
Mustamäe menighet 10 år

Det er tolv år siden en liten gruppe mennesker delte visjoner og drømmer om en menighet i Mustamäe –
en folkerik bydel i Tallinn. NMS var med. To år seinere ble menigheten stiftet. Og på siste søndag i kirkeåret 
kunne de feire 10-årsjubileum!

– Disse årene har vært som en pilegrimsvandring i tillit. Noen ganger har vært som å løpe i oppoverbakke og 
følelse av å bli båret av engler. Andre ganger har det vært vanskelig, særlig når noen har valgt andre veier. 
Likevel er det noe som tvinger oss til å bevege oss videre, og Gud gir beskjed om sitt nærvær og sier «ikke 
frykt», skriver prest Tiina Klement i siste nummeret av deres eget menighetsblad.

Oppturer og nedturer? – Ti år – hva tenker du nå? spør jeg Tiina. 

– Jeg tenker at vi har virkelig vært med på et mirakel med tanke på alt som har skjedd. Hvor mange 
mennesker vi har berørt, og kirkebygget som vi er kommet så langt på. Samtidig er det tøft å fortsette, siden 
det har vært en periode med litt lavere deltakelse og stort press på økonomien, sier Tiina.

Tiårsfeiringen ble i så måte en stor opptur. Dagen var spesielt viktig for de eldre i menigheten. Disse er 
menighetens grunnpilarer, og flere har vært med fra starten av.

I dag har Mustamäe menighet om lag 130 medlemmer, men også andre deltar på gudstjeneste eller i det 
rike utvalget av grupper – for kvinner og menn, små og store, vitebegjærlige og kontemplative mennesker. 
Mustamäe bydel teller om lag 65 000 mennesker, så selv om det også er et par andre menigheter i 
bydelen, er det en stor misjonsmark!

En stor utfordring og tre gode nyheter
En stor utfordring for menigheten er økonomi. De trenger 250 000 euro for å gjøre hovedetasjen på det nye 
kirkebygget så ferdig at de kan få brukstillatelse. Da kan den store salen tas i bruk til gudstjenester og 
konserter, og de kan leie ut rom til konferanser og lignende. Dette kan i sin tur gi viktige inntekter som kan 
hjelpe menigheten til å få en bærekraftig økonomi. Det kom minst èn god nyhet på menighetens 
fødselsdagsfeiring: Tallinn by støtter videre bygging av kirka med 50 000 euro! Dette er penger som 
tidligere har vært lovet, men som det har vært noe usikkerhet ved.

Andre gode nyheter denne høsten er at menigheten er i gang med ungdomskonfirmasjonsgruppe, og at 
de har fått et helt kor i hendene! Og ikke et hvilket som helst kor, men ett av de dyktigste kristne korene i 
hele Estland – Misjonikoor (misjonskoret). De har om lag 30 sangere, og hørte tidligere inn under 
Misjonssenteret, men har nå av forskjellige grunner kommet inn under Mustamäe menighets vinger. Her er 
det sangere fra mange forskjellige menigheter som øver en hel lørdag i måneden i tillegg til konsertene.

Nevner til slutt at det fortsatt – enn så lenge – er mulig å feire gudstjeneste og møtes i Estland (med klare 
begrensninger). Reglene endres stadig, men forhåpentligvis blir vigsling og åpning av Saku kirke mandag 
den 21. desember klokka 14 norsk tid! Begivenheten bør være tilgjengelig på nett.

Ønsker til slutt alle en velsignet adventstid og riktig god jul! Takk til alle som er med i forbønn og støtte på 
forskjellig vis i et år som er utfordrende for mange, men ikke uten velsignelser.
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arbeidet på: 
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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.

Jorden rundt med juleevangeliet

NMS har laget en video hvor mennesker i flere av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på sitt språk. Vi 
håper dere ønsker å vise filmen i din menighet før jul.

Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på linken under:

https://vimeo.com/486040079

https://vimeo.com/486040079
https://vimeo.com/486040079

