
SAMAN forandrar VI VERDA

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057EG VIL BLI FAST GIVAR TIL NMS

via Avtalegiro

Eg ønskjer å gi kroner (per månad):

      300,-             500,-             1000,-       Anna beløp

      Eg ønskjer at gåva skal godskrivast denne kyrkjelyden:

 

SEND KUPONGEN TIL: 
NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER

For ENKELTGÅVER kan du bruke konto 8220 02 85057. 
Merk gåva med ENGLAND.

(Fyll ut om du ønskjer skattefrådrag)Personnummer:

Belast mitt kontonummer:

(Vert fylt ut av NMS)KID-nummer:

nms.no/gi

Hjarteleg
TAKK 

NAVN:  

ADRESSE: 

POSTNR:   POSTSTAD: 

E-POST: 

MOBIL:  

STAD/DATO: 

UNDERSKRIFT: 

VÅR KYRKJELYD HAR MISJONSAVTALE I

ENGLAND

DELER TRUA  
PÅ JESUS

KJEMPAR  
MOT URETT

UTRYDDAR  
FATTIGDOM



E N G L A N D

FAKTA OM ENGLAND
England utgjer saman med 
Wales, Skottland og Nord-Irland 
kongedømmet Storbritannia.
Innbyggartal: 66,5mill.  
Religion: 59,5 % kristne,  
4,4 % muslimar, 1,3 % hinduar, 
34,9 % andre/uspesifisert/ingen 
Næringsvegar: Tradisjonelt:  
Industri. Dei siste tiåra: Finans,  
forsikring, investering og turisme. 
I tillegg: Omfattande oljeindustri.
Levekår: Landet har ein av 
verdas høgaste levestandardar, 
men det er aukande skilnadar.
Styresett: Konstitusjonelt 
monarki
KILDE: WWW.FN.NO 

Dei siste 50 åra har det vore ein veldig 
stor nedgang i talet på unge som er 
involverte i kyrkja i England. I 2010 då 
samarbeidet mellom NMS og Carlisle 
bispedømme starta, var berre 235 
ungdomar (av ei befolkning på 
500 000) i kontakt med lokalt kyrkje-
lydsarbeid ein eller fleire gonger i 
månaden. Hovudfokuset er arbeid 
blant ungdom i alderen 11-18 år. Vi eta-
blerer nye møtestadar for ungdom der 
dei får ein sjanse til å bli kjende med 
Jesus og trua. 
 
KYRKJE PÅ NY MÅTE
«Network Youth Church» er namnet 
på ungdomsarbeid/-kyrkjelydar som 
no er etablert i ti av dei elleve prostia i 
Carlisle bispedømme. Det handlar om 
å bygga relasjonar til ungdom som 
andre kyrkjer ikkje har kontakt med. 
I byen Carlisle deler ein til dømes ut 
kakao i parken som ein første kontakt. 
I 2019 var nærare 2000 ungdomar 
involverte i lokalt kyrkjelydsarbeid i 
bispedømet. Ein driv òg leiartrening 
for unge, lokale leiarar.
 
SAMARBEID
Dei nye ungdomskyrkjelydane i Den 
engelske kyrkja samarbeider med dei 

Kva er vi med på i England?
tradisjonelle kyrkjelydane om barne- 
og ungdomsarbeid; søndagsskule, 
ungdomsklubbar, smågrupper, ulike 
typer tweensarbeid og skulelag. Ein 
samarbeider òg med andre lokale 
aktørar.
 
STØRRE FELLESSKAP
Ein eller to gonger i året vert det 
arrangert samlingar for ungdomane 
frå fleire prosti. Det vert lagt vekt på 
å òg få med dei ein berre sjeldan er 
i kontakt med. Aktivitetane er vari-
erte. Målet er at ungdomane skal ha 
det moro, samstundes som dei vert 
kjende med kvarandre – og får ein 
sjanse til å snakka om tru.

MISJONÆRER OG EITTÅRINGAR
NMS har misjonærar i England. I 
tillegg engasjerer ein kvart år unge 
 vaksne frå fleire land til eitt-åring-
steneste i kyrkjelydar i Carlisle bispe- 
dømme. Dei bidreg til kyrkjelydane 
sitt arbeid blant barn og unge i  
lokalmiljøet. Mange av eittåringar  
vert rekrutterte gjennom NMS sitt 
eittåringsprogram Ucrew. I 2020 blei 
første engelske eittåring sendt frå 
England - til Estland.
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Oppfylging frå NMS 
NETTSIDE: Kyrkjelyden har si eiga side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon frå  England, oversikt over kor mykje  
kyrkjelyden har gitt dette året m.m.  
NYHENDEBREV: Ny informasjon kjem på e-post tre gonger i året. 

BESØK: Ynskjer kyrkjelyden besøk frå NMS? Ta kontakt! 

Kontaktinformasjon
E-POST: menighet@nms.no - Telefon: 51 51 61 00 (NMS infosenter)
POSTADRESSE: NMS, Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger 


