
Informasjon fra England
KIRKE UTEN VEGGER OG TAK
Kan kirken være akkurat der hvor vi er til vanlig?

I England er det ikke så vanlig at barn og ungdom går i kirke eller på bedehus. Mange vet absolutt ingen-
ting om Jesus, og de fleste kjenner ikke noen som er kristne. Derfor vil vi være med på å å fortelle barn og 
unge i England om Jesus.

Kirke i parken
Misjonærene og den lokale kirken i England prøver å gjøre det på et sted og på en måte som gjør at barna 
og ungdommene forstår. De lager for eksempel en kirke i parken sammen med ungdommene.

Korona-restriksjoner
England har hatt strenge restriksjoner i korona-pandemien, med stengte skoler og forbud mot å mø-
tes. Det er ikke sunt for barn og ungdommer. Nå når samfunnet åpner opp igjen blir det ekstra viktig at 
misjonærene og ungdomslederne fortsetter å være der for ungdommene.

Samlet i Jesu navn
Jesus sier at der hvor to eller tre er samlet i Hans navn, der er han til stede midt iblant dem (Matt 18:20). 
Derfor tror vi at Jesus er til stede i parken, og derfor kan vi også kalle det en kirke. Selv om det ser annerle-
des ut.



Herre, vi takker og ber deg for kirkene i England og for alle som er dine disipler der. Vi takker for at antall 
ungdommer som har kontakt med kirken har økt kraftig etter at man begynte å satse på ungdomsmenig-
heter. Vi ber for alle barn og ungdommer som vokser opp i England uten å ha kjennskap til deg. Vi ber om 
at NMS sine misjonærer kan få være dine vitner i møte med en ekstremt kirkefremmed generasjon.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, nå ber vi spesielt for alle dem som er rammet av korona-pandemien i England. Du vet om hver 
og en som har mistet livet, etter at landet hadde en overdødelighet på 15 % i 2020. Vi ber for de som er 
syke og for dem som sørger. Vi ber også spesielt for barn og unge som har vært enda mer isolert i England 
enn vi har vært i Norge. Vi ber om at du må bevare alle som har det utrygt og alle som kjenner seg en-
somme.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i England. Vi ber for Kristian og Leah 
Tjemsland og barna, og for Solgunn Smith som er misjonærer der. Vi ber om at de må få gode muligheter 
til å fortsette det fl otte arbeidet de gjør blant barn og ungdommer i England. Takk, kjære Jesus, for at du 
er like mye til stede i parker og gater som du er i kirkebygg med vegger og tak. Takk for at du er alle steder 
hvor mennesker samles i ditt navn. 

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for England


