
Informasjon fra England

For flere år siden så St Mikes-kirka i Carlisle at skoleungdommene hadde det med å gå 

gjennom kirketomta på veg hjem fra skolen.  Hvorfor ikke invitere dem inn?

Slik ble Drop-in til; et sted hvor ungdommene fikk komme inn, henge litt, få en liten matbit, og ikke minst bli 
sett av noen trygge voksne. Over årene har utallige ungdom fått være en del av drop-in på fredagene. Det har 
blitt mange gode samtaler om livet, om utfordringer de unge står i, og om tro. De aller fleste av disse ungdom-
mene vil ikke si de tror på Gud, men de kommer likevel trofast hver fredag og føler seg hjemme i menighetshu-
set.  

– Vi har alltid hatt et godt forhold til ungdomsarbeideren i St Mikes, og Sarah, som har rollen nå, er vi spesielt 
glad i, forteller misjonær Solgunn P. Smith. 

– Sarah kom til Carlisle som student for noen år siden. Hun ble med som frivillig i St Mikes og i NYC, før 
hun var ettåring i bispedømmets ettåringsprogram, som vi leder. Nå har hun tatt over rollen som barne- og 
ungdomsarbeider i menigheten. Sarah har alltid vært flink med ungdommene, men over årene har vi sett henne 
bli mer selvstendig, mer trygg på seg selv og egne evner, og sett henne ta mer ansvar. Selv om vi ikke kan ta 
æren for den Sarah er, ser vi at noe av det vi har investert i Sarah nå kommer til uttrykk i hvordan hun selv 
investerer i sine egne ungdommer. Å se hvor godt ungdommene liker Sarah, hvordan de kappes om oppmerk-
somheten hennes og hvordan de inkluderer henne i sine samtaler og aktiviteter, er fantastisk! 

Det som er spesielt oppmuntrende er at antall 
unge som kommer til drop-in nå er �ere enn 
antallet som kom før pandemien startet, noe 
som er motsatt trend av hva som stort sett har 
skjedd alle andre steder. 
Dette vitner om det inkluderende fellesskapet 
Sarah har vært med å bygge: Alle ungdom-
mer er velkomne, alle skal få føle seg hjemme, 
være elsket og akseptert som de er, uansett 
hva de tror, hvordan de tenker eller hvordan 
de ser ut. 
Og ungdommene selv sier at drop-in er høy-
depunktet i uka deres.

Ungdomsarbeideren Sarah og misjonær Solgunn. Foto: NMS info



Kirken 
trenger nye måter 

å være kirke på. 

Men den skal fortsatt 
være en trygg havn, 
et sted å høre til og 

et sted å finne 
håp!

Det blir ofte sagt at England ligger 10-15 år foran Norge 

i sekulariseringsprosessen. Dette er noe av grunnen til at 

NMS har sendt oss misjonærer til Cumbria; for å lære av 

grepene den anglikanske kirken gjør nå for å stanse den 

negative utviklingen, for så å kunne ta denne kunn-

skapen med tilbake til Norge og se om vi kan gjøre noe 

av det samme.Det meste av arbeidet vi er involvert i, er 

såkalt Fresh Expressions; nye måter å være kirke på, og 

da mer konkret gjennom Network Youth Church (NYC). 

Målgruppen for NYC er kirkefremmede ungdommer, noe 

som innebærer at vi er mye «ute» der hvor ungdommene 

er: i parker, på skoler og i nabolag. Samtidig ser vi også 

en enorm verdi i den lokale kirken som trofast tjener Gud 

der de er, uke etter uke, og ikke minst samarbeidet vi har 

sammen med dem. 

Solgunn P. Smith, misjonær i England

FORSLAG TIL FORBØNN FOR ENGLAND

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 ungdomsmenigheter.
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

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. Nå ber vi deg spesielt for ungdommene som kommer til St Mike-kirka 
i England. Vi ber om at ungdomsarbeideren Sarah skal finne gode muligheter for å fortelle dem om Jesus. Takk for at St 
Mike åpner opp menighetssalen sin for ungdommer. Takk for trofasthet og vilje til samarbeid.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi for rekrutteringen av nye ledere og frivillige til ungdomskirkene. Vi ber spesielt for fortsettelsen i Carlisle når 
misjonærfamilien Tjemsland, som har vært i England i ti år, reiser hjem til Norge i sommar. Vi ber om at Solgunn P. 
Smith som skal fortsette misjonærtjenesten i England kan få kjenne at du leder arbeidet videre.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen
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