GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I ESTLAND

vår menighet har Misjonsavtale i

ESTLAND

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057

Jeg vil bli fast giver til
misjonsavtale i Estland via AvtaleGiro

menighets

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)
300,500,1000,Annet beløp
Belast mitt kontonr:

navn:
Adresse:
postnr:

SA

poststed:

e-post:
sted/dato:

MOBIL:

underskrift:
Personnummer: (Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)
Kid. nummer:

(Fylles ut av NMS)

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 Stavanger
Vil du gi en enkeltgave, bruk konto 8220 02 85057 merk ESTLAND

M MEN

Deler vi troen
på Jesus
Utrydder vi
fattigdom
Bekjemper vi
urettferdighet

Dette er dere med på i Estland

Å ta diakonale utfordringer

Oppfølging fra NMS

– Det er her jeg føler meg hjemme, sier Ülle. Hun er nå aktiv i menigheten i Mustamäe i
Tallinn. Dette er en av mange menigheter med store diakonale utfordringer. Høy arbeidsledighet fører til både rusmisbruk og håpløshet. Ülle koordinerer arbeidet med å dele ut
matpakker til vanskeligstilte familier. Hun har funnet sin menighet og sine oppgaver.

E-post tre ganger i året. Film/powerpoint en til to ganger i året. Egen side for
menigheten på nms.no. Eventuelle besøk fra NMS ved henvendelse.

De to NMS-støttede menighetene i Mustamäe og Saku gjør noe konkret for
mennesker som sliter. De deler ut mat og går på husbesøk og tar dermed utfordringen fra Bibelen bokstavelig. Sammen med NMS er dere med på å gjøre
tro til handling og gi håp i håpløsheten.

Å bygge menighet og kirke
Før krigen tilhørte 97 prosent av befolkningen et kirkesamfunn, de fleste EELK.
I dag faller bare en av fire innenfor denne kategorien. Det store flertallet har
minimal kjennskap til innholdet i kristen tro. I løpet av 50 år med kommunisme
vokste det fram nye befolkningssentra uten kirker. Sammen med NMS er dere
nå med på å bygge både menighet og kirke i to slike tilflytningsområder. Det
ene i Mustamäe, en bydel i Tallinn, det andre i forstaden Saku.
Gjennom satsing på barn og unge vil disse menighetene være til inspirasjon
også for andre menigheter der dette arbeidet har ligget nede siden mellomkrigstiden. Dere birdrar også til opplæring av ungdomsledere og til et spennende kristent mediearbeid av og for ungdom.

Kontaktinformasjon
Tlf: 51 51 61 00. E-post: info@nms.no
Postadresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger
Adresse til lokal informant ligger på menighetens side på www.nms.no.

FAKTA OM Estland:
Estland er republikk og har 1,26 mill innbyggere
Religion: Kristendom: 10 % lutheranere
75 % av befolkningen regnes som ikke-religiøse

Hva gjør NMS her?
NMS samarbeider med Den lutherske kirke
i Estland (EELK). Kirken opplevde under
kommunisttiden å bli undertrykt og
aktivt motarbeidet. Det var harde tider for de
kristne og for kirken, og derfor trenger de i dag
støttespillere for å «komme på banen» igjen.
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