
Informasjon fra Estland

I lille Estland hadde det allerede i midt april kommet mer enn 32 000 flyktninger fra 

Ukraina. NMS sin samarbeidskirke hjelper til av alle krefter. 

Det er sterke bånd mellom Estland og Ukraina. Mange håndverkere fra Ukraina kommer til Estland for å jobbe, slik 
polske håndverkere kommer til Norge. Den lutherske kirke i Estland (EELK) har vennskapsbånd med en luthersk kirke i 
Ukraina. Nå ønsker både myndigheter og folk å gjøre alt de kan for flyktningene.

Husrom og nødhjelp

Den lutherske kirken i Estland var raskt ute med å organisere hjelp til flyktningene som kommer. Flere kirker i Estland er 
i gang med å gjøre i stand rom for flyktninger, eller å tilby sosiale møteplasser som barnehage. Kirken organiserer også et 
stort arbeid med å tilby sjelesorg. 
Kontaktene med den lutherske kirken i Ukraina – som har flere menigheter midt i de mest krigsrammede områdene – 
gjør at kirken også organiserer og sender nødhjelp inn i Ukraina. I tillegg gir kirken støtte til et ukrainsk senter i Tallin.

En maraton

Misjonær Magne Mølster forteller at også Saku kirke er klar til å ta imot flyktninger. Det skal bli barnehage for ukrainske 
barn i kjelleren i Saku kirke. Saku kirke er også mottakssted for nødhjelp som skal sendes til Ukraina.

 – En flyver som heter Lauri Koost og bor her i Saku har tidligere bodd i Kyiv, forteller Magne. – Nå samarbeider vi om 
nødhjelpssendinger til Ukraina. Han har allerede organisert flere sendinger og nå forbereder vi en ny. Først og fremst er 
det snakk om tørrmat og medisiner, det er det vi har fått høre at de trenger. Det som er helt klart er at Ukraina og ukrai-
nerne vil trenge hjelp i lang tid.

– Dette er ikke en sprint, men en maraton. Vi må være klare til å gi langvarig og god hjelp til flyktningene som kommer, 
bekrefter prest og krisekoordinator Avo Üprus.

Misjonær Magne Mølster og Lauri Koost forbereder en ny nødhjelpssending til Estland. Foto tv: Privat. Foto th: Madis Kask



Salige er de 
som skaper fred, 
for de skal kalles 

Guds barn. 

(Matt.5,9)

FORSLAG TIL FORBØNN FOR ESTLAND

Herre, vi ber for Den lutherske kirken i Estland og for de store oppgavene kirken nå har fått i møte med flyktningestrøm-
men fra Ukraina. Vi ber om at kirken må få kraft og ressurser til å gi omsorg til flyktningene. Vi takker deg for mulighe-
ten kirken har til å sende nødhjelp inn i Ukraina og ber om at denne hjelpen må bli til velsignelse.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for at vi kan få være med på å hjelpe mennesker i og fra Ukraina gjennom kirken i Estland. Vi ber spe-
sielt for barnehagen for ukrainske barn i Saku menighet. Vi ber om at misjonær Magne Mølster kan få kjenne seg ledet av 
deg i alt som skjer i Saku nå.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi om fred i Ukraina og i hele denne regionen. Vi ber for alle som opplever frykt, sult, vold og overgrep på grunn 
av denne krigen. Vi ber om at både vilje og evne til å skape fred skal få vokse fram.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Be om fred med Frans av Assisis bønn:

Herre gjør meg til redskap for din fred! La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår.

Amen

Du kan være med

Mange i Norge er glade i Estland. NMS og Estlandsven-
ner i Norge ønsker å hjelpe vår samarbeidskirke i det 
store arbeidet de har foran seg, med å ta vare på flykt-
ningene fra Ukraina og være til støtte for sin ukrainske 
søsterkirke. Gjennom aksjonen Sammen som kirke i 
hele verden kan din menighet være med på å gi verdi-
full støtte til kirken i Estland i en vanskelig tid.
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