
SAMMEN forandrer VI VERDEN

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NMS

via Avtalegiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned):

 300,-             500,-             1000,-       Annet beløp

       Jeg ønsker at gaven godskrives denne menigheten:

 

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

ENKELTGAVER sendes til konto 8220 02 85057. 
Merk gaven med ENGLAND.

(Fyll ut om du ønsker skattefradrag)Personnummer:

Belast mitt kontonummer:

(Fylles  ut av NMS)KID-nummer:

nms.no/gi

Hjertelig
TAKK 

NAVN:  

ADRESSE: 

POSTNR:   POSTSTED: 

E-POST: 

MOBIL:  

STED/DATO: 

UNDERSKRIFT: 

DELER TROEN  
PÅ JESUS

BEKJEMPER  
URETTFERDIGHET

UTRYDDER  
FATTIGDOM

VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE I

ENGLAND



E N G L A N D

FAKTA OM ENGLAND
England utgjør sammen med 
Wales, Skottland og Nord-Irland 
kongedømmet Storbritannia.
Innbyggertall: 66,5mill.  
Religion: 59,5 % kristne,  
4,4 % muslimer, 1,3 % hinduer, 
34,9 % andre/uspesifisert/ingen 
Næringsveier: Tradisjonelt: Indu- 
stri. De siste tiårene: Finans,  
forsikring, investering og turisme. 
I tillegg: Omfattende oljeindustri.
Levekår: Landet har en av 
verdens høyeste levestandarder, 
men det er økende forskjeller.
Styresett: Konstitusjonelt 
monarki
KILDE: WWW.FN.NO 

De siste 50 årene har det vært en  
veldig stor nedgang i antall unge som 
er involverte i kirken i England. I 2010 
da samarbeidet mellom NMS og Carl-
isle bispedømme startet, var bare 235 
ungdommer (av en befolkning på 500 
000) i kontakt med lokalt menighetsar-
beid en eller flere ganger per måned. 
Hovedfokuset er arbeid blant ungdom 
i alderen 11-18 år. Vi etablerer nye møte- 
steder for ungdom hvor de får mulig- 
heten til å bli kjent med Jesus og troen. 

KIRKE PÅ NY MÅTE
«Network Youth Church» er navnet på 
ungdomsarbeid/-menigheter som nå 
er etablert i ti av de elleve prostiene 
i Carlisle bispedømme. Det handler 
om å bygge relasjoner til ungdom 
som andre kirker ikke har kontakt 
med. I byen Carlisle deles det f. eks. ut 
kakao i parken som en første kontakt. 
I 2019 var nærmere 2000 ungdommer 
involvert i lokalt menighetsarbeid i 
bispedømmet. Det drives også leder-
trening for unge, lokale ledere.

SAMARBEID
De nye ungdomsmenighetene i Den 
engelske kirken samarbeider med de 

Oppfølging fra NMS
NETTSIDE: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra England, oversikt over hvor mye  
menigheten har gitt dette året m.m. 
NYHETSBREV: Ny informasjon kommer på e-post tre ganger i året. 

BESØK: Ønsker menigheten besøk fra NMS? Ta kontakt! 

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

Hva er vi med på i England?
tradisjonelle menighetene om barne- 
og ungdomsarbeid; søndagsskole, 
ungdomsklubber, smågrupper, ulike 
typer tweensarbeid og skolelag. Det 
er også samarbeid med andre lokale 
aktører.

STØRRE FELLESSKAP
En eller to ganger i året arrangeres 
samlinger for ungdommene fra flere 
prostier. Det legges vekt på å få med 
også de man bare sjelden er i kontakt 
med. Aktivitetene er varierte. Målet er 
at ungdommene skal ha det gøy,  
samtidig som de blir kjent med 
hverandre – og får en mulighet til å 
snakke om tro.

MISJONÆRER OG ETTÅRINGER
NMS har misjonærer i England. I 
tillegg engasjeres hvert år unge 
voksne fra flere land til ettårings-
tjeneste i menigheter i Carlisle 
bispedømme. De bidrar til menig-
hetenes arbeid blant barn og unge i 
lokalmiljøet. Mange av ettåringene 
blir rekruttert via NMS sitt ettårings- 
program Ucrew. I 2020 ble første 
engelske ettåring sendt fra England - 
til Estland.
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