
Finner de en åpen dør?
«Men korset er tomt, graven er tom» synger vi i en påskesang for barn. Til og med kirka er sannsynligvis 
tom denne påskedagen i Estland. Men budskapet er ikke tomt, det er fylt – av glede. Denne verdens 
mørke har møtt sin overmann. De som nå sørger, skal glede seg! Også her i Estland legger vi nå bak oss 
en vinter utenom det vanlige. Samtidig har Estland vært et av de landene i Europa hvor livet har vært 
«minst unormalt». Estland er langt framme på IT, og mange har hatt muligheten til å jobbe hjemmefra. 
Esterne er «av natur» ikke så veldig sosiale, og man har ikke sett behov for altfor mange advarsler mot å 
møte venner, besteforeldre og så videre.

Samtidig har smittetallet gradvis økt, særlig fra og med februar med nye virusvarianter. I skrivende 
stund er det over 1300 covid-smittede per dag i gjennomsnitt per 100 000 innbyggere, og det er helt i 
«verdenstoppen». Nabolandet Latvia har tilbudt esterne hjelp (utstyr, sykehusplasser), og det kan det 
faktisk bli behov for. Først ble kultur og kirker stengt for alle arrangementer fra 1. mars, og større barn 
måtte ha hjemmeundervisning. Så gikk det bare halvannen uke før regjeringen måtte erkjenne at det 
var nødvendig å gå tøffere til verks. Nå er skolene helt stengt (bare åpent for elever med 
læringsvansker), og de fleste butikkene likeså. Nedstenging skal etter planen vare til 11. april - minst!

Det betyr dessverre at det neppe blir offentlige gudstjenester i Estland på påskedag. Men flere kirker 
overfører gudstjenester denne dagen. Mustamäe menighet har for eksempel påskegudstjeneste på 
internett (Zoom), mens vi i Saku menighet faktisk skal få gudstjenesten vår overført på statlig estisk TV! 
Det er spesielt – ellers har vi i Saku nå overføringer på Facebook og YouTube.

Arbeidet går sin gang til tross for nedstengning. Vi har «åpen kirke» på bestemte tider, samt 
konfirmantundervisning, babysang og ungdomstreff på nett. Slik nås noen, ja til dels flere enn vanlig. 
Samtidig kan neppe møter på nett sammenliknes med fysiske møteplasser.

Nye prosjekter i Estland

Ved årsskiftet ebbet et NMS-finansiert prosjekt i Estland innenfor ledelse ut. Prosjektet har hjulpet den 
estiske lutherske kirken (EELK) blant annet med nye nettbaserte løsninger. Særlig har plattformen «E-
kirik» (E-kirke) blitt lagt merke til. I forhold til pandemien var prosjektet meget godt «taimet»!

Nytt fra og med 2021 er satsning på en weekendbasert bibelskole for ungdommer i samarbeid med 
EELK sin estiske barne- og ungdomsorganisasjon, LNÜ. Det andre nye er en estisk U-crewkoordinator. 
Hanna heter hun, og hun skal jobbe både med NMSU-ungdommer i tjeneste i Estland, og følge opp 
estiske ungdommer i tjeneste i England eller Norge. I dag er det for eksempel to flotte estiske 
ungdommer, Madis og Johannes, som er ettåringer i U-kirke i Stavanger.

Det tredje og aller nyeste prosjektet er unikt i og med at det er såkalt «giver-initiert». Simen-klubbene i 
Norge, representert ved Rune Rasmussen, har tatt initiativ til et samarbeid med EELK for å gjøre noe for 
utviklingshemmede i Estland. Dette blir spennende! Skriver mer en annen gang! For den som banker på 
skal det lukkes opp. Takk for at du er med og ber om at indre og ytrer dører i Estland skal åpne seg!

Av Magne Mølster
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To av vinterens konfirmanter, 
Elari og Nele samt datteren 
Marta. De skal gifte seg til 
sommeren, og skal også ha 
barnedåp



Simen-klubbene i Norge, representert ved Rune Rasmussen, har tatt initiativ til et samarbeid med EELK for 
å gjøre noe for utviklingshemmede i Estland. Her er et bilde av noen av dem som får nyte godt av 
samarbeidet..

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.

Les mer om Estland 
og arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

På denne siden er det også nylig oppdaterte 
ressurser til menighetsavtalen: Brosjyre, 

plakat til infoskjerm, bønnekort, 
powerpoint-presentasjon med mer.

Vi håper mange av våre 
samarbeidsmenigheter ønsker å være med 
på Den norske kirkes aksjon «Sammen som 

kirke i hele verden» 2021.

Se kirken.no/sammen

NMS har ekstra ressurser til aksjonen 
tilgjengelig på nms.no/sammen

Aksjonen gjennomføres i tiden mellom Kristi 
himmelfartsdag 13. mai og St. Hans 23. juni

https://kirken.no/sammen
https://nms.no/sammen

