
Sommerhilsen fra Estland

Jeg har blitt spurt om å fortelle litt fra livet i Estland, og det gjør jeg gjerne. Det er nå ni år siden vi 
ble sendt ut som misjonærer for NMS. Oppdraget var å plante menighet, støtte barne- og 
ungdomsarbeidet, og – viste det seg senere – være med og bygge kirkebygg her i Saku hvor vi bor 
og tjener.

Siden min kone Ave var estisk, kunne hun gå rett i gang med arbeidet, mens jeg måtte lære 
språket først. Det gikk så bra som man kan håpe med 14 kasus (28 hvis vi regner med 
flertallsformene). Fortsatt forekommer det noen språklige blundere, men folk forstår – og får seg 
en god latter iblant!

NMS er involvert i to menighetsplanteprosjekter i Estland, i tillegg til noen andre prosjekter, i 
samarbeid med EELK – den lutherske kirka i Estland: Mustamäe menighet (en bydel i 
hovedstaden Tallinn med omlag 65 000 mennesker) og Saku menighet (et tettsted med snaut 11 
000 innbyggere utenfor Tallinn). Dette er områder som vokste seg store i den ateistiske 
sovjettiden. På den tiden ble det aldri bygget kirker, snarere tvert imot: Kirker ble stengt.

I starten var vi involvert begge steder, men etter hvert har vi hatt mer enn nok med arbeidet i 
Saku. I tillegg har jeg fått oppgaven med å være NMS sin landkoordinator i Estland, så det blir en 
del oppgaver knyttet til prosjekter og informasjon rettet mot Norge utenom det lokale arbeidet.
Vi fikk være med og stifte Saku St. Thomas menighet i 2013. Først var vi 12 medlemmer, i dag er vi 
127. I tillegg er det mange andre som er med på menighetens aktiviteter som hører til i en annen 
kirke eller ikke er døpt, og dermed ikke medlemmer.

Etter at vi hadde ankommet Estland, skjønte vi at det også var planer om å bygge kirke. Selv om 
slike planer allerede hadde eksistert 15 år før vi kom, tror jeg det var greit at det ikke kom for tidlig. 
Kirkebygg uten bærekraftig menighet trenger ikke være til velsignelse. Men i fjor var tida moden, 
og vår ærverdige bønnekjempe Mihkel Reinup (86) fikk æren av å ta det første spadestikket. Så 
bygde vi så langt pengene rakk i fjor, før vi tok en pause litt før jul. Nå i mai startet vi opp med 
byggingen igjen, og så får vi se hvor langt vi kommer. Nå er det først og fremst innendørs det 
foregår.

NMS støtter byggingen, men mesteparten av finansieringen av kirkebygget kommer fra andre 
steder – mest fra Estland. En del av arbeidstiden min nå for tiden går med til å ha kontakt med 
givere og drive litt «reklame» for å støtte kirkebygging.

Så er det gøy at vi så langt har fått masse positiv tilbakemelding på selve bygget: Det er både 
sakralt og moderne, og det første kirkebygget på denne kanten av Europa med solenergi. Som en 
del kanskje vet, er klassiske kirkebygg vendt mot øst. Det er jo i øst sola står opp, og øst 
symboliserer Jesu oppstandelse og det nye livet vi får del i gjennom dåp og tro. Når alteret står 
mot øst, vil nødvendigvis takgavlene være mot nord og sør. Den skrå vinklingen til kirketaket mot 
sør er rett og slett ideell for solenergi!
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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.

Så er det gøy at vi så langt har fått masse positiv tilbakemelding på selve bygget: Det er både 
sakralt og moderne, og det første kirkebygget på denne kanten av Europa med solenergi. Som en 
del kanskje vet, er klassiske kirkebygg vendt mot øst. Det er jo i øst sola står opp, og øst 
symboliserer Jesu oppstandelse og det nye livet vi får del i gjennom dåp og tro. Når alteret står 
mot øst, vil nødvendigvis takgavlene være mot nord og sør. Den skrå vinklingen til kirketaket mot 
sør er rett og slett ideell for solenergi!

Livet i Estland er ellers stort sett bra! Vi hadde unntakstilstand her i to måneder på grunn av 
korona. Per dags dato er det kun 68 døde i landet, noe som med en befolkning på 1,3 millioner er 
relativt lavt. Så får vi se om det kommer en ny runde til høsten. Fra og med andre helg i mai har vi 
hatt lov til å samles til gudstjeneste igjen. Før det var alt gjennom internett. Men siden bedehuset 
der vi samles er så lite, kan vi ikke samles inne for tiden, for da blir folk sittende for tett. Vi har 
derfor utegudstjenester hele sommeren, og ber om godt og tjenlig vær!

Det er ellers mye som kan sies om arbeidet her og om menigheten. Vi har en menighet med 
veldig mange forskjellige slags folk: Både fattige og de som sitter bedre i det, funksjonshemmede 
og funksjonsfriske, unge og gamle, kvinner og menn. Det at vi er så forskjellige kan noen ganger 
være utfordrende. Samtidig er det berikende! Det at vi er forskjellige gjør det også lettere for nye å 
finne seg til rette.


