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NYHETSBREV 2/22 FAMILIEN TJEMSLAND: Etter ti år i England har 
familien Tjemsland flyttet til Norge. Foto: Privat

10 år på mye godt, og litt vondt
Kristian og Leah Tjemsland har nettopp flyttet fra Carlisle i England til Ålgård 
i Rogaland med sine fire barn, etter 10 år som misjonærer i Carlisle. Hva  
tenker de om det de har opplevd gjennom årene i England?

Tenk at vi endte opp med å bo i Carlisle, England i over 10 år! Det hadde vi ikke 
forventet! Vi skulle jo egentlig til Etiopia, men så plutselig, et par måneder før 
utreise, ble det England i stedet.

Nå har vi flyttet til Norge for å begynne en ny fase i livet. Leah skal fortsatt 
jobbe i NMS, som rådgiver for ungt lederskap. Nå som vi er på plass på Ålgård, 
tenker vi tilbake på de ti årene vi hadde i England.

De tre guttene våre har hatt hele sin barndom i Carlisle, og vi har til og med 
hatt en familieøkning med Eira nå på tampen. Vi voksne har gått fra unge og 
lovende til å være halvveis i livet. Vi har fått engelske venner for livet som vi 
kommer til å savne utrolig mye. Vi har hatt flotte familieturer til vanns og til 
fjells i «The Lake District», (nasjonalparken midt i fylket). Bobiltur til Skottland 
og Airb&B i Cornwall fikk vi også til, så da dekket vi hele øya!

Som med alt annet i livet, er det mye som har vært kjempespennende å få 
være med på. Samtidig er det også ting som har vært vanskelig. Vi har begge 
bodd langt unna familiene våre, og begge har vi kjent på savnet og stresset 
av å ikke ha familie rundt oss. Samtidig er vi evig takknemlige for mye av det 
vi har opplevd og lært, mens vi samarbeidet med kollegaer både fra NMS og i 
Carlisle bispedømme.

https://nms.no/england/wp-content/uploads/sites/11/2022/09/Web_Familien-Tjemsland.jpg


Måten vi sammen kunne jobbe med «Fresh 
Expressions» blant kirkefremmede i deres egen 
kontekst, hvor de selv føler seg hjemme, har vært 
til inspirasjon. Å ha jobbet med kull etter kull med 
«Ucrew», altså ettåringer som har kommet med 
energi, nytenkning og erfaring fra mange av NMS 
sine partnerland, har vært like spennende hvert år!

Noe som vi kanskje ikke snakker så mye om, men 
som har vært et stort høydepunkt for oss begge, 
har vært de flotte mulighetene til samarbeid på 
tvers av landegrensene i landene under seksjon 
Europa og Brasil i NMS. Det har vært kjempeartig 
å både få komme til, og ta imot besøk fra Norge, 
Estland, Frankrike og Brasil. Å være med på at 
Guds folk i flere land samarbeider om den samme 
misjonsbefalingen er utrolig kjekt og eksemplarisk.

Det er vanskelig å reflektere på noe som fremde-
les føles veldig tett på. Men uansett har vi hatt en 
utrolig flott tid, alt tatt i betraktning. Nå skal vi, 
med stor spenning, følge med på hva Gud kom-
mer til å gjøre gjennom NMS i England!

Digital infosending for frivillige,  
«Menighet spesial»,  
torsdag 6. oktober  

klokken 20.00. 
 

nms.no/infosendinger

Årets julehefte, 
«I de dager».  

Kjøp på  
nmsjulehefte.no

Les mer om England:
nms.no/finndinmenighet

Tidligere nyhetsbrev:
nms.no/nyhetsbrev

Bli med i Facebook-gruppen 

«NMS menighet»

Kristian Tjemsland 
 
Tidligere misjonær, England
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