
Vi spiller på lag

Det er ikke alltid like enkelt å starte opp en kirke «på bar bakke» uten en menighet, uten 
frivillige og uten nevneverdige ressurser. Det gjør også at arbeidet går veldig sakte, men 
etter rundt åtte år begynner vi å se ting skje i Carlisle Network Youth Church. Ikke bare har 
vi kontakt med rundt 200 individuelle ungdommer hver måned, samarbeider økumenisk 
med flere av kirkene i byen og har en gruppe med trofaste ettåringer og unge voksne 
som frivillige; vi blir nå også regnet med og invitert til møter initiert av kommunen for å 
diskutere hvordan vi best kan «håndtere» utfordringer knyttet til enkeltungdommer og 
gjenger. Med på disse møtene er også representanter fra politiet, sekulære 
ungdomsorganisasjoner og eiendomsutleiere.

På et av disse møtene var Ryan, representant fra Carlisle United (den lokale 
fotballklubben), sitt «community sports trust», som gjør ulike aktiviteter og prosjekter i 
lokalsamfunnet. Han syntes det hørtes spennende ut, det vi gjør på tirsdagskveldene ute i 
parken, og ville gjerne bli med oss i det for å se om vi på denne måten kunne engasjere 
de mer «trøblete» ungdommene i bydelen i fotball heller enn det de ellers holder på 
med.

Vi inviterte Ryan til å bli med oss en tirsdag kveld, og nå har han vært med oss de siste par 
månedene. Ungene og ungdommene i parken flokker fort rundt ham for å være med og 
spille fotball. Og han er veldig flink til å se dem, huske navnene deres, lære dem teknikk 
og oppmuntre dem i det de holder på med. Dette fører igjen ofte til at vi andre ledere 
bare blir stående og se på, da alle barna er engasjert i fotball av Ryan! Selv om kanskje 
ikke de «verste» ungdommene i bydelen har vært i parken i det siste, og dermed ikke er 
med i gruppen Ryan arbeider med foreløpig, betyr det at vi andre er mer fristilt til å 
oppsøke dem og engasjere dem. Uansett hvordan det blir, er vi fornøyd med å kunne 
samarbeide med ulike instanser og partnere.

Det eneste vi ønsker oss nå, er at Ryan skal bli en kristen, slik at arbeidet han gjør kan ha 
en enda større effekt blant ungdommene. Vær gjerne med og be sammen med oss for 
dette!
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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.


