

med 

ungdommene, og 

at ungdommene 

skal ha åpne ører 

og hjerter 

 De nye 

mulighetene vi 

har til å starte 

opp et nytt 

detached- arbeid 

i Morton, og til å 

være mer 

involvert i 

studentarbeidet. 

 For arbeidet med 

rekruttering av 

nye placements 

og ettåringer til 

neste år, og at vi 

kan få til en god 

"match" av 

ettåringer og 

placements som 

er til gjensidig 

nytte og 

velsignelse. 

 For visdom i 

arbeidet i forhold 



 

Fra ungdomsweekenden vår. 

 

Selv om det har vært noen grandiøse hendelser 

denne våren, er nok høydepunktet når det 

kommer til vårt daglige arbeid en 

ungdomsweekend vi arrangerte i slutten av mars. 

Denne ble arrangert sammen med Solway NYC, 

som er naboprostiet vårt. Her var ca 50 

ungdommer og 10 voksne ledere samlet, og det 

ble tid til både leker og aktiviteter, gode samtaler 

og refleksjoner, og tid til å bli bedre kjent både 

med hverandre og med Gud. Dette er den første 

weekenden for ungdom vi har arrangert selv, og 

det blir nok definitivt ikke den siste. Å få kunne 

bruke over 40 timer sammen med ungdommene 

på ett sted på denne måten er uvurderlig, og gjør 

at vi kan investere i relasjonene med 

ungdommene på en helt annen måte enn hva vi 

får til en time eller to i uka på ungdomsklubben. 

Med litt justeringer (vi må bla se på hvordan vi kan 

ta med enda flere ungdommer på weekend når 

det største "leirstedet" i nærheten egentlig bare 

huser rundt 60) kommer vi nok til å gjøre dette 

igjen til neste år! 

 

til hva vi skal og 

bør prioritere og 

ikke, for å bringe 

Guds rike nær. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I sist nyhetsmail fikk dere møte de tre ettåringene 

vi har sør i fylket Cumbria; i Grange-over-Sands, 

Ulverston og i Barrow, og som tidligere nevnt så 

har vi 5 ettåringer sent ut fra nms her dette året, 

De to siste ettåringene bor i Carlisle, hvor vi nms- 

misjonærer også bor, og her er et lite glimt fra 

deres hverdager: 

 

Jeg er ettåring i Carlisle Network Youth Church og 

i Carlisle domkirke. Min egen personlige tro er å 

ha èn fot i den tradisjonelle kirka og den andre i 

mer ukonvensjonell, så min placement er helt 

perfekt! Jobben min fokuserer mest på å bygge 

relasjoner med ungdommene, som jeg ser er en 

veldig god måte å vise hvor relasjonell og 

personlig vår Gud er. Jeg kom hit for å følge Guds 

kall, og jeg har ikke angret siden! 

(Tekst: Hanna Maria Salong, oversatt av S. Smith)  

 

Hanna Maria Salong, fra Tallin i Estland, bor dette 

året i Carlisle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeg kom til Carlisle for ca 6 måneder siden. 

Jobben min dreier seg hovedsakelig om å hjelpe 

bestyreren av en samfunnskafé og 

gjenbruksbutikk tilknyttet St James kirke, hvor 

mange ulike mennesker kommer hver dag- 

familier og venner. Det er et sted hvor alle føler 

seg velkomne! Jeg er også med på en mor/ barn- 

gruppe en gang i uka, og ellers hvor det behøves 

ekstra hjelp. Det er fint å møte alle disse nye 

menneskene og snakke med dem om kristendom 

og så mange andre ting. 

(Tekst: Justine Bosset- Piaget, oversatt av S. 

Smith) 

 

 

Justine Bosset- Piaget, fra Montpellier i Frankrike, 

bor dette året i Carlisle. 

 

------------------------------------------------------------------  

  

Igjen en stor takk til alle dere som på ulike måter 

støtter oss. Dere er med og gjør arbeidet her 

mulig. Dere er med og gjør det mulig for oss å 

komme i kontakt med stadig flere ungdommer. 

Dere er med og gjør det mulig for unge voksne å 

tjene andre i en ny setting, som utruster og 

utfordrer dem til videre tjeneste. Dere er med og  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

Følg oss gjerne på blogg, 

YouTube og sosiale medier! 

Blogg: nms.no/england 

Instagram: nmsiengland 

Facebook: nms england 

YouTube: nms england 

 

 

Og ucrew har en egen instagram 

konto: nmsucrew (denne er 

felles for alle ettåringene i 

Europa)  
 



 

Bekjemper urettferdighet 

Deler troen på Jesus 

Utrydder fattigdom 

  

 

Med et ønske om at han som gav opp alt for oss, 

skal bli alt for oss. 

 

Jesus Kristus og ham korsfestet. 

(1. Kor 2:2) 

 

 

For nms England; 

Solgunn P. Smith 

 

   

  

 

 


