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Englands første ettåring er på plass i Estland
Som nevnt i sist nyhetsmail, har vi i dette annerledesåret 2020 klart å sende ut vår aller første ettåring fra
England! Her forteller Gareth fra sin nye tilværelse som ettåring:
«Født og oppvokst i Cumbria hadde det aldri falt meg inn at jeg ville ende opp boende i et annet land. Og
om det gjorde det, ville jeg ikke ha gjettet Estland, og enda mindre ville jeg gjettet at jeg ville like det! Men
her er jeg, i Tartu i Estland som Ucrew-ettåring, og jeg er så glad jeg kom!
Jeg ankom Estland i september, og har nå hatt litt tid til å samle førsteinntrykk. Noe av det første jeg vil si er
at unge kristne i Estland er imponerende! Hver fredag er jeg med og leder en ungdomsbibelgruppe i
Paulus-kirka, og jeg har vært så imponert over deres bibelkunnskaper og iver etter å stille de store
spørsmålene. Mange av de unge forteller om hvordan de samtaler om Jesus med vennene sine, så vi
diskuterer og jobber oss ofte igjennom spørsmål de har fått stilt. Det er flott å være med og hjelpe dem i
deres trosvandring, og oppleve hvordan de oppmuntrer hverandre i fellesskap. I Estland er det vanlig å se
ungdom lede ungdomsgrupper fra 15-/16-årsalderen (noen ganger yngre!), og det er oppmuntrende å se
deres positive holdning til å tjene Gud og ta ansvar i kirka fra ung alder av.
Noe av det jeg liker best som ettåring er å se når folk tar imot Jesus. Vi har kjørt et ukentlig Alpha-kurs i en
lokal kristen kafe, og på sist kurs bestemte to seg for å følge Jesus, mens mange flere har fått høre
evangeliet. Nylig hadde vi Alpha-weekend, og disse nye kristne er allerede villige til å dele sine historier og
vitnesbyrd, kun etter tre uker! Det var også kjekt å bare være sammen på weekenden, og jeg fikk også min
første estiske sauna-opplevelse, som også innebar å hoppe uti et vann i minusgrader!
Jeg har også vært involvert i Crossfit. Dette er et nytt evangeliseringsarbeid i Tartu, hvor vi inviterer folk til
ukentlige treningstimer i en lokal kirke, hvor vi også diskuterer hvordan vi kan utvikle sunne livsvaner, samt
deler litt fra Bibelen. Dette er det første kontaktpunktet flere har hatt med kirka, og vi håper at gruppa vil
vokse over tid og at vi kan få flere muligheter til å dele troen vår og fortelle om Jesus gjennom disse
samlingene.
Dette er bare noen av de mange aktivitetene jeg er involvert i, og jeg er veldig heldig som har en så variert
hverdag. Jeg har fått se verdien av arbeidet NMS støtter i både England og Estland, og jeg er takknemlig for
muligheten til å tjene her!
Jeg ser fram til hva Gud vil bringe i framtiden!»
Tusen hjertelig takk til alle dere som er med og støtter oss og arbeidet vi gjør blant ungdom og unge voksne
i England. Som dere ser, har det ringvirkninger langt utover Cumbria fylke.
Av: Gareth Palliser og Solgunn Philippine Smith

Jorden rundt med juleevangeliet
NMS har laget en video hvor mennesker i flere av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på sitt språk. Vi
håper dere ønsker å vise filmen i din menighet før jul.
Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på linken under:
https://vimeo.com/486040079

Les mer om England og
arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet
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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.

