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ADVENTSTANKER
Av prost Dagfinn Thomassen
Advent. Komme. Herrens komme. Profeten sier det enkelt og greit: ”Han skal bringe
fred.”
Advent. En ladet tid. Ladet med forventning og spenning, men også med vemod og
ettertenksomhet.
Advent. Forberedelsestid. Vi er i gang. I hjem og skole, i kirke og menighet.
Adventsstjerner i vinduene, adventskrans på bordene, juletrær i gatene, julens toner på
musikkanleggene. Snart begynner vi å åpne lukene i adventskalenderen og trekker ut
nellikene av appelsinene. Det er sannelig slik vi synger det med Brorsson: ”Mitt hjerte
alltid vanker i Jesu føderom….”
Vi minner hverandre om julenatt. Det er hva det handler om de 4 ukene som ligger
foran oss. Igjen gir vi Brorsson rett: ”Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin
skatt, jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt!”
Men først altså: Advent. Disse blå desemberdagene kaller på et lag av følelser. For egen
del kjenner jeg på takknemlighet og glede. Det rettes mot et liv som stort sett smiler til
meg, som oppleves godt og meningsfylt å leve. Et liv som er omsluttet av mange gode
relasjoner. Likevel kan jeg også kjenne på vemodet og melankolien. Dette forsterkes
nettopp disse dagene.
Advent. Fremfor alt handler det om nåde: ”Han roper ut en nådens år, vår nød ved ham
en ende får.” Vi får starte desember i hvilende stilling. På stedet hvil. Med blanke ark.
Slik gir nåden både håpet og fremtiden innhold. Nåden gir
• en havn hvor jeg kan fortøye
• en favn hvor jeg kan bare være og hvile
Nåde betyr
• undertrykte settes fri
• fanger får sin frihet
• blinde får se
• de knuste hjerter blir hele
• sørgende blir trøstet
• motløshet vendes kraft, kjærlighet og sindighet

Så blir denne adventsiden veldig annerledes. Corona vil sette sitt preg på
desemberdagene i år. Vi vil møte smitteverntiltak overalt. De tar ikke pause. I disse
førjulsdagene trenger vi nærvær og nettverk mer enn noensinne. Da må vi finne
forsvarlige arena hvor vi kan møtes. Corona rammer helsen vår, men den rammer også
den sosiale infrastrukturen. Det kan mange fortelle mye om. Begrensning av
nærkontakter for enslige er bare ett eksempel. Fremdeles er det likevel mulig å ta en
telefon til oppmuntring for hverandre. Det vil være et viktig lys i mørketiden
***

Her er to aktive damer fra
Froland, som pakker stoff og symaskiner
til Mercy senter og hjemmetjensten i Narva.
Nå skal hobbyrommet i kommunen og ungene på
Mercy senter sy munnbind selv, noe de virkelig
trenger. Disse kan vaskes og det er mye
rimeligere enn de kirurgiske munnbindene som
er svært dyre.

Tusen takk til vennene i Froland.

Nye hjelpepleiere i Tallinn og NarvaI
I september fikk 2 klasser sine vitnemål som
hjelpepleiere 24 i Tallinn (bilde) og 22 i Narva.
De fikk også hvert sitt Ny-testament fra
bibelorganisasjonen Gideon. Representanter for
Gideon var med og delte ut gaven.
Vi får ikke betale for denne store gaven. Men vi
har bestemt at vi sender en pengegave til Gideon.
Tolken vår Piret har hatt alt ansvar for disse
klassene i 2 år. Planen var at vi skulle komme og
hjelpe med undervisningen, men så kom
koronaen!!

Stor takk til Piret!
ICDP-damene fra Tapa og Narva er
ferdig veiledere.
De forteller selv at de er akkreditert i Estland og er
på høyt nivå. Kjempehyggelig!

Nå søker Tapa kommune om EØS-midler til ny gruppe studenter, som ønskes velkommen til
Fredly folkehøgskole høsten 2021 og vår 2022.
ICDP damene fikk også Det Nye Testamentet i gave fra misjonsorganisasjonen GIDEON.

Ann Elin og Karina Andreassen i
Granåsen. Karina har strikket mer enn
50 par store varme sokker til sykehuset
i Tallinn. Tusen takk.

Takk til alle som strikker!

Tror ikke dere vet hvor mye
deres strikkevarer betyr i
Estland, når det er vinter og
kaldt. Det er kalde hus, kalde
sykehus og lite økonomiske
midler til å skaffe seg varme klær etc.
Sender en hjertelig takk til alle fra ledelsen på sykehuset i Narva og i
Tallinn.
Fikk hilsen fra Narva i dag , hvor de skriver at strikkevarene er til stor
hjelp og mødrene på fødeavdelingen sender en spesiell takk !!

Fra Estlandskveld på Misjonssenteret på Hitra. Her strikkes det og det
serveres deilig mat og kaffe. Tusen takk!

Vi gratulerer Anatoly med dagen!!

Fra Mercy senter i september i år. Takk for at vi får være med!

To trofaste estlandsvenner 95 år.
Reidun Valle på Brekstad feiret 95 år
21.sept 2020. Vi takker for alt hun har gjort
for Estland både på Brekstad og i Estland.
Ønsker mange gode dager videre.

Tormod Hagen på Fannrem feiret 95 år
2.aug.2020
Tormod har reist mye til Estland og har
vært svært engasjert i skolevesenet i
Estland. Takk for innsatsen. Ønsker deg
mange gode dager videre.

Julegavepakking på Filadelfia Fannrem.
Gretha og Anne Kristine representerer 7 ivrige pakkere. Det ble pakket 325 julegaver,
som allerede er kommet til Estland, sammen med masse julekaker fra Buvika.

Takk til alle som brenner for våre venner i øst på forskjellige måter.
All støtte er like viktig og alle er vi like viktige.
Vi ønsker alle en god adventstid og god jul.
Minner om medlemsavgiften for 2020 kr: 300.00. for par kr : 500.00.
Det er ikke for seint å betale inn , dette er midler som er med på å
drifte foreningen vår. På forhånd takk!

VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING TORSDAG 10.DES.
KL. 18.00 PÅ BERG BEDEHUS
Etter alle smittevernregler og påmelding ønsker vi velkommen til
juleavslutning på Berg bedehus 10.12.20 kl 1800. Her er det plass til 50
mennesker, så det er bare å melde seg på. Først til mølla!!!
Det blir servert sodd og kaffe med kaker. Pris kr: 300.00.
Adventstanker v/ Prosten i Orkdal: Dagfinn Thomassen
Nytt fra Estland v/ Tore Bandlien, som viser film fra arbeidet.
Sang.
Utlodning.

Påmelding innen 1.12. til Jorhild Ljøkjel tlf: 95212995

Velkommen til en trivelig kveld.

Hilsen styret i Estlandsforeningen Midt-Norge: Per, Jorhild, Brit, Helge, Kjellrun og
Ann-Elin

