
For et par måneder siden ble vi i Carlisle Network Youth Church (NYC) invitert til å bli med 
på et møte initiert av et nabolag i bydelen Raffles hvor vi gjør en del arbeid. På møtet var 
også representanter fra dette nabolaget, samt kommunen og politi. 

Bråk i nabolaget
Det som hadde skjedd, var at en gjeng ungdommer hadde startet å henge i dette 
nabolaget på kveldene og «terrorisert» det, som de sa. De forsøplet, spente ball på 
bygninger og biler, yppet seg, og slang med leppa. Noe de som bodde i nabolaget ikke 
syntes var greit. Hensikten med å kalle inn til møtet var derfor å gjøre de ulike instansene 
klar over situasjonen, og prøve å finne en løsning på problemet. Helst ville naboene at 
gjengen ble flyttet vekk fra deres område. Hva som skjedde med dem etter det, syntes de 
ikke å bry seg noe om.

Mange utfordringer
Ungdommene i denne byen har mange utfordringer. I tillegg til krav og press fra skole, 
sosiale medier, familie og venner, må de også håndtere utfordringer som fattigdom, rus 
og kriminalitet. I tillegg kommer foreldre som ikke stiller opp, på grunn av for eksempel 
brutte familierelasjoner, rusproblemer, fengselsstraffer eller annet. Dette gjør at mange 
ungdommer må ta vare på sine småsøsken i tillegg til seg selv. 

Å bli sett
Det samme gjelder for gjengen i nabolaget. De som bor der ser bare ungdommer som 
henger og skaper trøbbel, men hvorfor er de der og hvorfor oppfører de seg slik de gjør? 
Det er en del av et større bilde. Dette er ikke ondsinnede personer som alt håp er ute for, 
men heller ungdommer som ikke får mye oppfølging hjemmefra, som kjeder seg, som 
ikke har mange steder å være, og som oppsøker spenning ved  å erte på seg naboer eller 
få tilsnakk av politiet. De er som alle andre som ønsker å bli sett og lyttet til, men som 
kanskje ikke har lært at det er forskjell på positiv og negativ oppmerksomhet. 
Ungdommer som fort kan falle utenfor dersom de kun blir sett på som et «problem» enn 
som de enkeltpersonene de er. Ungdommer hvis oppførsel og holdning er en del av et 
større bilde enn et forsøplet nabolag. 

Nettopp disse ungdommene er vi her for.
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Hva gjør vi i England?
Vi etablerer nye møtesteder for ungdom hvor de får muligheten til å bli mer kjent med 
Jesus og troen, gjennom utadrettet arbeid som skolelag, kakao etter skoletid og 
ungdomsklubb i parken. 

I samarbeid med lokale menigheter planter vi ungdomsmenigheter, driver ledertrening 
og følger opp ulike ungdomsgrupper tilknyttet arbeidet.

Carlisle bispedømme og Den engelske kirke er hovedsamarbeidspartner, 
og alt arbeidet skjer i regi av dem.


