
Vår utsending, Gareth

Vi har lagt bak oss en annerledes vår og sommer. Tidlig i vår måtte vi sende ettåringene våre 
hjem, og det gikk ikke så lang tid før vi skjønte at det sannsynligvis ville være vanskelig å få til 
et normalt ettårings-år i år, om i det hele tatt. Vi tok dermed den vanskelige avgjørelsen å ikke 
ha ettåringer dette året, og heller fokusere mer på å forbedre ettåringsprogrammet vi leder 
her i Cumbria, kalt «IX12».

Samtidig hadde vi rekruttert en ung mann til å dra som ettåring til Estland. Da vi likevel så at 
vi kunne få til dette på en trygg måte, bestemte vi oss for å sende han som volontør til Estland.

Ettåringsprogrammet vårt «IX12» jobber for å støtte og utruste menigheter og prosjekter her i 
Cumbria med blant annet ettåringer. I Cumbria fylke bor det rundt 500 000 mennesker, som 
er lite til å være Storbritannia. Det er landlig og folk bor spredt. Flere sokn må derfor dele på 
ressurser som prester, og da det kanskje ikke finnes så mange barn og unge i de ulike 
landsbyene, er det sjelden kirken har andre ansatte enn nettopp presten. For å kunne drive 
barne- og ungdomsarbeid for de barna og ungdommene som finnes, trengs det derfor ekstra 
ressurser. Det er her våre ettåringer kommer inn. Menigheter og prosjekter har kanskje ikke 
råd til å lønne ansatte, men en ettåring har de likevel kanskje råd til. Slik kan vi være med og 
hjelpe og støtte arbeidet i disse menighetene ved å sende dem ettåringer.

Samtidig rekrutterer, investerer vi i og utruster unge voksne som disipler av Jesus og som 
ledere gjennom arbeidet deres, «praksisen», i en menighet/ prosjekt her i Cumbria i ett år. De 
aller fleste ettåringene vi rekrutterer til «IX12» kommer til oss via Ucrew, men nå og da er vi så 
heldige at vi også har en og annen lokal brite med i ettåringsgjengen. Hva vi derimot alltid har 
hatt lyst til, er å ikke bare motta ettåringer «utenfra», men også rekruttere egne ettåringer vi 
kan sende ut via Ucew til våre partnere i Europa. Per nå er vi det eneste landet som bare 
mottar ettåringer, og dette har vi lenge hatt lyst å gjøre noe med.

Derfor var det var stas at vi fikk til å sende Gareth «ut» likevel dette året. Gareth er nemlig den 
aller første ettåringen vi sender fra England, vår egen prøvekanin om du vil, og vi har stor tro 
på at dette bare er starten på en rekke av ettåringer vi kommer til å sende ut fra England via 
ucrew til steder som Estland, Spania og Frankrike. Det kommer mer informasjon fra Garreths
opphold i Estland på NMS sin England-blogg. Hvem vet; kanskje kan vi også sende ut britiske 
ettåringer til å være med og støtte og utruste menigheter og prosjekter i Norge med tiden?
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Fra introduksjonskurset for ettåringene over Zoom. I midten til venstre er misjonær Leah Tjemsland. Øverst i 
midten er utvekslingskoordinator Kristian Mjølsneset i NMS. I midten til høyre er misjonær Solgunn 
Philippine Smith. 
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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.


