
Kjære venner og støttespillere i Norge!

Mustamäe & Saku 27.12.2016

Vel overstått Kristi Fødselsfest!

Noen av dere har vi møtt på i Norge eller Estland i løpet av året, andre har fulgt 
med i arbeidet gjennom blogg. Og så er det helt sikkert noen som føler at de er 
lite oppdatert på misjonsarbeidet i Estland. Til dere alle sender vi nå en liten 
oppdatering herfra, slik vi har for vane å gjøre en gang eller to i løpet av året. 
Som vanlig skriver  Magne fra Saku og Tiina fra Mustamäe.

SAKU

I Saku har vi hatt et hektisk, men godt år. Som før, er det riktig å si at vi har en 
liten menighet. Man kan jo ikke si noe annet når det er snakk om 83 medlemmer 
– både store og små. Det har kommet 17 nye til i løpet av året. To eldre damer 
har sovnet inn. Men selv om vi er en liten menighet i antall lemmer, har det som 
vanlig vært stor aktivitet. Vi er veldig takknemlige for alle frivillige arbeidere i 
menigheten! I år har det vært regelmessig babysang, søndagsskole, jenteklubb, 
fotballgruppe, matpakkeutdeling, Saku Gospel, ungdomskvelder, konfirmantkurs, 
bibelkvelder, bønnegrupper og gudstjenester, i tillegg til enkeltarrangement som 
leirer og markeder. Det er til sammen flere hundre som har deltatt på 
arrangementene våre – uten at vi har noe nøyaktig tall. For ikke å snakke om alle 
englene. 

To portrett

Jeg har lyst til å dele et
par av årets lyspunkter
med dere. Først om
Toivo. Han er en blind
mann i slutten av 60-
åra som kom til
menigheten gjennom
konfirmasjonskurset i
2014. Fordi han er
blind, har han ikke hatt
noe vanlig yrkesaktivt
liv, men for noen år
siden gikk han på en
skole for å lære
massasje. Noen år har
han også massert



eldre mennesker på dagsenteret her i Saku (i Estland er det få fysioterapeuter, 
men mange massører). Nytt av året, er at Toivo masserer i bedehuset vårt til 
inntekt for nytt kirkebygg! Dette „prosjektet“ er ikke uten utfordringer. Han 
startet oppe i 2. etasje, hvor det er varmest, men fordi trappene er så bratte, 
turde halvparten av kundene ikke å gå opp dit. Dermed flyttet vi ham ned, 
bakerst i gudstjenesterommet (hvor vi har et forheng). Men nå på vinterstid er 
det vanskelig å få det varmt nok der nede. Likevel er det noen som kommer, og 
noe penger kommer inn til nytt kirkebygg også på vinterstid.

Den andre jeg har lyst til å fortelle om, er Eleri. Hun er ei positiv dame i midten 
av 20-åra, som ble konfirmert og med i menigheten for ett år siden. Da hun ble 
konfirmert, sa hun at hun godt kunne tenke seg å bli med i søndagsskolearbeidet.
Allerede i januar meldte hun seg på kurs for søndagsskolelærere, og ble samtidig 
med i søndagsskolelærer-teamet vårt. I høst hadde hun for første gang 
hovedansvaret for en søndagsskoletime, og det gikk veldig bra. Og før jul var hun
en av de hovedansvarlige for både julemarkedet og menighetens julefest! Eleri 
har virkelig vært en Guds gave til menigheten, siden et par andre 
søndagsskolelærere har vært utenlands i år.

Kirkebygging

I løpet av 2015 har prosjekteringen av den nye Saku kirke blitt fullført og betalt. 
Vi har foreløpig ikke fått noe som helst støtte fra kommunen, så alt kommer fra 
innsamlede midler. Og siden en del av innsamlingsaksjonene ikke ennå har 
funnet sted ennå, er det vanskelig å si hvordan det vil gå og når kirka kan være 
ferdig. Gjennom NMS er dere med på å støtte også kirkebygg. Tusen takk for det! 
I tillegg har vi viktige partnere i den finske kristne businessmenns forening, to 
finske vennskapsmenigheter (Lohja og Liperi), samt Martin-Luther-Bund i 
Tyskland.



Både for oss selv og våre partnere er det viktig å kunne vise til det lokale 
engasjementet for nytt kirkebygg. På den fronten synes jeg absolutt vi har tatt et 
stort løft i år: Vi har arrangert et stort vårmarked og et litt mindre julemarked til 
inntekt for kirkebygg. Til sammen har disse to arrangementene hatt kanskje 350 
besøkende og inntekter på omtrent 22500 kroner, noe som er veldig bra i 
Estland. For øvrig har vi kollekt til kirkebygg i gudstjenesten én gang i måneden. 
Alt i alt er det likevel klart at økonomien til nytt kirkebygg er den største 
utfordringen menigheten har for tiden.

En annen utfordring, som vi har snakket om i menigheten en god stund allerede, 
er: Hvordan utdanne nye ledere til menigheten. I høst startet vi med noe som 
kanskje kan bidra inn i dette: Saku bibelskole. I løpet av 2016-17 har vi tolv 
samlinger om Det gamle testamente. Vi har planlagt 12 samlinger om Det nye 
testamente neste år. Det er ikke noen stor gjeng – mellom seks og 12 hver gang. 
Men det er flott at fem av disse er folk som er konfirmert relativt nylig, og som 
ønsker å lære mer om Bibelen!

MUSTAMÄE

I Mustamäe har det også vært et veldig hektisk, men meget bra år. Gud har 
sørget for oss på en helt spesiell måte: Vi har hatt bra med deltakere, 
medhjelpere og penger i år – og her vil jeg av hele mitt hjerte og på vegne av 
menigheten takke dere alle sammen som har støttet vårt menighetsarbeid og 
bedt for oss! Uten dere hadde det ikke vært mulig.

Det er veldig mye å skrive om, men jeg vil trekke frem noen viktige punkter som 
kjennetegner dette året, og det er: Barne- og ungdomsarbeid, diakoni og 
kirkebygging.

Barne- og
ungdomsarbeid.

I år har vi hatt veldig
flinke ledere, slik at jeg
nesten ikke har trengt å
hjelpe til. Tidligere måtte
jeg ta flere
søndagskoletimer og
hjelpe til med forskjellige
ting (jeg liker det jo
veldig godt, men det er
mye annet som også må
gjøres), men i år har
lederne gjort 99% selv,
og det synes jeg er veldig
bra.       

       Et glimt av julefest. Barna danser ette en julesangen. 



Både babysang og søndagskole er spennende, gøy og lærerrikt for barna. I høst 
har de gjennomgått de ti bud med barna på søndagskolen og barna syntes det 
var kjempespennende. En 6 år gammel jente, Kersti, som begynte i høst hadde 
hatt  „et kurs” for sin mor om det. Etter julefesten, da de tok bussen hjem, hadde
hun plutselig begynt å fortelle om alt de hadde gjort på søndagskolen. Hun hadde
telt opp alle de ti budene og forklart  hva de betydde med  en høy stemme slik at
i hverfall halparten i bussen fikk en søndagskoletime „gratis”. Min egen datter 
synger ofte bordvers og lovsanger når vi er i butikken, og da vi tok kollektivbuss 
på leir med 20 unger, tok de opp en dyp diskusjon om Gud og Jesus, og Adam og 
Eva osv, og en av dem ropte til meg høyt over bussen: „Hva betyr Halleluja?“ Det
var morsomt å se reaksjonene på folk;  noen var litt skremt, noen turde å smile 
litt – en god måte å drive misjon utenfor menighetslokalene:). 

Vi har hatt stor glede av alle barna. 
Den beste tilbakemeldingen fra leirer 
er alltid å se på nye barn som kommer.
Ved første møte er de beskjedne og 
innestengte, og mødrene eller 
bestemødrene sier at det ikke er 
sikkert at de vil bli hele uka. Jeg svarer
at hvis de finner ut at de ikke liker seg 
etter den første dagen, trenger de ikke
komme neste dag. Men neste dag er 
det nettopp disse barna som kommer 
først. Mødrene er helt overrasket, og 
sier at barna var så glade etter den 
første dagen på leir og klarte nesten 
ikke å vente til neste dag.

      

                 

               Et glimt av sommerleir.

Ungdomsarbeidet har vi skikkelig strevet med å få skikkelig i gang alle disse 
årene i Mustamäe. Vi har hatt 1-3 ungdommer vanligvis + 2 ledere. Noen få 
ganger mellom 5 og 8 ungdommer. Vi har ikke visst hva vi skulle gjøre for å få 
mer ungdommer. I høst bestemte våre unge voksne (5 pers) å gjøre noe mer 
sammen for å få ungdomsarbeid i gang. De har hatt bønne- og 
planleggingsmøter, og når den første ungdomskvelden ble avholdt i høst, kom 
det fire ungdommer. Men de ga ikke opp, og bestemte seg for å ha gode møter 
framover uansett om det kommer noen flere eller ikke. De er jo der uansett 
sammen, og disse kveldene er også for ledernes egen del. De bestemte seg for å 



ha en ungdomskveld rett før jul, de laget en liten video, en god plan for kvelden, 
men dagen før viste det seg at tre av ledernee kunne ikke komme.  De få 
tenåringene som vi har kunne heller ikke komme, og de tenkte at de blir helt 
alene der bare de to. De to lederne var selv veldig slitne og litt triste, for det så 
litt håpløst ut – men Gud gir deg et under når du trenger det mest. Den 
ungdomskvelden ble virkelig en suksess. Det kom mange tilsammen 25 
ungdommer (det er mange for oss!), noen var helt nye . Det ble en mye flottere 
kveld enn noen av lederne hadde forventet - et juleunder den 22.desember.

2. Diakoni

I år har vi fordypet vår diakoniarbeid både med barn og voksne. I dette brevet vil 
jeg snakke bare om barne- og ungdosmdiakoni, for ellers blir det altfor langt. 

Det er så mange barn her som har det så vanskelig og vondt fordi deres foreldre 
ikke noe gode foreldre. Jeg føler at Gud kaller oss til å løfte opp disse barna slik at
de kan vokse opp til et folk for Ham. Jeg tror at hvis vi idag bruker mange 
ressursser på barn, da har vi en stor og levende menighet når kirken blir ferdig.

Vi har oppdaget at mange barn ikke har noen å snakke med, og de trenger mye 
oppmærksomhet. Vi prøver å finne ut hvordan hvert enkelt barn har det. Hvis vi 
får lov av foreldrene, besøker vi dem og ser hvordan de lever. De barna som går 
hos oss, stiller seg mange spørsmål om livet og troen, men deres foreldre klarer 
ikke å gi dem gode svar. I menigheten prøver vi å ta tid for hvert enkelt barn for å
snakke med dem. Det er ikke bare èn person som gjør dette, men vi ha delt 
denne oppgaven mellom forskjellige mennesker som liker barn og kan snakke 
med dem. Av og til gir vi dem klær og sko som vi får fra våre støttespillere (de 
fleste varene kommer fra Norge). Noen ganger kjøper vi mat eller noe annet som 
de trenger.

Jeg er veldig glad for at vår menighet har så mange flotte hjelpere i Norge!!! Jeg 
samarbeider med en norsk dame som har hjupet mange fattige barn i Estland, og
som allerede for flere år siden startet en gruppe som heter „Julebarn fra Tallinn”. 
Det betyr at familier i Norge inviterer fattige barn til å feire jul sammen med 
deres familie i Norge. I år fikk tre av våre barn reise til Norge til jul. De tre hadde 
det til felles at de ikke har det godt hjemme. Den gangen fikk de feire en riktig 
god jul sammen med veldig gode mennesker. 

Det er mange flere som hadde trengt en kristen støttefamilie.  Hvis noen i deres 
familie kunne tenke seg å ha et julebarn fra Tallinn til neste jul eller et 
sommerbarn om sommeren, så er det bare å ta kontakt.  

En av våre søndagskolelærere hjelper russiske tenåringer med skolelekser. Det er
mest estisk språk De strever aller mest med estisk språk. To av dem kom på siste
ungdomskveld, og likte det veldig godt.



3. Kirkekygging

Vi har fullført og betalt prosjekteringen av Mustamäe kirke. Vi har etablert 
stiftelsen „Mustamäe Kirke” med tre parter: Vår menighet, EELK Konsistoriet og 
Tallinn by. Tallinn by vil støtte byggingen med halvparten av pengene, dvs 1,5 
millioner euro (ca 13,5 millioner kroner),  og de vil gi sin del i  2017 for at vi kan 
bygge ferdig selve råbygget, og kanskje første etasje innvendig. Samtidig må 
menigheten samle inn resten av pengene for å gjøre alt ferdig. Dette er en utrolig
flott mulighet, men samtidig legger det på oss et stort ansvar for å samle inn 
mye penger ganske fort.

Vi ser mer og mer at vi trenger en ny kirke. Menigheten har idag 100 
medlemmer. I dag har vi plass til ca 50, og da er det ganske fullt.  Da vi 
arrangerte julefest i desember, inviterte vi alle medlemmene. Samtidig tenkte jeg
at det egentlig vil bli et stort problem hvis alle kommer. Vi plasserte spisebordet i 
kirkerommet, og vi klarte å plassere 47 spiseplasser. Det kom 44. Gud vet 
akkurat hvor mange vi klarer å ta i mot.

Et glimt av 
menidhetens
julefest

Til slutt vil vi få lov til å takke dere for at dere er med, både i forbønn og med 
gaver. Det har også vært til stor inspirasjon å få lov til å møte en del av dere i år! 
Det dropper fortsatt inn ett og annet innlegg på Ave og Magne sin blogg 
molsterestland.blogspot.no  - det er fritt fram å lese. Her er det litt av hvert fra 
Estland, men mest fra Saku. I tillegg kan vi anbefale vår ettåring Tor Eivind sin 
blogg: torinestonia.wordpress.com .

I  Mustamäe  har vi ikke vår egen blogg, men vi har bilder på vår webside: 
http://mustamaekogudus.weebly.com/sotsiaalmeedia.html

Vi ønsker dere en fortsatt riktig god juletid, og et velsignet nytt Herrens år 2017!

Hjertelig hilsen

Tiina Klement og Magne Mølster



Bønneemner

Takk for dører som åpner seg i menighets- og kirkebyggsarbeidet, for at Tallinn by
støtter så aktivt kirkebygg i Mustamäe og at vi i Saku endelig har blitt invitert til å
fortelle om julen på en skole.

Be for kirkebygging i Mustamäe og Saku, og særlig for økonomien.

Be for våre medlemmer og medarbeidere.

Be for Märt og Siim, to ungdommer med en kronisk, ukjent muskelsykdom.

Be for ledelsen både i kirka her (erkebiskop Urmas Viilma) og ledelsen i NMS 
(generalsekretær Jeffrey Huseby).

Be for oss som leder våre menigheter.

Be om at flere barn skal oppdage hvor bra søndagsskoler vi har.


