Kontonr: 83800809080

Flere muligheter!
Vi kan skaffe guide, som snakker norsk, til omvisning i
gamlebyen.
Besøk på diakonisykehuset er mulig.
Vi kan også legge opp tur inn i landet for å oppleve folkelivet i
Estland- blant annet med besøk på Trønderheimen i Tapa,
barnehagen der og linfabrikken i Rakvere. Du kan også besøke
Narva, hvor vi driver et hospiceprosjekt for døende mennesker i
Narva by og på sykehuset.

Velkommen til å bo
i Tallinn

Er dette noe for deg så ta kontakt med:
Ann-Elin Winsnes Slettahjell
E-post adr: aewinsnes@gmail.com
Tlf: 92601003.

Stiftelsen Diakonova er en selvstendig diakonal
stiftelse som ut fra et bibelsk fundert
menneskesyn driver bl.a.
-

Høyskolen Diakonova
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diakonifelleskapet Diakonova
Fermate sjelesorg og veiledning
Diakonale prosjekter i Estland.

Store og små gaver til arbeidet i Estland blir tatt imot med takk:

Skal du til Tallinn på weekend-tur, handletur eller bare ha
noen dager fri?

Da har Diakonova et godt botilbud til deg og dine venner.

Husmor Helvi har ansvar for huset og hun møter dere når dere
kommer. Hun snakker tysk. Husmor vasker huset og sengetøy
etter besøket. Dere rydder og vasker opp på kjøkkenet, tømmer
kjøleskapet for mat, som ikke kan stå, og legger nøklene på
bordet når dere drar.
Døra mellom kjøkken og gang må ha en ekstra trøkk for å gå i
lås, hvis ikke vil alarmen utløses. Husk å sette på alarmen når
dere går ut. Kode får dere av Helvi.
Betalingen skjer ved innbetaling av giro, som dere mottar i
posten.
Priser pr. natt voksen : NOK: 250.00
Priser pr. natt student : NOK: 200.00
Adr. I skogen:
Tähe 32
Tlf: 0037 26706792
Området heter Hiiu.

Vi har et koselig lite hus i utkanten av Tallinn, som brukes av
prosjektmedarbeidere fra Norge.
Når ”huset i skogen” er ledig er det mulig å leie huset for gode
priser og bekvemmeligheter.
Huset ligger i en deilig have i et stille villastrøk, 200m fra
Diakonisykehuset, ca 8 km fra sentrum, men det går busser ofte
inn til sentrum. Buss nr 18.
I huset er det oppredde senger, håndklær, fullt utstyrt kjøkken
og 1 bad og 1 dusj.
I haven, hvor det også er havemøbler, kan du grille om
sommeren.

