
Det begynte med bønn

Saku kirkebygg er nå såpass ferdig at vi kunne invitere Sakus innbyggere på julekonsert!

300 mennesker fant veien til kirka en stormfull, mørk og våt onsdagskveld før jul. De fleste måtte 
stå, men pensjonister, barn og de med skrøpelig helse fikk sitte. Med sitteplass var også Mihkel
Reinup (85) til stede, som rørt kunne konstatere at Gud svarer på bønner.

Mihkel har allerede et par årtier vært den store bønneinitiatoren i Saku. Sammen med noen 
andre eldre møttes de i hjemmene og ba frimodig om barn og unge til menigheten, om prest og 
organist, om eget kirkebygg i Saku. De fleste bønnene er allerede besvart, nå er enda et 
bønnesvar godt på vei.

Det var den samme Mihkel som tok det første spadetaket på kirketomta den 11. april. Siden da har 
det gått fort framover med byggingen. Og det har blitt fint – et bygg som både er sakralt og 
moderne. Det mest spesielle er solpanelene på søndre side av kirketaket. På nordsiden er det 
liknende plater uten solceller. Panelene er tak og panel i ett – teknologien har kommet så langt at 
en slik løsning var både praktisk og estetisk sett mulig. Vi håper på å spare inn utgiftene til 
solpanel i løpet av ti år, kanskje før.

På kirkekonserten opptrådte tre lokale ensembler. Ett av dem var menighetens gospelgruppe, 
Saku Gospel. Barn fra kommunens musikkskole deltok også. Et høydepunkt for undertegnedes 
del var fellessangen til slutt – Glade Jul. Sannsynligvis har det aldri noensinne vært så mange 
mennesker som har sunget denne sangen sammen i Saku!

Vi mangler nå om lag fire millioner kroner på å gjøre Saku kirke (se bildet under) ferdig. Det blir 
byggestans inntil vi har samlet inn noe mer. Takk til alle som er med – med gaver, i omtanke og 
forbønn!
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Hva gjør vi i Estland?
50 år med kommunisme og undertrykking av kristne har satt tydelige spor i Estland. 
Kirken har mistet mye av fotfeste, og i dag regnes landet som et av de minst religiøse i 
Europa, målt etter tilhørighet til livssynssamfunn. Vi samarbeider med Den estiske 
evangelisk-lutherske kirke (EELK) for å plante levekraftige menigheter og skape nye 
møteplasser i folkerike områder. I tillegg støtter vi Plussmeedia, et unikt mediearbeid for 
ungdom, som drives av ungdommer og unge voksne.

Mens Saku menighet har mulighet til å bli i sitt gamle bedehus til kirka er mer eller mindre ferdig, 
er Mustamäe menighet i Tallinn allerede flyttet inn i nybygget sitt. Dette til tross for at kirka ikke er 
ferdig. Grunnen var at det gamle bydelshuset, der de holdt til, skulle rives. På nyåret en gang skal 
toalettene og kanskje noe mer gjøres ferdig. 

Nå klarer menigheten seg på et lite, ferdiggjort areal i nytt og flott bygg. For øyeblikket ser det 
ikke ut til at det blir åpning av kirka i 2020, til det gjenstår for mye av arbeidet. Dette bygget er jo 
atskillig større enn Saku kirke. Arbeidet går ellers sin gang som før, bortsett fra at barnearbeidet er 
blitt noe hemmet av romsituasjonen.

Tusen takk for forbønner og velsignelser! Fortsett å be for kirkebygging og menighetsarbeid, for 
ungdommene i Plussmeedia-arbeidet og andre prosjekter her i Estland! Med det ønsker jeg – på 
vegne av medarbeiderne her i Estland – dere støttespillere i Norge en riktig gledelig jul og et 
velsignet godt nytt år!
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