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Som å starte på nytt
Sommeren er på hell. Lunsjboksene og uniformene er kommet ut i butikkene, «results day», hvor
eksamensresultatene for sist skoleår blir kunngjort, har kommet og gått, og i alle fall foreldre begynner å bli
klare for skolestart igjen. Med så godt som alle koronarestriksjoner opphevet i England, ser det ut som det
kommende skoleåret vil bli tilnærmet normalt. Slik ser det i alle fall ut foreløpig.
Det siste halvannet året har bydd på mange utfordringer, ikke minst for hvordan vi gjør arbeidet vårt med unge.
Med så mye av arbeidet vårt basert på relasjoner; det å være sammen, lære de unge å kjenne og vinne deres
tillit, er ikke noe som skjer lett over en skjerm, og de fleste av ungdommene har vi heller ikke hatt muligheten til
å møte selv på den måten. Da vi så smått fikk starte opp arbeidet litt igjen i vår, føltes det på mange måter som
at vi startet på nytt. Flere av ungdommene våre har nå blitt såpass gamle at det ikke føles like naturlig for dem å
komme til ungdomsgruppa. Andre hadde kanskje glemt at vi er der, etter over et år uten kontakt (som er lenge i
en 11/12- årings liv!). Dermed føles det nå som at vi skal i gang med å starte på nytt, heller enn å gjøre en
oppstart.
Med cirka 11 prosent av byens befolkning mellom 10-19 år har vi mange ungdommer vi ønsker å nå. De aller
fleste av disse er ikke tilknyttet en lokal kirke, går ikke på gudstjeneste, og kjenner heller ikke noen som er
kristne. Det er derfor vi, med disse ungdommene i mente, gjør det meste av arbeidet vårt «ute», der hvor
ungdommene naturlig er. På skolen i kafeteriaen. I parken i fotballbingen, og i parken på skoleveien hjem. Over
en kopp kakao på en kafé. Gjennom memes og mer seriøse innslag på Instagram.
Vi ønsker å se enda flere av byens ungdommer bli knyttet til Kirka, slik at de kan bli kjent med Jesus og hvem han
kaller dem til å være.
Så vær gjerne med oss og be:
For at vi ikke skal miste kontakten med de eldste ungdommene våre, men at vi skal finne gode måter å
vedlikeholde relasjonen, og også kunne gå dypere med dem, både i vennskap, men også med tanke på tro.
For at samarbeidet vi har startet med andre ungdomsgrupper i byen skal kunne fortsette, og at gruppa med
ungdommer som var med på Alphakurset i vår skal være klare for mer.
For at skolene skal åpne opp mer for besøk utenfra, slik at vi kan ta opp igjen arbeidet med skolelag og på denne
måten ha enda en arena hvor vi kan knytte kontakt med ungdommene.
For at planene om å starte opp et nytt «ute»-arbeid (detached) i en annen bydel skal bli realitet, og at kirka vi
samarbeider med der skal kunne se verdien av arbeidet ved å stille med frivillige ledere.
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Vi mennesker har alltid trengt hverandre.
Fellesskapet. Flokken.
Verden er kanskje ikke slik den en gang var.
Men det går aldri av moten at mennesker møtes.

Les mer om England
og arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet
Vil du starte et småfellesskap? Les mer
og bestill startpakke her:

nms.no/smafellesskap/
Vi tilbyr gratis ressurser til bruk i alle former for
småfellesskap. Småfellesskapene kan knyttes
opp til menigheten og misjonsavtalen, slik
at flere kan bli kjent med den
verdensvide kirke.

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.

