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“Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:9)

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnaline aruanne
2010. aasta kohta
Armas lugeja! Alljärgnevalt avaldame, esmakordselt ka „Rahutegijas“, meie koguduse möödunud aasta sõnalise aruande — nii nagu see
sai käesoleva aasta veebruariks esitatud EELK Konsistooriumile. See on ametlik dokument, mille loetavus vormiliste nõuete tõttu arusaadavalt
veidi kannatab. Siiski loodame, et see annab Sulle Sinu kogudusest veidi sidusama pildi ja aitab Sul nõnda paremini tunnetada oma kohta
kirikus, Kristuse Ihus!
I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs
Aruandeaastal oli koguduses 205 liikmeannetajat, 24 võrra rohkem kui 2009. aastal. See on suurim liikmeannetajate arv viimase 12
aasta jooksul, mille kohta on liikmeannetajate arv teada. Koguduse
“hingi” (kogudusse üle tulnud, koguduses ristitud, konfirmeeritud ja
nende lapsed) on umbes 650.
Viimasel 12 aastal liikmeannetuse teinud 320 koguduseliikme
keskmine vanus on 58 aastat. Umbes viiendik neist on kõrgema haridusega või seda omandamas. Veidi alla poole (147) neist on pensionärid (65-aastased või vanemad). 144 inimest neist elab väljaspool
Nõo kihelkonna piire, paljud siiski lähedal, nt Elvas ja Tartus. Nõo
kihelkonna piirides (17 küla/alevikku Nõo vallast, 1 küla Tähtvere vallast, 8 küla/alevikku Ülenurme ja 8 küla Konguta vallast) elab umbes
5000 inimest. Nõo kihelkonna kirikusse mittekuuluvate elanike suhtumine kristlikku usku on heatahtlik.
Aruandeaastal tegutsesid koguduse juhtorganid, kes valiti 2009.
aasta jaanuaris järgmiseks 4 aastaks ametisse, järgmises koosseisus:
3-liikmeline juhatus: Madis Kanarbik (esimees), Mart Jaanson,
Raili Värno (sekretär).
11-liikmeline nõukogu: Jaan Aruväli, Mart Jaanson, Madis Kanarbik,
Agnes Laasimer, Laurits Leedjärv, Taime Põld, Rein Soidla, Silvia
Veidenbaum, Raili Värno, Aare Ööpik, Tiina Ööpik.
Revident: Rein Soidla.
Sinodisaadikud: Jaan Aruväli, Madis Kanarbik, Taime Põld (asemik), Tiina Ööpik (asemik).
4 nõukogu liiget on sel valimisperioodil ametis esmakordselt.
8 nõukogu liiget 11-st on kõrgema haridusega. Aruandeaastal on kõik
juhtorganite liikmed vajaduste ja võimaluste piires koguduse töös
osalenud. Üheskoos on ära tehtud palju vajalikku: töö inimestega,
muusikatöö, talgud, majandustegevus. Kõik juhtorganite liikmed on
aktiivsed ka vaimulikult, külastades eeskujulikult jumalateenistusi ja
muid koguduse üritusi ning moodustades seeläbi koguduse tõelise

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
tuumiku. Koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik on oma tööga
väga hästi hakkama saanud.
II. Koguduse töötajad ja nende tegevus
1. Koguduse vaimulik, õpetaja Mart Jaanson on 44-aastane. Töö
Nõo koguduse vikaarina algas 2002. aasta sügisest, koguduse õpetajana alates ametissekinnitamisest EELK Konsistooriumi poolt
07.10.2003. Õp Jaansoni töökoormus koguduses on normaalne. Ta on
EELK Valga praostkonna nõukogu liige ja kuulub 2012. aastal Tallinnas
toimuva soomeugri kirikute kongressi korraldustoimkonda.
Kogudusetöö kõrvalt töötab õp Jaanson Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kunstide osakonna muusika õppetoolis muusikateoreetiliste ainete lektorina (0,5
kohta) ja õpib Tartu ülikooli usuteaduskonna doktoriõppes. à
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Õp Jaanson on abielus Eda Jaansoniga, peres on 9-aastane tütar Epp
Katariina. Elamistingimused Tähtvere vallas Märja alevikus aadressil
Keskuse 13–13 on head. Õp Jaanson omas aruandeaastal EV perekonnaseisuametniku õigusi ja tegi läbi vastava koolituse, et säilitada
need õigused ka alates 01.07.2010.
2. Koguduse organistid.
2.1. Organist ja koorijuht Katre Kruuse on 25-aastane. Nõo koguduses on ta töötanud alates 2005. aastast. Elab Nõo alevikus, kuid
alates aruandeaasta märtsikuust viibib Hollandis. Omab kirikumuusiku D-kategooriat. Õpib Tartu Teoloogia Akadeemias hingehoidja magistriõppes. Aruandeaastal osales ka TÜ AÜ täienduskoolitusel
(„Kutseaastat läbiva õpetaja tugiprogramm“ ja „Klaverisaate kujundamine tähtharmoonia alusel“) ja EMTA muusikateraapia täienduskursusel. Aruandeaasta kevadtalvel viibis Prantsusmaal Taizé’ kloostris. Tema algatusel on aruandeaastal regulaarselt kaks korda kuus
toimunud Nõo kirikus Taizé-palvused.
2.2. Organist ja koorijuht Agnes Laasimer on 60-aastane. Ta on
orelit õppinud Hugo Lepnurme juures. Nõo koguduses on ta töötanud
alates 1971. aastast. Tema töökoormus on normaalne. Väljaspool
kogudust töötab ta Tartu Ülikooli Mikrobioloogia instituudis vanemlaborandina. Elab Nõo alevikus. Kutsekategooria puudub. Osaleb regulaarselt EELK koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK töös, aruandeaastal käis selle kooriga Saksamaal kontsertreisil. Aruandeaastal
täiendkoolitusel osalenud pole. Aruandeaastal pälvis kauaaegse
ustava teenimise eest EELK aukirja.
2.3. Organist Margit Keeman on 42-aastane. Ta kuulub EELK Tartu
Maarja kogudusse. Nõo koguduses on ta töötanud alates 2005. aastast. Margit Keemani töökoormus on normaalne. Ta elab Nõo vallas
Voika külas. Töötab Nõo muusikakoolis klaveriõpetajana ja teeb lepingulisi tõlketöid saksa keele alal. Kutsekategooria puudub. Aruandeaastal täiendkoolitusel osalenud pole.
3. Koguduse palgaline kirikuvanem Toivo Saal on 52-aastane.
Koguduses on ta töötanud alates 1996. aastast. Toivo Saal töötab
osalise koormusega.
4. Vabatahtlikud töötegijad.
4.1. Koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik teeb seda tööd
alates 2005. aastast, seega teist valimisperioodi järjest. Tema käes
on ka koguduse kassa.
4.2. Koguduse juhatuse liige Raili Värno töötab koguduse nõukogu
ja juhatuse sekretärina.
4.3. Koguduse nõukogu liige Silvia Veidenbaum hoolitseb kirikukorjanduse ning jumalateenistusel osalejate ja armulaualiste ülesmärkimise eest. Ta abistab ka koguduse eakaid.
4.4. Koguduse nõukogu liige Taime Põld viib Nõo alevikus ja Nõo
koguduse Meeri küla kuulutuspunktis läbi vestlustunde kristlikust kirjandusest.
4.5. Koguduse liige Marju Liblik on oma kodus Luke külas (Tamsa
tee 4–5) avanud ukse pühapäevakoolitundidele ja viib vahel ka ise
tunde läbi.
4.6. Koguduse liige Eva Keernik töötab koguduse raamatupidajana.
4.7. Koguduse liige Kalju Õllek korraldab oma kodus Konguta val-

las Külaaseme külas koguduse õpetaja osavõtul piiblitunde ja jumalateenistusi.
4.8. Koguduse liige Liidia Aruväli aitab kaasa koguduse kohvilaudade ettevalmistamisel.
4.9. Koguduse liige Heli Kruuse töötab koguduse segakoori direktorina ja avab vajadusel kirikuuksi koguduse külalistele.
4.10. Koguduse liige Imbi Tanilsoo viib Luke külas Marju Libliku
kodus läbi pühapäevakoolitunde. Alates aruandeaasta oktoobrikuust
viib ta pühapäevakoolitunde läbi ka Nõo Noortekeskuses.
4.11. Koguduse nõukogu liikmed Jaan Aruväli, Tiina ja Aare Ööpik
on esimesed abilised igas talgutöös.
4.12. Koguduse liige Tiina Sirge viib juba mitmel aastal järjest EELK
Valga praostkonna noorte suvelaagris läbi spordiprogrammi.
4.13. EELK Tartu Pauluse koguduse liige Sander Tamm juhtis aruandeaasta septembrikuust kuni aasta lõpuni koguduse segakoori.
4.14. EELK Tallinna Peeteli koguduse liige Margus Liiv juhendab Nõo
kiriku meesansamblit.
4.15. Koguduse nõukogu liige Laurits Leedjärv esindab kogudust
Nõo vallavolikogus (on selle aseesimees).
Ka muu vajalik töö koguduses (nt kiriku kaunistamine jne) toimub
vabatahtlikkuse alusel.
III. Jumalateenistusliku elu analüüs
EELK Nõo koguduse jumalateenistused toimuvad vastavalt „Kiriku
laulu- ja palveraamatus“ ja „E.E.L.K. agendas“ antud korrale. Lektsioonid ja jutlusetekstid valiti „Eesti kiriku kalendri“ alumisest perikoobireast. Aruandeaastal toimunud perejumalateenistustel pidas koguduse õpetaja jutluse puldist, asudes enam koguduse keskel, ning
laulis koos kogudusega (ja lastega) lisaks koraalidele mõned ühislaulud. Augustis toimus koguduses traditsiooniline kuulutusnädal, mille
raames nädala sees toimuvatel õhtujumalateenistustel jutlustasid
teiste koguduste vaimulikud ja toimusid kontserdid. Kaks korda kuus
toimusid kirikus regulaarselt Taizé-palvused, mida aasta esimeses
kvartalis viis läbi koguduse organist ja koorijuht Katre Kruuse, ülejäänud aastal koguduse õpetaja Mart Jaanson. Pühapäevaste ja pühade
jumalateenistuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalevad ilmikud
vaid muusikalises osas. Jumalateenistuse keskmine pikkus on 70
minutit, jutluse keskmine pikkus 10 minutit.
Jumalateenistustest võttis aruandeaastal osa keskmiselt 25,3
inimest, minimaalselt 5 ja maksimaalselt 200. Koguduse laulmine ja
häälega kaasaloetavad jumalateenistuse osad kostavad kuuldavalt,
kuid mitte valjult. Armulaud kaetakse reeglina kuu esimesel ja kolmandal peajumalateenistusel, suurtel pühadel ja vastavalt koguduseliikmete soovile. Keskmiselt võtab armulauast osa 10 inimest.
Jumalateenistusel osalejad panevad annetused kiriku ukse juures
asuvasse korjanduskarpi. Üldine kord jumalateenistustel on eeskujulik, miski ei häiri.
Väljakuulutatud jumalateenistused on alati toimunud.
Väljaspool kirikuhoonet on aruandeaastal peetud 26 jumalateenistust (sh piibli- ja raamatutunnid ning alguspalvega kirikukontserdid). Jumalateenistused on toimunud Nõo kalmistul, Nõo Hooldekodus,
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Külaaseme külas; piiblitunnid Külaaseme külas, Nõgiaru raamatukogus ja Meeri Seltsimajas; raamatutunnid Meeri Seltsimajas.
Jumalateenistuse muusikaline osa on olnud mitmekesine: orelimäng, koori-, ansambli- ja soololaul saatega ning saateta, mäng erinevatel muusikainstrumentidel (kitarr, rahvapillid, akordion, viiul,
vioola, tšello, flööt, plokkflööt, löökpillid, süntesaator). Orelimängu
tase on hea.
IV. Kiriklike talituste analüüs
Võrreldes 2009. aastaga tehti aruandeaastal enam kodukülastusi
(40) ja jagati kodust/haigla armulauda (6). Vähem oli aga ristimisi
(3). Esimest korda paljude aastate jooksul ei kogunenud koguduses
leerigruppi ega toimunud seega ka konfirmatsiooni. Peamiseks
põhjuseks on arvatavasti koguduse jahedad suhted Nõo Reaalgümnaasiumiga, aga ka ebaregulaarsus koguduse hingekirja kuuluvate leeriealiste laste leerikutsumisel koguduse õpetaja poolt. Aruandeaastal ei toimunud ka laulatusi. Matuste arv püsis võrreldes
eelmiste aastatega samas suurusjärgus, aruandeaastal oli see 20. Ka
pühitsemisi, õnnistamisi ja muid talitusi ei peetud. Talituste kord
vastab põhijoontes „E.E.L.K. agendas“ antud korrale.
V. Muusikatöö
Nõo koguduses tegutses aruandeaastal kolm muusikakollektiivi.
1. Segakoor, milles osales umbes viisteist inimest. Koori oodatakse uusi lauljaid.
Koor tegutses regulaarselt jaanuarist juunini ja septembrist
detsembrini. Koori juhatasid Katre Kruuse, Agnes Laasimer ja Sander
Tamm. Proovid toimusid keskmiselt kord nädalas kiriku käärkambris.
Koguduse jumalateenistusel esineti suurematel pühadel, aruandeaasta viimases kvartalis kord kuus. Korra esineti koos EELK Tartu
Peetri koguduse segakoori ja kammerkooriga. Osaleti EELK vaimulikul
laulupeol ja Taizé-palvustel Nõo kirikus. Peeti kaks laululaagrit.
Aruandeaasta augustikuus osaleti ka A.–A. Marandi näidendi „Keiser
Nõos“ kordusetendusel kirikuaias.
2. Meesansambel, milles aruandeaastal osales 7 liiget. Ansambli
juht on Margus Liiv, kes elab Tallinnas. Tema äraolekul viib proove läbi
õp Mart Jaanson. Proovid toimuvad nn projektikorras, mingi aja jooksul enne esinemisi. Aruandeaastal anti mitmeid kontserte Eesti eri
paigus. Mitmel korral astuti üles Nõo kirikus, juunis esineti Petseri
Peetri kirikus ja EELK vaimulikul laulupeol, juulis Mustvee baptistipalvelas ja Helme kirikus, augustis Ruhnu rahvamajas ja kirikus,
septembris Elva kirikus, novembris Meeri Seltsimajas, advendiajal
Tallinna Nõmme Lunastaja kirikus ja Keila Miikaeli kirikus, jõuluajal
Nõo hooldekodus. Olulisemateks ettevõtmisteks võib pidada ansambli 20. aastapäeva tähistamist kontsertidega Tartu Jaani kirikus ja Nõo
kirikus aruandeaasta aprillikuus ning ansambli kolmanda kompaktplaadi „Nõo Lipp“ esitluskontserti Nõo kirikus juunikuus.
3. Meeri Seltsimaja naisansambel Elurõõm, mille kümnekonnast
liikmest suurem osa kuulub EELK Nõo kogudusse. Ansamblit juhendab
õp Mart Jaanson. Aruandeaastal esineti kirikus kahel korral: emadepäeval ja advendiajal.

Peale täiskasvanute esinesid EELK vaimulikul laulupeol juunis ka
koguduse pühapäevakoolilapsed. Enne seda lauldi laulud esinemisküpseks 22. mail toimunud EELK Valga praostkonna laste laulupäeval
Puhja kirikus.
Nõo kiriku suur orel (firmalt Walcker, 1890) on mängukorras, kuid
vajab remonti (puudub 151 vilet). Aruandeaastal teostas oreli hooldusremonti Toomas Mäeväli. 2005. aastal renoveeritud positiivorel
Müllverstedt (1903), mis asub kiriku kooriruumis, on üldiselt mängukorras, kuid vajab häälestamist.
Aruandeaastal teenisid EELK Nõo koguduse jumalateenistustel
kaasa või andsid kirikus kontserte järgmised kollektiivid ja solistid:
EELK Tartu Peetri koguduse segakoor, EELK Tartu Peetri koguduse
kammerkoor, Ansambel Omnibus, Ansambel Dionysius, Puhja naiskoor Läte, Peterburi eestlaste segakoor Kaja, E STuudio tütarlastekoor, Naiskoor Emajõe Laulikud, Segakoor Serviti, Segakoor Mask,
Rahvusvahelise õigeusu festivali Credo meesansambel, Vanemuise
keelpillikvarteti liikmed, Ansambel Triskele, Tuulikute pereansambel,
organistid Elke Unt, Anna Humal ja Sergei Varšavski, flöödisolist
Lande Lampe-Kits, Vanemuise teatri solistid Atlan Karp (bariton) ja
Karmen Puis (sopran). Kirikus toimus 10 kontserti.
VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö
Aruandeaastal on kodukülastusi teinud koguduse õp Mart Jaanson.
Aastaringselt teevad seda tööd ka koguduse vabatahtlikud. Õp Jaanson on külaskäike teinud peamiselt seoses sünnipäevadega ja matustega, aruandeaastal on kasvanud ka lihtsalt hingehoidlike külastuste arv. Kokku külastas vaimulik kodusid 40 korral, vabatahtlike
koguduseliikmete külaskäikude üle pole arvet peetud. Erilisi probleeme esile tuua ei oska. Enamasti olid inimesed vaimuliku külaskäigu
üle rõõmsad.
Eakamaile inimestele on püütud saata sünnipäeva puhul koguduse
ja õpetaja poolt õnnitluskaardid, kuid seda pole tehtud järjekindlalt.
Seevastu koguduse sõnumileht „Rahutegija“ püüti neli korda aastas
toimetada kõigi nendeni, kes on viimase 12 aasta jooksul vähemalt
korra tasunud liikmeannetuse, käinud leeris/kuldleeris või kogudusega liitunud. Seal oli mh ära toodud ka kõigi viimatinimetatute
sünnipäevad.
Koguduse õpetaja on kahel korral pidanud jumalateenistuse Nõo
Hooldekodus. Mõlemal korral on seal laulnud ka Nõo kiriku meesansambel. Õp Jaanson on külastanud haigeid ka Tartu Maarjamõisa ja
Elva haiglas ning jaganud esimeses ka armulauda.
Koostöö Nõo valla sotsiaalabiosakonnaga on hea.
Aruandeaastal koguduses humanitaarabi jagatud pole.
VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö
Aruandeaastal jätkas tegevust 2006. aasta oktoobris taaskäivitunud pühapäevakool Luke külas. Tunnid toimusid aruandeaasta jaanuarist maini igal reedel kahe õpetaja — Imbi Tanilsoo ja Marju Libliku
— juhtimisel Marju Libliku pool kodus. Alates aruandeaasta septembrist toimusid tunnid Lukel üle nädala.
à
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Alates aruandeaasta oktoobrist käivitus Nõo alevikus Nõo Noortekeskuses koguduse teine pühapäevakool. Ka seda viis läbi Imbi Tanilsoo. Imbi Tanilsoo on pikka aega töötanud pedagoogina ning viimased
12 aastat ka pühapäevakooliõpetajana Lagujal, samuti teistes EELK
Valga praostkonna kogudustes. Igal aastal osaleb ta mõnel pühapäevakooliõpetajate täienduskursusel. Marju Liblik ei oma pühapäevakooliõpetaja väljaõpet, kuid on omandanud Nõo koguduse nelja pühapäevakooliaasta jooksul palju kogemusi ning suudab tunde läbi viia ka
iseseisvalt. Ta on osalenud pühapäevakoolilaagrites ka kokana, omades vastavat kvalifikatsiooni. Märkimisväärne on ka hea koostöö
mõnede lapsevanematega, kes viibivad paljudes tundides. Aruandeaastal toetas koguduse pühapäevakooli materiaalselt Soome
misjoniselts Kylväjä, selle esindajad külastasid Nõo kogudust aruandeaasta detsembrikuus.
Kokku osales aruandeaastal koguduse pühapäevakoolis ligi 30
last. 7 last võttis maikuus osa EELK Valga praostkonna laste laulupäevast Puhjas ja EELK vaimulikust laulupeost; 7 last esindas kogudust juulis EELK Valga praostkonna pühapäevakoolilaagris; 1 laps
osales augustis EELK Otepää koguduse pühapäevakoolilaagris Laguja
koolimajas.
Aruandeaastal leeritööd ei toimunud (vt ka p IV). Varasemate
konfirmeeritute osalemist koguduse tegevuses võib lugeda rahuldavaks.
Aruandeaastal pole toimunud regulaarset noortetööd vanusegrupile 16–25 eluaastat. Siiski võttis kaks noort osa aruandeaasta
juunis toimunud EELK suvistest noortepäevadest Tartus ja üks noor
juulis toimunud EELK Valga praostkonna pühapäevakoolilaagrist.
18-aastane Bert-Ove Laasimer laulab Nõo kiriku meesansamblis.
Koguduse suhted Nõo Põhikooliga on head, kuna selle liikmeskonda kuuluvad paljud koguduse pühapäevakoolilapsed. Side Nõo
Reaalgümnaasiumiga on aga endiselt nõrk, aruandeaastal ei toimunud ka kooli traditsioonilist jõulukontserti kirikus. Usu- ja religiooniõpetuse tunde Nõo Põhikoolis ega Nõo Reaalgümnaasiumis ei toimu.
Siiski osales koguduse esindus aruandeaasta sügisel Nõo valla noorsootöö arengukava koostamisel ja saavutas selle, et arengukavasse
lülitati sisse usundiõpetuse vajadus nii Nõo Põhikoolis kui ka Nõo
Reaalgümnaasiumis. Suhted Nõo valla nelja lasteaiaga on rahuldavad.
Aruandeaasta jaanuarist juunini ja septembrist detsembrini käis
kiriku käärkambris keskmiselt kaks korda kuus koos osadusgrupp,
toimusid raamatu- või piiblitunnid. Neid viisid läbi õp Jaanson ja
koguduse nõukogu liige Taime Põld. Osalejaid oli keskmiselt 6.
Juba varem regulaarseks kujunenud piiblitunnid Nõgiaru raamatukogus, Külaaseme külas ja Meeri Seltsimajas toimusid ka aruandeaastal. Kõigis kolmes kuulutuspunktis oli osalejaid keskmiselt 5.
Osadusgruppides käsitletavad teemad valiti kas seoses kristliku kirjandusega (Taime Põllu raamatutunnid), kirikuaastaga või võeti
Piiblist.
Aruandeaastal on koguduse töötegijatest täienduskoolitusel käinud organist ja koorijuht Katre Kruuse ning koorijuht Sander Tamm.
Täiendkoolitust koguduse liikmetele pole aruandeaastal toimunud.

VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö
Sihipärase kuulutustööna võib nimetada piiblitunde Nõgiarus,
Külaasemel ja Meeril ning ajalehe „Eesti Kirik“ tellimist koguduse kulul
Nõo, Luke ja Nõgiaru raamatukokku, samuti koguduse muusikakollektiivide esinemisi Nõo vallas ja väljaspool ning teise pühapäevakoolirühma moodustamist Nõo alevikus. Koguduse õpetaja Mart Jaanson
võttis aruandeaastal tihti sõna „Nõo Valla Lehes“, ülestõusmis- ja
jõulupühade paiku ilmusid seal jutlused. Peamiseks misjonitöövormiks oli siiski n.ö „varjatud misjon“: kogu Nõo valla elanikkonda puudutavad kultuuriprojektid (Aleksander Lätte 150. sünniaastapäeva
tähistamine jaanuarikuus, Martin Lipu päeva tähistamine juunikuus,
Iseseisvuspäeva tähistamine jumalateenistusega 24. veebruaril,
koostöös Nõo Kultuurimajaga 30.07.09 kirikuaias etendunud näidendi
„Keiser Nõos“ kordusetendus 14.08.10), kirikukontserdid, koguduse
kinnisvaraprojektid (muudavad koguduse Nõo alevikus ja vallas
paremini nähtavaks), koguduse ürituste järjekindel reklaam „Nõo
Valla Lehes“, osalemise aktsioonis „Teeliste kirikud“ jne.
IX. Avalikud suhted
Suhted kohaliku „Nõo Valla Lehe“ toimetaja Kai Toomiga on väga
head, informatsioon koguduse ürituste kohta ilmub lehes järjekindlalt. Aruandeaasta igas kvartalis ilmus koguduse sõnumileht „Rahutegija“, mida toimetab õp Jaanson ja küljendab Kai Toom. Lehte levitati aktiivselt, püüdes seda toimetada eriti koguduse liikmeile väljaspool „Nõo Valla Lehe“ leviala.
Kogudusel puudub internetis omaette kodulehekülg, kuid informatsioon koguduse kohta sisaldub Valga praostkonna koduleheküljel
www.valgapraostkond.ee. Koguduse tegemistest teatatakse koguduse
liikmeile ka e-posti teel. Vaimuliku kirjanduse ja ajakirjanduse levitamine koguduses on hea, eriti paistavad selles osas silma koguduse
osadusgrupi liikmed eesotsas Taime Põlluga.
X. Majanduselu
Kogudusele kuulub 13. sajandist pärinev kirikuhoone, mille seisukord on rahuldav. Aruandeaasta sügisel astus koguduse nõukogu
samme, et alustada ettevalmistusi kirikuhoone restaureerimiseks.
19. sajandi teisest poolest pärinev kahekorruseline endine kihelkonnakooli maja Lätte 9 koos krundiga müüdi 2009. aasta sügisel pärast
paariaastasi läbirääkimisi OÜ Kiriku Varahaldus vahendusel, kuid
raha ostu eest laekus aruandeaastal ainult osaliselt ja suure hilinemisega. Nimetatud krundi kõrval asuvad kaks elamukrunti, millest
kihelkonnakooli krundi ostja samuti huvitatud oli, jäid aruandeaastal
müümata. Kogudusel on nüüd u 25 ha maad, enamik sellest asub Nõo
aleviku territooriumil. Umbes kolmandik maast on välja renditud talupidajale, ülejäänud maa on OÜ Kiriku Varahaldus vahendusel detailplaneeringute abil ette valmistatud kas müümiseks või hoonestusõiguse andmiseks. Kinnisvaraalane koostöö koguduse ja OÜ Kiriku
Varahaldus vahel, mille aluseks on 2005. aastal sõlmitud leping,
kulges siiski hästi.
Aruandeaastal oli koguduse majandustegevus edukas. Tänu kin-
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EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnaline aruanne 2010. aasta kohta
nisvaramüügist laekunud summale ületasid koguduse tulud märgatavalt kulusid. Kogudusel pole võlgu. Kogudusel on head suhted ka Nõo
valla majandusettevõtetega.
Koguduse õpetaja Mart Jaanson sai aruandeaastal miinimumpalka. Sellel aitas mh võimalikuks saada Nõo valla toetus kogudusele.
Lisaks sai õp Jaanson koguduselt 2000 krooni autokompensatsiooni
kuus. Kirikuvanem Toivo Saal sai kuus ligikaudu 0,25 miinimumpalka.
Organist-koorijuht Agnes Laasimer sai 500 krooni (aruandeaasta
oktoobrist detsembrini 750 krooni) kuus autokompensatsiooni.
Pühapäevakooliõpetajate tööd toetab Soome misjoniselts Kylväjä.
Teised töötegijad töötavad tasuta. Koguduse õpetaja ja kõigi töötegijate majanduslik toimetulek on rahuldav.
XI. Visitatsioonid ja revideerimised
Aruandeaasta 17. novembril pidas EELK Valga praostkonna praost
Vallo Ehasalu Meeri Seltsimajas piiblitunni. Peapiiskop Andres Põder
ega piiskop Einar Soone aruandeaastal kogudust külastanud pole.
Riiklikest institutsioonidest on aruandeaastal koguduse omandis
olevat kirikuhoonet inspekteerinud Muinsuskaitse esindajad.
Muinsuskaitse materiaalsel toel renoveeriti osaliselt kirikuaeda.
Maksuamet ega Äriregister koguduse vastu seni huvi tundnud pole.
XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega
Suhted kohaliku omavalitsusega, Nõo vallaga on väga head. Selle
parimaks märgiks oli aruandeaastal nii toetus valla eelarvest kui ka
koostöös Nõo kultuurimajaga 14.08.10 kirikuaias toimunud näidend
„Keiser Nõos“.
Suhted ainsa konfessiooniga Nõos peale EELK, EAÕK Nõo Püha
Kolmainu kogudusega on pärast selle vaimuliku ülempreester Johannes Ülo Keskküla surma vaibunud, kuid märke nende jahenemisest
pole samuti. Elva baptistikoguduse kutsel laulis Nõo kiriku meesansambel Usupuhastuspühal, 31.10.10 Elva baptistipalvelas jumalateenistusel.
Suhted praostkonna teiste koguduste ja keskusega olid aruandeaastal väga head. Eriti silmatorkav oli lastetööalane hea koostöö EELK
Otepää ja Sangaste kogudusega ning kirikumuusikaalane hea koostöö
EELK Puhja kogudusega.
Kogudusel on tihedad suhted OÜ Kiriku Varahaldusega. Infovahetus
toimub EELK Kirikumuusika Liiduga. Kogudus on EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse liige.
Kogudusel pole ametlikke sõpruskogudusi. Siiski tehakse tihedat
muusikaalast koostööd EELK Tartu Peetri kogudusega. Koguduse
lastetööd toetab Soome misjoniselts Kylväja. Õp Jaansonil on isiklikud
suhted mõne vaimulikuga Saksamaa Eschwege praostkonnas. Nõo
kiriku meesansamblit kutsutakse esinema nii EELK teistesse kogudustesse kui ka ilmalikesse organisatsioonidesse.
XIII. Koguduse liikmed
Koguduse annetajaliikmete arv on viimastel aastatel üldiselt
kasvanud (2002 — 108, 2003 — 144, 2004 — 152, 2005 — 144, 2006

— 164, 2007 — 173, 2008 — 200, 2009 — 181), ületades aruandeaastal esmakordselt viimase 12 aasta jooksul (perioodil, mille kohta
on vastavad andmed teada) 200 piiri. Tõenäoline on ka liikmeannetajate edasine kasv, sest Nõo kihelkonna territooriumil asuvad omavalitsused on elupaigana atraktiivsed ja elanike arv kihelkonnas kasvab tasapisi. Noori lisandub kogudusse järjekindlalt, ehkki mitte palju.
Koguduse sooline koosseis on jäänud ligikaudu samaks: umbes 2/3
annetajaliikmeist on naised.
Koguduse liikmete vahekord kaasinimestega on hea.
Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on väga hea.
Koguduse liikmete kodune elu on keskeltläbi nagu linnalähedase
maapiirkonna elanike kodune elu ikka: on vaeseid peresid, on ka jõukamaid (eriti need, kelle liikmed töötavad Tartus või Elvas). Enamikus
peredes on mõlemad abielupooled koguduse liikmed. Seal, kus see nii
pole, suhtuvad mitte-koguduseliikmetest abikaasad kogudusse sallivalt. Koguduseliikmete laulatatud abielude kohta pole täpset ülevaadet, siiski on enamik paare registreeritud. Enamikus peredes on lapsed või lapselapsed, kes aga alates 18. eluaastast siirduvad reeglina
mujale elama. Kõlbeline olukord on hea. Perede side kogudusega on
hea.
XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud
Aruandeaasta oli ettevõtmiste osas parajalt aktiivne. Kogu Nõo
valla rahvast haaranud üritustest võib esile tuua kolme:
1. Nõo kiriku meesansambli 20. aastapäeva tähistamist kontsertide ja uue kompaktplaadiga „Nõo Lipp“ (viimane üritus oli ühtlasi
seotud koguduse traditsioonilise Martin Lipu päeva tähistamisega);
2. etenduse „Keiser Nõos“ kordusetendust 14.08.10, mil kirikuaeda
kogunes seda Nõo kultuurimaja ja koguduse koostöös sündinud lavastust jälgima üle 100 inimese;
3. Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine tänujumalateenistusega kirikus 24.02.10.
Koguduseelu seisukohalt oli oluline ka organisti ja koorijuhi Katre
Kruuse korraldatud Taizé-palvus Nõo kirikus 06.02.10, millest võttis
osa vend Matthew Taizé kloostrist Prantsusmaalt ning hulk külalisi
Tartust, Elvast, Kambjast, Puhjast jm.
Koguduseliikmete hulgas armastatud traditsiooniline kuulutusnädal koguduse nimepäeva Lauritsapäeva (10.08.09) paiku kulges
seegi kord meeleolukalt.
Head vastukaja pälvisid ka advendikontserdid, mida aruandeaastal toimus tavalisest rohkem (3).
Kõik aasta algul plaanitud ja traditsioonilised üritused leidsid
aset.
Kokkuvõttes võiks Nõo koguduse aastat 2010, mida leeritöö
puudumise tõttu ei saa just edukaks pidada, siiski nimetada heaks —
seda just liikmeannetajate kasvu, koguduse tuumiku jätkuvalt hea
koostöö, koguduseliikmete vaimuliku osaduse ja majandusliku toimetuleku mõttes.
Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja
31. jaanuar 2011
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Kroonika
w 3. detsembri õhtul esines Nõo kiriku meesansambel traditsioonilise sügiskontserdiga Meeri Seltsimajas. Jahe ruum sai tänuliku
publiku toel soojaks lauldud.
w II advendi jumalateenistusel 5. detsembril laulis kirikus Meeri
Seltsimaja naisansambel Elurõõm. Klaveril saatis õp Mart Jaanson.
w 10. detsembril pidas Nõo noortekeskuses jõulupidu pühapäevakoolirühm, kes on seal õptaja Imbi Tanilsoo juhendamisel tegutsenud
alates 2010. aasta oktoobrist.
w III advendi jumalateenistusel 12. detsembril rõõmustasid kogudust Nõo muusikakooli noored kitarristid õpetaja Vaido Petseri
juhendamisel. Vaido mängis ka ise paar kaunist kitarripala. Sama
päeva pärastlõunal esines Nõo kirikus südamliku advendikavaga
Tartu naiskoor Emajõe Laulikud, milles laulab ka nõokaid.
w 17. detsembril pidas õp Mart Jaanson traditsioonilise jõulueelse
armulauaga jumalateenistuse Külaaseme külas Kalju Õlleku külalislahkes tares.
w IV advendi jumalateenistusel 19. detsembril esinesid kirikus
Audru naisansambel Vahtraõied ja Nõo kiriku meesansambel, keda
seob juba mitmeaastane sõprus. Koos veedeti aega ka pärast jumalateenistust. Sama päeva õhtul kogunes kirikusse aga Nõo koguduse
segakoor, Nõo kiriku meesansambel, Jõgeva segakoor Serviti, Eesti
Kirjandusmuuseumi rahvast koondav segakoor MaSk, noored laulusolistid Madara Vilson, Sander Sokk, Merit Tagel, organist Juliana
Baranova ja pianist Maarika Talja, kes esitasid dirigentide Sander
Tamme ja Johanna Murakase juhatusel kaunist advendi- ja jõulumuusikat. Muuhulgas tuli ettekandele Piret Ripsi/Leelo Tungla jõulumuusikal „Esimesed jõulud“.
w 22. detsembril tutvustas õp Jaanson Nõo kirikut Mart Reiniku
Gümnaasiumi algklasside lastele. 23. detsembril tulid aga koos oma
juhendaja Marju Liblikuga kirikusse Luke pühapäevakooli lapsed ja
kaunistasid omatehtud käsitööga kaks jõulukuuske.
w Pühal jõuluõhtul, 24. detsembril oli Nõo kirik, nagu ikka, rahvast
täis. Jumalateenistust kaunistas Nõo kiriku meesansambli kolmeliikmeline esindus, nende laulu saatis organist Agnes Laasimer. I jõulupüha jumalateenistusel 25. detsembril laulis meesansambel aga,
vaatamata tuisulumme mattunud teedele, 4-häälseid jõululaule.
Pärast jumalateenistust kuulutati jõuluevangeeliumi ja lauldi ka Nõo
hooldekodu rahvale.
w II jõulupüha, 26. detsembri jumalateenistuse järel kogunesid
kirikulised Nõo Päevakeskusesse, kus peeti maha koguduse jõulupidu.
Pidu lõppes aga Tallinna õigeusu meesansabli Credo kontserdiga Nõo
kirikus.
w 28. detsembril suundusid Luke pühapäevakoolilapsed oma
juhendaja Marju Libliku juhtimisel metsa, kus kohalike metsade ja
ulukite asjatundja Arno Loos jutustas loomade elust karmil talvel.
Koos viidi metskitsedele ka jõulutoitu.
w Vana-aastaõhtu jumalateenistust 31. detsembril kaunistas Nõo
kiriku meesansambli vähendatud koosseis. Pärast teenistust maitsti,
nagu ikka, käärkambri pliidil küpsetatud pannkooke.
w Pärast uue, 2011. aasta esimest peajumalateenistust 2. jaanuaril kogunes Nõo kiriku meesansambel Põlvamaale Tagametsale
oma liikme Mati Koonukõrbi maakodusse, et laulu harjutada ja pidada
alanud aastaks plaane.

Foto: MART JAANSON

Pühapäevakoolitund Nõo Noortekeskuses 18. veebruaril 2011.
w Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril osales õp Jaanson Tartus
restoranis Atlantis esmakordselt toimunud Lõuna-Eesti palvus-hommikusöögil „Üks maa, üks rahvas“, mille eesmärk on tuua kokku
Lõuna-Eesti poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelased.
w 7. jaanuaril Lukel ja 21. jaanuaril Nõo noortekeskuses alustasid
uut aastat ka meie koguduse pühapäevakoolirühmad. Nõo pühapäevakool algab nüüd laste soovil varem, juba 15.30, ja toimub igal reedel.
Jõudu ja õnnistust õpetaja Imbi Tanilsoole ja Marju Liblikule!
w 10. jaanuari õhtul kogunes uue aasta esimesse proovi Nõo
koguduse segakoor, kellel on uus noor dirigent Ragne Meier. Sander
Tamm, kes juhatas meie koori 2010. aasta sügisel, ei saanud kahjuks
jätkata, kuid palus Ragne enda asemele. Ragne Meier elab Nõo alevikus, kasvatab lapsi, õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogikat ja töötab oma sünnipaigas Antslas muusikaõptajana.
Kadestamisväärt ettevõtlikkus! Seda enam soovime Ragnele, kellel
koguduse segakoori ees Iseseisvuspäeva jumalateenistusel 24. veebruaril 2011 juba edukas debüüt kirjas, palju jõudu ja Jumala õnnistust!
w 11. jaanuaril kõneles õp Jaanson Nõo Päevakeskuse traditsioonilises vestlustunnis kokkutulnuile Martin Lipust ja tema suguvõsast.
w 16. jaanuaril pärast peajumalateenistust kogunes kiriku käärkambrisse korralisele aastaalguse koosolekule meie koguduse nõukogu. Võeti kokku 2010. aasta ja tehti plaanid alanud 2011. aastaks.
w 19. jaanuaril sai meie kiriku käärkamber annetuse korras kaasaegset kontorimööblit. Kõik sobis nagu valatult! Suur tänu Tiina
Ööpikule ja tema poeg Laurile, kes aitas mööblit sisse kanda!
w 24. veebruaril kell 14.00 toimus kirikus Eesti Vabariigi 93.
aastapäevale pühendatud tänujumalateenistus. Kirikulisi oli tavalisest
enam, päevakohase kõne pidas Nõo vallavanem Rain Sangernebo ja
laulsid kolm kollektiivi: Nõo koguduse segakoor, Nõo kiriku meesansambel ja Meeri Seltsimaja naisansambel Elurõõm. Ilm oli imeilus
ja meeleolu oli ülev.
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Jumalateenistused ja muud koguduse üritused
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)

APRILL 2011

MÄRTS 2011
P, 06. kl 11.00
K, 09. kl 18.00
P, 13. kl 11.00
P, 20. kl 11.00
P, 27. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

MAI 2011
P, 01. kl 11.00
P, 08. kl 11.00
P, 15. kl 11.00
L, 21. kl 14.00
P, 22. kl 11.00
P, 29. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Emadepäeva perejumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
EELK Valga praostkonna laulupäev
Sangaste Püha Andrease kirikus.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 03. kl 11.00
P, 10. kl 11.00
P, 17. kl 11.00
N, 21. kl 18.00
R, 22. kl 11.00
P, 24. kl 11.00
E, 25. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud. Martin Lipu päev.
Laulab Nõo kiriku meesansambel.
Jumalateenistus.
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud.
Teenib diakon Kaido Metsoja.
Suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Suure Reede liturgiline jumalateenistus.
I ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor.
II ülestõusmispüha jumalateenistus.

KEVADINE LEERIKURSUS algab PÜHAPÄEVAL, 03. aprillil kell 13.00 kiriku käärkambris Tartu tn 2 Nõo.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.
PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL vastavalt kell 12.00 ja 13.00.
TAIZE-PALVUSED kuu esimesel ja kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 19.30 kirikus.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 12.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23) igal REEDEL kell 15.30.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5) REEDEL, 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04. ja 13.05. kell 17.00.

Laulatatud ja registreeritud
Taavi Hallik ja Meeri Pennar 07.01.11 Nõo P. Laurentsiuse kirik

Teated
 Meie koguduse kevadine leerikursus algab pühapäeval,
03. aprillil kell 13.00 kiriku käärkambris.
 Iga-aastast Martin Lipu päeva tähistame sel korral 03.
aprilli peajumalateenistusel kell 11.00. Kavas on Martin Lipuga
seotud sõna ja muusika.
 EELK Valga praostkonna laulupäeva kontsert, täpsemalt
„Luterlik armulauaga jumalateenistus üksnes muusikas“ toimub

Maetud
Agnessa Ambre		
Liivi Tamm		
Selma-Juta Aliste		
Jaan Haas		
Aliide Savisaar		
Ilmar Kaupmees		
Laine-Vilhelmine Toomsalu

18.12.10
09.01.11
13.01.11
15.01.11
28.01.11
03.02.11
05.02.11

Nõo kalmistu
Elva kalmistu
Tartu krematoorium
Elva kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu
Elva kalmistu

laupäeval, 21. mail kell 14.00 Sangaste Püha Andrease kirikus.
 Meie koguduse segakoor ja tema uus dirigent Ragne Meier
ootavad uusi lauljaid kõigisse häälerühmadesse. Tulge mõnusalt
musitseerima ning aidake ühtlasi Nõo koguduse aastakümnetepikkust segakooritraditsiooni elus ja aus hoida!
 Liikmeannetust 2011. aasta eest (summa vastavalt annetaja soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku
käärkambris kui ka pangaülekandega (EELK Nõo koguduse a/a nr
101 520 060 910 03 SEB pangas, selgitus: „Liikmeannetus EELK Nõo
kogudusele“).
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Sünnipäevad
MÄRTS
Vilma Luksep
Elva
Anne Sorgsepp Elva
Tõnu Naudi
Nõo
Tamara Anzel
Nõo
Laine Henno
Tartu
Maie Soonberg Luke
Endla Kõll
Nõo
Margus Värno
Nõo
Laine Põder
Elva
Karl Toots
Tallinn
Taavi Hallik
Tartu
Aime Mägi
Meeri
Linda Org
Meeri
Mare Kanarbik Vissi
Helju Mikkel
Luke
Rein Prost
Käo
Magnus Urb
Tallinn
Eva Keernik
Nõo
Toomas Kangur Tartu
Aino Raud
Altmäe
Anneli Sannamees Tartu
Heli Kruuse
Nõo
Maarja Daniel
Peedu
Piret Prost
Elva
Gunnar Sannamees Nõo
Raili Värno
Nõo
Juhan Soonberg Nõo

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
08.03.
08.03.
10.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
20.03.
20.03.
22.03.
23.03.
23.03.
24.03.
26.03.
27.03.

75
52
64
84
79
76
85
35
77
79
29
76
69
49
86
65
29
67
44
74
27
50
25
34
26
33
78

Ants Zeigo
Mati Käärik
Ene Naudi
Merry Aart
Mart Jaanson
Leida Palsi

Sulu
Aiamaa
Nõo
Kolga
Märja
Nõo

28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
31.03.
31.03.

APRILL
Arvo Luik		
Nõo
03.04.
Peeter Zeiger
Meeri 03.04.
Jane Pedmannson Tartu 04.04.
Maret Terav Väike-Maarja 04.04.
Malle Roomet
Meeri 06.04.
Maie Pau		
Külitse 07.04.
Karl Toom
Elva
09.04.
Valentine Räisa Luke
09.04.
Marje-Maret Kivari Karijärve 10.04.
Marek Sugul
Elva
12.04.
Margus Lehesaar Nõo
14.04.
Miralda Lind
Tartu 14.04.
Marta Ehrlich
Nõo
15.04.
Laine Henno
Tartu 15.04.
Aila Utsu-Püttsepp Peedu 16.04.
Helju Aav		
Tartu 17.04.
Viive Terav
Luke
19.04.
Koit Viigipuu
Melliste 21.04.
Endla Tamm
Meeri 23.04.
Tiina Ööpik
Tartu 23.04.

Palume vabandust!
„Rahutegija“ eelmise numbri (detsember 2010, nr 17)

Kontakt
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
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Malle Kuiv
Vello Napseppa
Marju Arras
Ragne Metsamägi

Nõo
Tartu
Tallinn
Nõo

MAI
Karl Kruuse
Nõo
Marina Karro
Nõo
Marike Tolmats Nõo
Ruth Veidenbaum Jõgeva
Maimu Piir
Nõo
Anne Joosepson Nõo
Marju Raud
Meeri
Juta Sannamees Nõo
Tõnis Otsa
Tartu
Toivo Põld
Peedu
Lea Kuimets
Põlva
Olev Sannamees Nõo
Maarja Oja
Barcelona
Marta-Johanna Viks Luke
Viivi Soonvald
Meeri
Ülo Tõnnis
Tartu
Vilma Nigol
Meeri
Kaido Kubri
Nõo
Linda Trummal Tartu
Marianne Viljamaa Nõo
Helga Puiestik
Tartu

24.04.
24.04.
25.04.
30.04.
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02.05.
04.05.
05.05.
08.05.
10.05.
12.05.
12.05.
12.05.
15.05.
15.05.
19.05.
19.05.
20.05.
20.05.
22.05.
24.05.
25.05.
28.05.
29.05.
29.05.
31.05.
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„Sünnipäevade“ rubriiki on sattunud piinlik viga. Koidu Avi sünnipäeva kuupäev on küll õige, kuid vanust on talle märgitud 10
aasta jagu rohkem kui õige. Koidu sai 21. veebruaril niisiis
58-aastaseks. Palume südamest vabandust!
Kirikuvanem Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)
Organistid
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Koorijuht
Ragne Meier, tel 526 5569
Pühapäevakooli õpetajad
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

