
Stor suksess med Ablaze
Ablaze er Network youth church (NYC) sin storsamling. Alle småfellesskapene blir samlet 
til en dag med aktiviteter, lek og moro. Til Ablaze er de som bare er innom gruppene våre 
nå og da spesielt invitert, hvor vi introduserer dem for hva NYC er, og lar ungdommene bli 
bedre kjent med hverandre på tvers av fellesskap. Noen av NYC-ene gjør Ablaze alene, 
men de fleste går sammen med naboprostiene for å lage et enda større arrangement.

Her i nord gikk vi i Carlisle NYC sammen med naboprostiene Brampton NYC og Solway
NYC for å arrangere Ablaze i november. Vi tok med oss våre respektive gjenger til Rookin
house; et aktivitetssenter i fylket med blant annet luftgeværskyting, pil og bue, 
hinderløype, hesteridning og 8-hjuling. I tillegg hadde vi sporlek og en samling med «kirke 
i boks». Nesten 60 ungdommer var med oss, og i Carlisle NYC doblet vi antall ungdommer 
som var med i forhold til sist års Ablaze. 

Bønnesvar
Det er mange ulike innfallsvinkler til ungdomsarbeid, og her i Carlisle er vi involvert i de 
fleste av dem. Vi gjør arbeid blant ungdom fra kristne hjem, vi gjør lavterskelarbeid, vi gjør 
såkalt «detached» arbeid, og vi gjør skolelag. Gjennom dette har vi kontakt med cirka 200 
ungdom per måned. Hva vi alltid har hatt lyst til, derimot, er å være mer på skolene, her 
hvor vi finner alle ungdommene på ett sted. Det å få lov til å bare være, henge med 
ungdommene, være tilgjengelig for samtaler, og få være en positiv faktor i miljøet har vi 
bedt om i flere år. Men siden vi er kristne, er ikke dette alltid like lett å «selge» inn til 
skolene, da de er nødt til å holde en nøytral profil.

På en av ungdomsskolene i byen, hvor vi tidligere har gjort skolelag, har skolen nå 
plutselig gått med på at vi både kan gjøre skolelag og vandre i kantina samtidig; en vinn-
vinn for oss som på denne måten kan tilrettelegge for begge typer av ungdom. At vi er 
overbegeistret er en underdrivelse!

Takk Gud for bønnesvar!
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Denne gjengen var samlet til Ablaze. Foto: Martin Ladds



Illustrasjonsbilde. Foto: Solgunn Phillipine Smith

Tre av jentene som var med på Ablaze. Foto: Solgunn 
Phillipine Smith

Les mer om England og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

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.

Solgunn Phillipine
Smith, Ruth Scholes og 
Kristian Tjemsland 
utenfor skolen, rett 
etter en samling med 
skolelag og detached. 
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