
I nesten ni år har Mustamäe menighet holdt hus i kjellerlokalene til bydelshuset i Mustamäe i 
Tallinn. Det er omtrent like lenge som menigheten har eksistert. Det har til tider vært trangt om 
plassen, men den største utfordringen har vært at lokalene knapt kunne vært mer bortgjemt: Inn i 
en bakgård og ned en trapp. Men søndag 25. august flyttet menigheten fra kjelleren, til nye 
lokaler i den godt over halvveis ferdigbygde kirken. 

Prosesjon
Det skjedde slik: Først feiret menigheten gudstjeneste i de gamle lokalene, og delte Guds ord, 
brød og vin, slik de har for vane å gjøre på søndager. Så ble lysestaker, blomster, Bibelen, kors og 
annet ryddet av alteret. Gudstjenesterommet ble avvigslet med egen liturgi, før menigheten gikk i 
prosesjon ut av de gamle lokalene med lys, kors og Bibelen. Noen mannfolk tok med seg alteret. 
Barn og ungdom var med og bar. Menigheten gikk opp og ut fra kjellerlokalene sine, inn i bilene, 
kjørte til den nye, vakre kirka si; og gikk så fra bilene og inn i den nye kirka i prosesjon.

- Vi skulle gjerne gått hele veien i prosesjon, men det ville fått for mye oppmerksomhet. Nå som 
kirka ikke er ferdig, og vi ikke har offisell tillatelse til å ta det i bruk, må vi ta hensyn til at åpne 
arrangement egentlig ikke kan finne sted der, sier Tiina Klement, som er hovedprest i 
menigheten

- 50-60 stykker deltok. Det ville sikkert vært flere om vi hadde invitert til det som et åpent 
arrangement, forteller Tiina. Etter en velsignelseshandling i den nye kirka, var det kirkekaffe og 
stor glede tross alt.

Midlertidig kirkerom
For prest Tiina og menighetsrådet har spørsmålet vært: Hvor skulle menigheten flytte når den 
måtte ut av de gamle lokalene? For den nye kirka er jo ikke ferdig! Imidlertid er et par av 
rommene i nybygget, deriblant kirkekontoret, ferdige. Svaret ble å flytte inn der.

-Det er ingen ideell løsning, men det ville samtidig vært meningsløst og kostbart å flytte 
menigheten til et nytt sted midlertidig, sier Tiina. - Vi håper at det ikke blir noen problemer, og at 
byggingen kan fortsette så fort som mulig. I beste fall blir det biskoppelig vigsling av Mustamäe 
kirke på Maria Magdalenas minnedag, 22. juli neste år.

På kirkekontoret har menigheten nå gudstjenester og smågrupper. Det er riktignok trangt der for 
gudstjenester, men det er menigheten vant til. Det er verre med barnearbeid, for det er viktig at 
barna blir passet på når de er innomhus, så de ikke løper dit de ikke skal.

Dermed er det verken babysang eller barnekirke (søndagsskole) i Mustamäe i høst. Til babysang 
trengte menigheten ny leder uansett. Barnearbeidet må ta nye former fram til bygget er ferdig.
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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.


