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Head kirikulised!
Me oleme täna kogunenud siia oma väikesesse armsasse Nõo 

kirikusse keset nädalat, kolmapäevasel päeval. Selleks on ka mõ-
juv põhjus — meie iseseisva Eesti Vabariigi 92. aastapäev. Oma 
riik on muidugi väärtus, mille peale võiks kasvõi iga päev mõelda. 
Eriti 24. veebruari paiku kuuleme oma riigi, aga ka valdade, lin-
nade, maakondade juhtidelt ja valitsejatelt palju ilusaid sõnu, häid 
soove ja vahel ka kriitilisi märkusi, mis peaksid meile jälle vähemalt üheks aastaks andma jõudu oma väikeses riigis rõõmuga edasi elada 
ja seda riiki igaühele jõukohaselt teenida. See on umbes nagu jõulusõnum: kuuleme seda igal aastal uuesti, sõnadega, mis on paljudele 
pähe kulunud, aga ikka leiame sealt midagi uut, värskendavat, hinge puudutavat.

Katsuksime täna läheneda Eesti Vabariigi teemale natuke teisiti, võib-olla harjumatust aspektist… Mis seal salata, üritan seda teha, 
lähtudes oma erialast, igapäevatööst, milleks on astronoomia, Universumi uurimine.

Me armastame oma Eestist rääkides rõhutada selle väiksust. Aga kas ta ikka nii väike ongi? Vähemalt mitmekesine on ta küll, kasvõi 
näiteks ilma poolest. Tänavune talv on küll enam-vähem ühtemoodi külm ja lumine üle kogu Eesti, aga varasematest aastatest on kül-
lalt teada olukordi, kus Lääne-Eesti saartel on peaaegu sulailm, Ida- või Kagu-Eestis paugub aga paarikümnekraadine pakane. Kevaditi 
võib Lõuna-Eesti looduse areng olla ligi paar nädalat Põhja-Eestist ees jne. Kui me mõtleme veel näiteks eestlaste kommete peale — 
kasvõi näiteks maja ehitamise või söögitegemise viisid ja harjumused, või siis vanad pulma- ja matusekombed; kui mõtleme keelekasu-
tuse erinevuste peale, siis läheb pilt üsna kirjuks. Omal ajal olid ju Põhja- ja Lõuna-Eesti keeled lausa eri keeled ja on teatud mõttes 
juhus, et just Põhja-Eesti ehk tallinna keel sai ametliku kirjakeele aluseks. Paljud armastavad ju praegugi pidada võro keelt omaette 
keeleks ja eks selles ole tõesti oma iva. Aga eestimaalased ehk eesti rahvas ei koosne ainult eestlastest. Ma ei mõtle siinkohal nende 
teiste all mitte niivõrd neid inimesi, keda me peame vallutajateks või sissetungijateks, vaid väikesi rahvakilde, kes on sajandeid eest-
lastega kõrvuti elanud — näiteks vene vanausulised Peipsi ääres või rannarootslased mõnedel saartel ja Loode-Eesti rannikul. Ka nemad 
on osa eesti kultuurist ja Eesti maast laiemas mõttes. Nii et Eesti on seestpoolt vaadates üsna mitmekesine ja mitmekihiline.

Kui me aga juhtume olema oma väikesest Eestist kaugel — tänapäeval enamasti vabatahtlikult — olgu siis mõnes muus Euroopa 
riigis või hoopis kaugemal Ameerikas, Austraalias või Aafrikas, siis tundub Eesti meile ikka selline ühtne ja armas — oma riik. Kõik teised 
riigid on võõrad, olgu nad meie suhtes kuitahes heatahtlikud. Selline see inimloomus juba enamasti on, et armastab jagada asju omaks 
ja võõraks. Siit edasi arutades võib kergesti jõuda mõttele, et planeet Maa on meile oma, kõik muu väljaspool seda aga võõras. Ega 
inimese elu väljaspool Maad me tõepoolest hästi ette ei kujuta. Rahvusvahelises Kosmosejaamas mõnesaja kilomeetri kõrgusel maa-
pinnast ju mingil moel elatakse ja töötatakse, aga see on pigem siiski erandlik nähtus, mis ei saa ühe konkreetse inimese puhul väga 
kaua kesta.                                â 
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Algus vt lk 1
Aga maailm ei piirdu ju ainult maakera ja selle lähiümbrusega. 

Me oleme osa Päikesesüsteemist, kus ümber ematähe ehk Päikese 
tiirleb kaheksa planeeti, lisaks veel sadu tuhandeid väikeplaneete 
ehk asteroide, komeedituumad jms. Maa on lihtsalt meie oma 
koduplaneet, kogu muu Päikesesüsteem võõras ja võib-olla isegi 
vaenulik, vähemalt eluks kõlbmatu. Aga Päike omakorda on üks 
täiesti tavaline täht — nende vähemalt kahesaja miljardi hulgas, 
mis moodustavad meie Galaktika ehk Linnutee tähesüsteemi. Meie 
jaoks teeb Päikese eriliseks eelkõige tema kaugus, õigemini lähe-
dus. 150 miljonit kilomeetrit — vahemaa Maalt Päikeseni — on just 
paras selleks, et Päike annaks meile piisavalt soojust ja valgust, 
kuid samas on see kosmilistes mastaapides täiesti tühine vahe-
maa. Kõik need tähed, mida me näeme öösel pisikeste helendavate 
täpikestena, on oma olemuselt samasugused päikesed nagu meie 
oma; lihtsalt nad on meist palju kaugemal. Nii et Linnutee mastaa-
bis võime me ühte tähte — mida me nimetame Päikeseks — 
pidada omaks, kõik ülejäänud on võõrad.

Kas meie Galaktika ehk Linnutee ongi kogu Universum? Täna-
päeval me teame, et kaugeltki mitte, Universum koosneb oma-
korda miljarditest, võimalik et sadadest miljarditest galaktikatest. 
Huvitaval kombel on see teadmine enam-vähem sama vana kui 
Eesti Vabariik. Ja just noor Eesti astronoom Ernst Julius Öpik oli 
see, kes 1918. aastal jõudis arusaamisele, et nn. Andromeeda udu-
kogu ei asu meie Linnutee sees, vaid palju kaugemal ja moodustab 
omaette Universumi saarekese ehk galaktika. Hiljem ta veel veidi 
parandas oma arvutuste tulemusi ja korraliku teadustööna ilmu-
sid need 1922. Nii et sel ajal, kui Jaan Poska ja teised olulised 
ajaloolised isikud pidasid Venemaaga rahuläbirääkimisi, mõtles 
vähemalt üks eestlane hoopis kaugemate ja abstraktsemate pii-
ride peale.

Meie Linnutee galaktika ja Andromeeda galaktika koos veel ühe 
suurema galaktikaga, mille nimeks on lihtsalt kataloogitähis M33 
— ja siis veel vähemalt kakskümmend väikest kääbusgalaktikat 
— kõik nad kokku moodustavad ühe galaktikate rühma, mida ni-
metatakse Kohalikuks Parveks. Niisiis võime Linnuteed pidada 
selles parves oma galaktikaks, teised on jällegi võõrad. Aga ega 
Universum veel selle Kohaliku Parvegagi piirdu. Universum on 
tegelikult hiiglaslik galaktikate parvede ja superparvede süsteem, 
mis näib moodustavat teatud korrapärase struktuuri. Sageli ni-
metatakse seda kärgstruktuuriks, sest see meenutab veidi mesi-
laskärge. Selle teadmise selgekssaamises on suurt rolli mänginud 
jällegi Eesti astronoom — inimene, kes vaatamata oma 81 eluaas-
tale siiani aktiivselt jätkab Universumi uurimist ja kes on paljude 
muude tunnustuste ja auavalduste hulgas ka Nõo valla aukodanik 
— akadeemik Jaan Einasto. 

Võiks ju minna veelgi kaugemale ja arutleda, kas meil on ainult 
üks Universum või mitu ja kui on mitu, mis on seal siis oma ja mis 
võõras. Aga siiski oleks vist aeg Maa peale tagasi tulla ja katsuda 
need suured taevased asjad kuidagi inimlikumasse mastaapi kok-
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ku tõmmata. Meil võib kergesti tekkida selline tühisuse tunne, et 
maakera ja ka näiteks Päike on ju Universumi mastaapides vaid 
üks pisike tolmukübemeke. Puht geomeetriliselt ja statistiliselt 
see tõesti nii ongi… Aga küllap ikka igal asjal siin maailmas on oma 
mõte ja eesmärk. Ma ei tahaks nüüd väga süveneda astrofüüsika 
ja kosmoloogia põhitõdedesse, aga hästi lihtsustatult puudutaks 
veel seda asjaolu, et kui Universum umbes 14 miljardit aastat ta-
gasi alguse sai, koosnes ta ainult vesinikust ja heeliumist, keemi-
lises mõttes kõige lihtsamatest ainetest, millest ei oleks saanud 
tekkida planeete ega elusolendeid. Ju olid Jumalal loodusseadused 
juba selliselt kavandatud, et Universumisse pidid tekkima tähed, 
mis hakkasid tootma kõiki teisi keemilisi elemente. Meie planeet 
Maa ja meie ise koosneme ju näiteks rauast, ränist, hapnikust, 
lämmastikust, süsinikust ja paljudest muudest elementidest, ve-
sinikku on ka parasjagu, aga mitte puhtalt, vaid vee koosseisus. 
Kõik need elemendid on tekkinud tähtedes. Mitu põlvkonda tähti 
pidi oma elukäigu läbi tegema ja endas tekkinud keemilised ele-
mendid maailmaruumi laiali paiskama, et sellest ainest saaksid 
tekkida jälle uued ja rikkamad tähed, mille juurde võiksid ka juba 
Maa-taolised planeedid tekkida. Ja kui umbes 4,5 miljardit aastat 
tagasi tekkis meie Päikesesüsteem, oli juba olemas piisavalt neid 
muid keemilisi aineid, et said võimalikuks ka planeet Maa ja selle 
asukad. Teised, vanemad tähed olid meie tulekut ette valmistanud. 
Meile teadaolevate loodusseaduste järgi ei saaks ette kujutada 
Päikest üksi või ka Linnuteed üksi kuskil tühjuses hõljumas. Uni-
versum pidi olema juba hästi vana ja suureks paisunud, alles siis 
sai Jumal alustada teist loomispäeva.  

Võime siis öelda nii, et Universumi tohututes mastaapides, 
selles keerulises masinavärgis on ka igal väikesel tähel ja muul 
taevakehal oma roll ja ülesanne. Nii ka siin Maa peal. Siin leidub 
tuhandeid rahvaid ja hõime, kõneldakse tuhandeid keeli ja mur-
deid. Vaid vähestel neist on õnne elada oma iseseisvas riigis. 
Katsudes leida analoogiat suure Universumiga, on äkki ka Maal nii, 
et paarisaja iseseisva riigi olemasoluks on vaja palju rohkem rah-
vusi ja keeli. Selline võimalus teeks meie iseseisvuse eriti hinnata-
vaks ja väärtuslikuks. Meie Eesti riik oleks nagu üks neist olulis-
test ehituskividest, mis aitavad inimkonnal ja planeedil Maa täita 
oma rolli Jumala poolt käima pandud Universumis. Ja meie oma-
korda toetume neile arvukatele rahvastele, kellest paljusid on 
rohkem kui üks miljon, aga kellel siiski ei ole oma riiki. Mõnel see 
võib-olla kunagi tuleb, mõnele ei olegi määratud seda tulema. 
Seda enam peaksime siis oma iseseisvust hoidma. Hoidma selli-
sena, et väljastpoolt vaadates paistaks Eesti ühe väikese, kuid 
tubli riigina, kellel on selged ühtsed sihid silmade ees, kes võib 
ülejäänud Euroopale ja muule maailmale midagi eeskujuks pakku-
da, kus on oma eripärad, mis kaugemalt vaadates silma paistavad, 
kuid samas liidavad meid suurde ja vanasse Euroopa kultuuri. 
Seestpoolt vaadates aga peaksime hindama oma mitmekesisust, 
kultuurilisi eripärasid, erinevaid kombeid ja harjumusi — mis aga 
samas vajalikul hetkel näitaksid meie ühtsust ja suurust — olgu 
siis näiteks laulupidudel, Eesti riigile olulistel tähtpäevadel nagu 
tänagi — või kui seda vaja peaks minema, siis ka Eesti jaoks ras-
ketel aegadel.                                                                       â



 12. jaanuaril tähistas kogudus meie kirikus kontserdiga 
tuntud eesti helilooja, pianisti, organisti, dirigendi ja muusika-
tegelase Aleksander Lätte 150. sünniaastapäeva. Töötas ju Läte 
19. sajandi lõpul tervelt 17 aastat Nõos kihelkonnakooliõpetajana 
ja meie koguduse köstrina, mõnevõrra vähem aega oli ta ame-
tis ka Puhjas. Kaugemalt oli kontserdile esinema tulnud Puhja 
naiskoor Läte (dirigent Ruth Luts) ning Puhja ja Rannu ansam-
bel Dionysius. Koos nendega esines meie koguduse segakoor ja 
Nõo kiriku meesansambel. Avapalvuse ja päevakohase ette-
kande pidas õpetaja Mart Jaanson.
 Pühapäeval, 17. jaanuaril pärast jumalateenistust istus 

KRoonIKA
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Meie koguduse Taizé-ingel Katre Kruuse. 
Foto: TIIT KUUSEMAA 

sel aastal esimest korda kiriku käärkambris koos koguduse 
nõukogu. Hinnati 2009. aastal tehtut ja seati plaane 2010. 
aastaks. Nõukogu tõdes, et vaatamata majandussurutisele on 
kogudus majanduslikult toime tulnud. Annetajaliikmeid on võr-
reldes 2008. aastaga küll vähemaks jäänud, kuid koguduse 
tuumik on seda enam kokku hoidnud ja lõppenud aastal päris 
suurte tegudega hakkama saanud — nt kiriku akende klaasimine 
ja pesemine ning osalemine vallas laineid löönud näidendis 
„Keiser Nõos“. 
 23. jaanuaril ja 13. veebruaril jätkas Nõo kiriku mees-

ansabel oma kolmanda kompaktplaadi materjali salvestamist, 
vastavalt Viljandi muusikakoolis ja Nõo kirikus. Ligi poole- 
aastane salvestusperiood on nüüd läbi saamas ja loodetavasti 
saab ansambli aprillis tähistatava 20. tegevusaasta kont-
sertideks uus plaat õp Martin Lipu luulele kirjutatud lauludega 
kenasti valmis.
 06. veebruaril toimus koguduse organisti ja koorijuhi 

Katre Kruuse eestvedamisel meie kiriku kooriruumis suure-
jooneline üritus, Taizé-palvus, mille peakülaliseks oli vend 
Matthew Taizé-kloostrist Prantsusmaalt. Külalisi oli aga ka 
Puhjast, Elvast, Tartust, Kambjast, Tallinnast jm. Taizé-laule 
võttis eest Piia Paris, seejärel liitus mitmehäälne koor ja pilli-
saade Anniki Planki (tšello), Karl Kruuse (kitarr) ja õp Mart 
Jaansoni (kitarr) esituses. Pärast palvust maitsti toitu ja jooki 
ning arutati vend Matthew'ga taevaseid ja maiseid asju. Vend 
Matthew esitas kõigile noortele kutse Taizé-kloostrit väisama. 
Mõelgem selle peale! Kes huvi tunneb, palun võtku ühendust kas 
Katre Kruusega või õp Mart Jaansoniga.
 Sama, 06. veebruari pärastlõunal esines Nõo kiriku 

meesansambel koos Johansonide pereansambliga Elva kirikus 
Peedu ravikodu rajamise toetuseks peetud kontserdil.
 2010. aastal on kenasti käima läinud ka kõik koguduse 

tavapärased ettevõtmised: piibli- ja raamatutunnid Nõos, 
Meeril, Külaasemel ning Nõgiarus (läbiviijateks Taime Põld ja  
õp Mart Jaanson), pühapäevakool Lukel (läbiviijateks Imbi 
Tanilsoo ja Marju Liblik), Taizé-palvused ja kooriharjutused 
Katre Kruuse juhatusel ning Nõo kiriku meesansambli koos-
käimised.

Algus vt lk 1
Lõpuks võime samu mõttekäike kasutades väita, et küllap ka 

igal linnal, vallal, kihelkonnal, igal väikesel külalgi on oma roll sel-
les, et Eesti just selline on, nagu teda  tunneme. Praegu on kee-
ruline aeg. Paljud inimesed on tööta, ilmad on külmad, küttele 
kulub palju raha jne. Aga vaadakem mõttes tagasi neile 92 aas-
tale, mis on möödunud Eesti iseolemise algusest. Kes isiklikest 
kogemustest, enamik aga siiski teiste mälestuste või ajaloo-
teadmiste põhjal, võivad kindlalt väita, et meil on olnud palju hul-

lemaid aegu: sõjad, küüditamised, absurdne kolhoosikord, võlts-
optimistlik viisaastaku plaanide täitmine jne. Vaatamata ajutisele 
tagasilangusele majanduses võime ikkagi omaks pidada ja mõttes 
korrata neid sõnu, mida üks tütarlapse hääl ütleb Vikerraadio 
laupäevase saate ,,Eesti lugu” algussignatuuris: ,,Meie elame  
täiesti unelmate aastail, meil on vabadus ja kõik, mis sellega üle-
üldse veel kaasneda võiks…”. Olgem siis meiegi siin Nõo vallas ja 
Nõo kihelkonnas rõõmsad oma riigi üle, mõelgem sellele, et meilgi 
on oma väike, kuid tähtis osa Eesti riigis, planeedil Maa ja seda-
kaudu ka kogu Universumis. Olgu meil kõigil selleks rohket Jumala 
õnnistust, rahu hinges ja optimismi tulevikku vaatamiseks tänasel 
Eesti Vabariigi 92. sünnipäeval!
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12. jaanuaril tähistas kogudus meie kirikus kontserdiga tuntud eesti helilooja, pianisti, organisti, dirigendi ja muusikategelase 
Aleksander Lätte 150. sünniaastapäeva. Esineb koguduse segakoor, dirigent Katre Kruuse. Foto: KAI TOOM

Vend Matthew (keskel) ja Taizé-palvusest osavõtjad. Foto: TIIT KUUSEMAA 
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Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo 
Valla Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

jumAlATEEnISTuSEd jA muud KoguduSE üRITuSEd

N, 01. kl 18.00 

R, 02. kl 11.00 
P, 04. kl 11.00 

E, 05. kl 18.00 
R, 09. kl 19.00 

L, 10. kl 16.00 

P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 

Suure Neljapäeva jumalateenistus. 
Armulaud.
Suure Reede liturgiline jumalateenistus.
I ülestõusmispüha jumalateenistus. 
Armulaud.
II ülestõusmispüha jumalateenistus.
Nõo kiriku meesansambli 20. sünnipäeva 
kontsert Tartu Jaani kirikus.
Nõo kiriku meesansambli 20. sünnipäeva 
kontsert Nõo Püha Laurentsiuse kirikus.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

APRILL  2010MÄRTS  2010
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.

P, 07. kl 11.00 
P, 14. kl 11.00 
P, 21. kl 11.00 
P, 28. kl 11.00 

TAIZE-PALVUSED kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 19.30 kirikus.
Koguduse SEGAKOORI HARJUTUSED neljapäeviti kell 18.00 kiriku käärkambris.
RAAMATURING NÕOS reedeti kell 12.00 kiriku käärkambris.
RAAMATURING MEERI SELTSIMAJAS kuu esimesel reedel kl 14.00.
PIIBLITUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal kolmapäeval kell 12.00.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel teisipäeval kell 15.30.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel reedel kell 13.00.
PÜHAPÄEVAKOOL reedeti kell 17.00 Luke külas (Tamsa tee 4–5).
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30.

 Kevadise leerikursuse esimene kogunemine on teisipäeval,  
30. märtsil kell 18.00 kiriku käärkambris. Palun kutsuge oma sugu-
lasi-tuttavaid leerikursusele!
 Nõo kiriku meesansambel tähistab oma 20. tegevusaastat 

kontsertidega reedel, 09. aprillil kell 19.00 Tartu Jaani kirikus ja 
laupäeval, 10. aprillil kell 16.00 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus. Kõik 
huvilised on lahkesti oodatud!
 11.–13. juunil 2010 toimub Tartus EELK suurüritus — Kirikupäev 

ja vaimulik laulupidu „Mu mano tulge, latse“. Laulupeol osaleb ka 
meie koguduse segakoor. Kõik, kes tahate Tartu laulukaare all laulu-
osadust kogeda, tulge palun meie segakoori laulma!

TEATEd  22. mail toimub Puhjas EELK Valga praostkonna laste- ja pere-
päev. See üritus on mõeldud asendama iga-aastast praostkonna 
laulupäeva, mis otsustati üldkirikliku Vaimuliku laulupäeva tõttu sel 
aastal ära jätta. Ürituse kellaaeg ja sisu selgub märtsikuu jooksul. 
Jälgige reklaami praostkonna veebilehel www.valgapraostkond.ee.
 Liikmeannetust 2010. aasta eest (summa vastavalt annetaja 

soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käär-
kambris kui ka pangaülekandega (a/a nr 101 520 060 910 03 SEB 
pangas, selgitus: “(Nimi) liikmeannetus 2010. aasta eest.”). Neil, kes 
soovivad oma liikmeannetuselt 2011. aastal tulumaksu tagasi saada, 
palume pangaülekande juurde märkida ka oma isikukood, mille 
teatame vajalikul ajal maksuametile. Kes ülekandega annetajaist 
soovib tavapärast maksedokumenti, palun võtke kaasa oma panga-
ülekande väljavõte ja tulge koguduse kantseleisse.

MAI  2010
Jumalateenistus. Armulaud.
Emadepäeva perejumalateenistus.
Taevaminemispüha jumalateenistus.
Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
I nelipüha jumalateenistus. Armulaud.
II nelipüha jumalateenistus.
Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud.

P, 02. kl 11.00 
P, 09. kl 11.00 
N, 13. kl 18.00 

P, 16. kl 11.00 
P, 23. kl 11.00 
E, 24. kl 18.00 
P, 30. kl 11.00 
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Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

MÄRTS
Vilma Luksep Elva 01.03. 74
Tõnu Naudi Nõo 03.03. 63
Tamara Anzel Nõo 04.03. 83
Laine Henno Tartu 05.03. 78
Maie Soonberg Luke 06.03. 75
Endla Kõll  Nõo 08.03. 84
Margus Värno Nõo 08.03. 34
Laine Põder Elva 10.03. 76
Karl Toots Tallinn 10.03. 78
Aime Mägi Meeri 11.03. 75
Linda Org  Meeri 11.03. 68
Mare Kanarbik Vissi 12.03. 48
Helju Mikkel Luke 13.03. 85
Rein Prost Käo 14.03. 64
Magnus Urb Tallinn 15.03. 28
Eva Keernik Nõo 16.03. 66
Toomas Kangur Tartu 17.03. 43
Aino Raud  Altmäe 20.03. 73
Anneli Sannamees Tartu 20.03. 26
Heli Kruuse Nõo 22.03. 49
Maarja Daniel Peedu 23.03. 24
Piret Prost Elva 23.03. 33
Hilja Laius Meeri 24.03. 76
Gunnar Sannamees Nõo 24.03. 25
Raili Värno Nõo 26.03. 32
Juhan Soonberg Nõo 27.03. 77

Ants Zeigo Sulu 28.03. 73
Mati Käärik Aiamaa 29.03. 55
Ene Naudi  Nõo 30.03. 56
Merry Aart Kolga 31.03. 57
Mart Jaanson Märja 31.03. 44
Leida Palsi Nõo 31.03. 86

APRILL
Arvo Luik  Nõo 03.04. 57
Peeter Zeiger Meeri 03.04. 72
Jane Pedmannson Tartu 04.04. 39
Maret Terav      Väike-Maarja 04.04. 80
Malle Roomet Meeri 06.04. 64
Maie Pau  Külitse 07.04. 61
Karl Toom Elva 09.04. 77
Valentine Räisa Luke 09.04. 91
Marje-Maret Kivari Karijärve  10.04. 67
Marek Sugul Elva 12.04. 33
Margus Lehesaar Nõo 14.04. 33
Miralda Lind Tartu 14.04. 73
Marta Ehrlich Nõo 15.04. 79
Laine Henno Tartu 15.04. 78
Aila Utsu-Püttsepp Peedu 16.04. 38
Helju Aav  Tartu 17.04. 76
Viive Terav Luke 19.04. 69
Koit Viigipuu Melliste 21.04. 45

Endla Tamm Meeri 23.04. 78
Tiina Ööpik Tartu 23.04. 48
Malle Kuiv  Nõo 24.04. 76
Marju Arras Tallinn 25.04. 62
Ragne Metsamägi Nõo 30.04. 24

MAI
Karl Kruuse Nõo 02.05. 23
Marike Tolmats Nõo 05.05. 19
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05. 35
Maimu Piir Nõo 10.05. 96
Anne Joosepson Nõo 12.05. 48
Marju Raud Meeri 12.05. 64
Juta Sannamees Nõo 12.05. 47
Tõnis Otsa Tartu 15.05. 78
Toivo Põld Peedu 15.05. 54
Lea Kuimets Põlva 19.05. 79
Olev Sannamees Nõo 19.05. 49
Maarja Oja Tallinn 20.05. 26
Viivi Soonvald Meeri 22.05. 72
Ülo Tõnnis Tartu 24.05. 79
Vilma Nigol Meeri 25.05. 86
Kaido Kubri Nõo 28.05. 30
Linda Trummal Tartu 29.05. 37
Marianne Viljamaa Nõo 29.05. 82
Helga Puiestik Tartu 31.05. 85

PAlju õnnE jA jumAlA õnnISTuST TEIlE KõIgIlE!SünnIPäEVAd

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus 
Reg nr 80210421, a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Tartu mnt 2, 61601 Nõo, Tartumaa. Tel 745 5195.
Veebilehekülg http://www.eelk.ee/noo

juhATuSE ESImEES  Madis Kanarbik, tel 504  6570

KoguduSE õPETAjA  Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus), 
5661  1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee 

KIRIKuVAnEm  Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus) 

oRgAnISTId

Katre Kruuse (koorijuht), tel 5560 6678
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

PühAPäEVAKoolI õPETAjA

Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

KonTAKT

Eelmisse „Rahutegijasse“ (jaanuar 2010, nr 13) on sattunud 
mõned eksimused. Möödunud sügisel igavikku läinud Karl Ülo 
Kuusik ei maetud mitte Tartu Pauluse kalmistule, vaid Nõo kal-
mistule. Palume Karl Ülo lähedaste ees vabandust!

2010. aasta jaanuarikuu sünnipäevalaste hulgast on välja 
jäänud Ilme Prost, kes sai 25. jaanuaril 62-aastaseks. Palju õnne 
ja õnnistust tagantjärgi!

PAlumE VABAnduST!

Anu Perv  16.01.10  Nõo kalmistu

mAETud


