
SAMMEN forandrer VI VERDEN

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NMS

via Avtalegiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned):

 300,-             500,-             1000,-       Annet beløp

       Jeg ønsker at gaven godskrives denne menigheten:

 

SEND KUPONGEN TIL: 
NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER

ENKELTGAVER sendes til konto 8220 02 85057. 
Merk gaven med ESTLAND.

(Fyll ut om du ønsker skattefradrag)Personnummer:

Belast mitt kontonummer:

(Fylles  ut av NMS)KID-nummer:

nms.no/gi

Hjertelig
TAKK 

NAVN:  

ADRESSE: 

POSTNR:   POSTSTED: 

E-POST: 

MOBIL:  

STED/DATO: 

UNDERSKRIFT: 

VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE I

ESTLAND

DELER TROEN  
PÅ JESUS

BEKJEMPER  
URETTFERDIGHET

UTRYDDER  
FATTIGDOM



FAKTA OM ESTLAND
Innbyggertall: 1,32 mill.  
Religion: 9,9 % protestanter, 
16,2 % ortodokse, 70,8 %  
ingen el. uspesifisert. 
Næringsveier: Servicesek- 
toren står for 2/3 av BNP,  
industrien for 1/3. Jordbruk  
har blitt mindre viktig.  
Estland er blant de mest  
avanserte i Europa innen IT. 
Levekår: Rikest av de bal- 
tiske statene, men merkbar 
arbeidsledighet og mange  
innbyggere som fortsatt er 
fattige. 
Styresett: Republikk 
KILDE: WWW.FN.NO 

E S T L A N D

Fram til 1940 ble den lutherske kirken 
regnet som den tradisjonelle folke- 
kirken i Estland. Etter 50 år med  
kommunisme, regnes landet nå som  
et av de minst religiøse i Europa.  
Vi samarbeider med Den estiske  
evangelisk-lutherske kirke (EELK) om 
å plante levedyktige menigheter og 
skape nye møteplasser. I tillegg  
støtter vi barne- og ungdomsarbeidet 
i kirken. NMS har både misjonærer og  
praktikanter i Estland. 

MENIGHETS- OG KIRKEBYGGING  
I SAKU 
Saku er et tettsted utenfor Tallinn.  
I 2011 startet NMS og EELK et menig- 
hetsplanteprosjekt her. Resultatet 
ble Saku St. Thomas menighet, som 
i 2020 hadde ca. 130 medlemmer. 
Menigheten driver bl.a. søndagsskole, 
babysang, fotballgruppe, gospelkor, 
ungdomsarbeid og konfirmant- og 
bibelgrupper. For lokalmiljøet arrang-
eres familiedager og ski- og markeds-
dager. Nå er vi med på å bygge et 
sakralt og moderne kirkebygg, det 
første med solcellepanel på taket i 
denne delen av Europa. 

Hva er vi med på i Estland?
MENIGHETS- OG KIRKEBYGGING  
I MUSTAMÄE 
Bydelen Mustamäe i Tallinn er en  
relativt fattig bydel. I 2010 ble det 
etablert en menighet der som holdt 
til i kjellerlokalene i bydelshuset. Fra 
august 2019 har menighetens  
aktiviteter foregått i det som er i ferd 
med å bli et nytt, flott kirkebygg i 
bydelen. I tillegg til mange av de 
samme aktivitetene som i Saku, driv-
er menigheten også gjenbruksbutikk 
og utgir eget menighetsblad. 

PLUSSMEEDIA –  
ARBEID AV OG FOR UNGDOM 
Trosopplæring og alt arbeid blant 
barn og unge under 18 år var  
strengt forbudt i sovjettida. EELK  
ønsket derfor i sin tid hjelp fra NMS 
for å få i gang  barne- og ungdoms- 
arbeid igjen. 

I tillegg til arbeidet i menighetene 
støtter vi Plussmeedia. Dette er et 
kristent arbeid av og for ungdom der 
de unge selv lager magasin, radio-
sendinger, film og innhold til sosiale 
medier.
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Oppfølging fra NMS
NETTSIDE: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra Estland, oversikt over hvor mye  
menigheten har gitt dette året m.m. 
NYHETSBREV: Ny informasjon kommer på e-post tre ganger i året. 

BESØK: Ønsker menigheten besøk fra NMS? Ta kontakt! 

Kontaktinformasjon
E-post: menighet@nms.no - Telefon: 51 51 61 00 (NMS infosenter)
Postadresse: NMS, Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger 


