
Uro med korona

Vi er i god gang med et nytt arbeidssemester i Estland. Stemningen er god, men også 
avventende: Hva vil høsten og vinteren bringe med seg av nye bølger med korona, og hva vil det 
ha å si for hva vi kan gjøre og ikke gjøre?

Akkurat nå er det «magiske tallet» om lag 24 smittede per 100 000 de siste 14 dagene, og heller 
på vei opp enn ned. Også menigheten føler på «korona-uro». Enkelte med dårlig helse blir heller 
hjemme. Foreldrene er forsiktigere med å sende barna til barnekirka og så videre.

Under vårbølgen var alle offentlige arrangementer avlyst i to måneder. Det var likevel mer enn 
nok å gjøre, og menighetene i både Mustamäe og her i Saku brukte muligheten til å bli mer 
aktive på nett. Det er vi for så vidt fortsatt, i hvert fall når det gjelder en ukentlig minipreike for 
web og andre nyheter. Fra å være noe vi tidligere aldri tenkte på, har det også blitt helt vanlig å 
arrangere møter på digitale plattformer.

Per i dag kan bare halvparten av sitteplassene besettes på arrangementer som gudstjenester og 
konserter, og det byr på utfordringer med våre små kirkerom. I Mustamäe feires fortsatt 
gudstjenester i det framtidige kirkekontoret i nykirka. I Saku møtes vi i det lille, grønne bedehuset, 
men vi har hatt de fleste gudstjenestene i sommer og høst ute.

Men med minusgrader, kanskje også med mer korona i sikte, er det desto viktigere akkurat nå å 
få kirkerommet i Saku ferdig nok til bruk. Siden mai har det pågått videre bygging, og det blir bra! 
De største prosjektene i denne byggeetappen handler om ventilasjonssystem, hovedsal og 
kontorfløy. Vi jobber videre både med økonomi og praktiske ting for å få nok ferdig til innflytting 
og velsignelse av hovedsalen den 21. desember! Erkebiskopen i Den evangelisk-lutherske kirke i 
Estland (EELK) kommer. Gjestelista ellers avhenger helt av … korona!

Det er selvfølgelig nok av usikkerhetsfaktorer. Men vi håper og tror at vi kan feire jul i ny kirke. Selv 
om fortsatt mye vil mangle på et helt ferdig bygg, og vi må finne provisoriske løsninger med tanke 
på møbler og så videre, vil det da være tryggere å invitere til arrangmenter enn per i dag i 
bedehuset.
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TAR FORM: Kirken i Saku tar stadig 
mer form. Foto: Magne Mølster



ETTÅRING: Etienne Julian. Foto: Privat
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ETTÅRING: Gareth Palliser. Foto: Privat

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.

NMS har ikke Ucrew – eller ettåringer –
helt som vanlig dette året. Men 
samtidig er nettopp Estland godt 
involvert i «et NMS-basert 
utvekslingsprogram» eller hva jeg nå 
skal kalle det dette året.

To estere har reist til Norge for å bidra 
særlig i ungdomsarbeid der (ett 
skoleår). En fransk gutt (Etienne) og en 
engelsk gutt (Gareth) har på sin side 
nettopp kommet til Estland for å tjene 
her. I skrivende stund har de begge 
akkurat kommet ut av karantene. 
Etienne skal støtte arbeidet i Saku og 
Mustamäe menigheter i Nord-Estland. 
Gareth skal ha mesteparten av 
tjenesten sin i Tartu, den største byen i 
Sør-Estland, men vil også være noe 
med her nord.

Takk for forbønn både for ettåringer, 
kirkebygging, menighetsarbeid og 
korona! Vi som står i tjenesten her 
takker Gud for alle dere som er med i 
misjonsarbeidet hjemmefra i Norge! Og 
som de sier her i Estland: Vær bevart!

Tekst: Magne Mølster


