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

Hans WüHnerit (1836–1911) meenutades
Aastanumber 2011 paneb oma rahva minevikust hoolivad eestlased mõtlema ühele tublile 

mehele — Hans Wühnerile, kelle sünnist möödub 13. novembril 175 aastat ja surmast  
13. augustil 100 aastat (mõlemad kuupäevad uue kalendri järgi). See Viljandimaal Paistu 
kihelkonnas sündinud „sakalane“, nagu nimetab teda Martin Lipp, jõudis oma kolmveerand-
saja eluaasta jooksul väga palju eesti rahva heaks teha — jagada 22 aastat Tarvastus kooli-
tarkust ja anda isamaalist kasvatust, viia selle piirkonna koori- ja puhkpilliorkestrijuhina oma 
kollektiivid esimestele laulupidudele, asutada 1860 Tarvastus esimene laenuraamatukogu, 
olla üks Eesti Aleksandrikooli mõtte algatajaid, Eesti Kirjameeste Seltsi asutajaid, juhatada 
Viljandi ja Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi ning osaleda üldse kõigis suuremais ärkamisaja 
ettevõtmistes.

Martin Lipp, Wühneri tänulik õpilane Tarvastu kihelkonnakoolis, avaldas poolteist aastat 
pärast Wühneri surma oma õpetajast ja kauaaegsest sõbrast pikema kirjutise (Hans Wühner. 
– Eesti Kultura II. Koostanud Villem Reiman. Postimehe kirjastus, Tartu, 1913, lk 90–113). 
Järgnevalt avaldame, veidi kaasajastatud kirjaviisis, sellest kirjutisest lõpuosa, milles Lipp 
kõneleb Wühneri teenetest Nõo kihelkonna rahva ja kirikukoguduse ees ning tema elu 
lõpuaastatest.

Ta oli nüüd üksnes põllumees. Võis seda ka rõõmuga olla, sest ta oli oma väsimatu töö ja 
põllumeheliku osavuse varal jõukaks meheks saanud, oli enesele juba 1878 Keeri mõisa Nõo 
kihelkonda omandanud ja juhatas nüüd selle maa-asjandust. Kaks aastat hiljem, aastal 1880, 
asus ta siia jäädavalt elama, kui ta Tarvastu köstri- ja kihelkonnakooliõpetaja-ameti maha 
pani. Siin elas ta oma peremehekohustele, oma perekonnale; muretses nimelt ka oma laste 

Hans Wühner (1836–1911)

kasvatamise ja haridusesaamise eest. Viimne mure oligi teda meelitanud hariduselinna Tartu lähedale enesele kindlamat kodukohta otsima.
Kuid mees nagu H. Wühner ei võinud päris vaikusesse kaduda, ka tähendatud sügisepäivil. Kui ühel perekonnapeol ühes Nõo talumajas 

sellest lähemaid teateid anti, missugusesse kurba seisukorda Tartu Eesti Põllumeeste Selts sattunud, on see teda nii põrutanud, et vana 
isamaa-armastus uuesti leegile lõi. Nüüd on ta mitmevõrdse palve peale — pärast J. Tülki [Jakob Tilk — Toim märkus] ametist lahkumist — 
seltsi juhatuse oma kätte võtnud, et Jannseni pärandust päästa, et see surma ei suiguks; ta on seda lühikeseks ajaks oma käes pidanud, et 
siis tööd nooremate jõudude kätte edasi anda.

Muidu elas ta nüüd üksnes oma lähema kodu heaks, vaikselt oma kodukihelkonnale. Nimelt on teda siin kodukiriku elu huvitanud. Ja kui Nõo 
kirikukonvendi liige on ta seks palju kaasa aidanud, et kiriku ja kihelkonna ehitused ja matuseaed korras oleksid, kõige paremasse korda 
saaksid. Ja päris nooreks sai elatanud mees ses tegevuses, kui aastal 1900 see otse ametlikult tema hoolde sai, kui Nõo kirikueestseisja amet 
tema kätte anti.

Ka seda on ta kõige suurema ustavusega pidanud. Kui palju on ta vaeva näinud, et kiriku õiguseküsimusi seletada? Kuis on ta väsimatult 
olnud aitamas, et kirikuhoone sisemine ehitus ajakohane saaks ja auga lõpule viidaks, mis juba alatud? Et selleks just Eesti kunstnikke tööle 
kutsutaks, selleks oli ta juba enne õpetaja ettepanekut toetanud, et Nõo altaripildi maalimine Tõnis Grenzsteini kätte antaks; seks avas ta nüüd 
ka veel enese kukru. Kujuraiuja Jaan Koorti käest võidi üksi seeläbi 1910 apostlitekujud altari kaunistuseks tellida, et H. Wühner Peetruse kuju, 
kelle tuleloomus teda iseäranis vaimustanud, oma kanda võttis.

Siis leidis kiriku kõrval kool endise koolimehe eestkostmist ja toetust. Visalt ja mehiselt seisis ta kooliõpetajate eest, kui uue aja või-
mumeeste volil nende amet ja leib hädaohus oli. Mis võimalik, seda tegi H. Wühner Nõo kooliõpetajate kaitseks ja kasuks.                        è
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Algus lk 1
Nõnda päevatöös seistes, kus teised rahu järele igatsevad, sam-

mus H. Wühner õhtu poole. Kuid see pole talle mitte üksi okkaid ja 
musti pilvi toonud. Neist on ka lahke päike läbi tunginud. Kui Eesti elu 
edenes, kui vili hakkas võrsuma, mida ta ise aidanud külvata, Eesti 
enam üksi ei orjanud, vaid iseseisvaid mehi välja saatis igale tege-
vusväljale, vaimulisele ja praktikalisele, — vana sakalane on sellest 
ennast rõõmustanud.

Nimelt sai enne õhtuleminekut haridusesõbrale veel üks suur 
südamerõõm osaks. See valmistas talle iseäralikku meelehead, et ta 
veel kord oma häält on võinud tõsta rahva äratuse, rahvaliku hari-
duse kasuks, kui ta Nõo kogudusele Noorsoo Kasvatuse Seltsi aitas 
asutada.

Kindel ja kõikumata on H. Wühneri sõprus olnud, ta ustavus 
sõprade vastu... Kui suured hulgad J. W. Jannsenist ära taganesid, on 
ta tema eest seisnud, tema eest kostnud — viimse võimaluseni. See 
ilmneb ta kirjadest Jaan Adamsonile. Kuldne oli truudus Jakob 
Hurda, ta lähemate kaasvõitlejate Jaan Adamsoni ja Joosep Kapi 
vastu. Sestsamast on nooremadki ennast tohtinud rõõmustada, H. 
Wühneri sõprusest, mis elus just raskel tunnil ennast tõendas, 
murdmatu tuules ja tormis. Niisama on ta ka oma vastastega kan-
natanud, leppinud, neile andeks andnud, kes temale ülekohut teinud. 
Kuid jäägu see ka üksi nende teada ja tänada, kes selle lähemad tun-
nistajad olnud.

H. Wühner on palju tööd teinud, ka päris kehalist tööd. Oli ta ju 
peale aiatöötundmise ka veel tubli puusepp ja maalija. Selle juures ei 
ole ta sugugi terve mees olnud. Nooremas põlves vaevas teda tihti 
peavalu. Nimelt töö juures viletsates kooliruumides pidi see, mida 

kauem ta seal viibis, üksi uut hoogu saama. Pärastpoole on jalad ja 
seedimine muret teinud. See kõik ei ole H. Wühneri töö edu takista-
nud. Haruldase iseenesevalitsemise ja -võitmisega on ta neist 
raskustest üle saanud. Tema tahtejõud oli raudne, otse imesta-
misevääriline. See pidas kõrgete vanadusepäevadeni.

Siis aga, umbes kuue aasta eest hakkasid tugeva puu küljest 
oksad pudenema. Oks oksa järele, leht lehe järele langes. Vanemuise 
seltsi õnnistamisest, J. Hurda matusest ja mõnestki muust avaliku 
elu juhtumisest võttis ta veel osa. Aga ta ei olnud enam terve mees. 
Käekiri oli segaseks läinud. Ta võttis kirjutamisemasina appi. Ka see 
ei tahtnud enam aidata. Vanadusenõtrus nõudis oma õigust. See tegi 
talle majapidamise, nimelt ka ta kirikueestseisja ameti pidamise, 
raskeks, pea võimatuks...

Kui H. Wühneri vanadusenõtrus ikka suuremaks läks, müüs ta 
1908 mõisa ära, pani järgmise aasta veebruarikuul Nõo kirikueest-
seisja-ameti maha, läks Tartu ja sealt oma poja poole Karula kiri-
kumõisa elama.

Rahupäevad ei kestnud kaua. Väsinud tööline läks 31. juulil [vkj 
— Toim] 1911 hingama. Neli päeva hiljemalt, 4. augustil [vkj — Toim] 
sängitati kadunu põrm Nõo surnuaias hauda.

Haljaste kuuskede keskel Nõo matuseaial hingab usin tööline 
meie rahva äratuseväljal, vahva sakalane, raudne mees õrna süda-
mega. Nagu kuused tema haual oma haljast ehet ei kaota, kui ka talv 
tuleb, nii ei kustu tema nimi. Tema teod käivad tema järel. Ja kui kuju, 
mida eestlaste maal kaugel tuntud, ometi ajal, mis pea unustab, oma 
joonte värskuse poolest peaks kahvatama, siis jääb nii palju kindlaks: 
kui ükskord Eesti ärkamise ajalugu kirjutatakse, siis ei või sealt 
puududa Hans Wühneri austav mälestus.

w Laupäeval, 5. märtsil kogunes EELK Valga praostkonna laulu-
rahvas Puhja Seltsimajja, et harjutada praostkonna maikuise laulu-
päeva kava. Osales ka meie koguduse segakoor eesotsas koorijuht 
Ragne Meieriga.
w 9. märtsil kell 11.00 esines Nõo kiriku meesansambel Villem 

Reimani 150. sünniaastapäeva puhul välja lastud postmargi esitlusel 
Tartu Postimuuseumis (Rüütli 15 Tartu). Õhkkond oli meeldivalt isa-
maaline.
w Kolmapäeval, 9. märtsi õhtul algas palvepäeva jumalateenis-

tusega kirikus seekordne Kristuse kannatusaeg — 40 päeva väär-
tuslikku läbikatsumisaega igale kristlasele.
w 17. märtsil pidas EELK Valga praostkonna sinod iga-aastast 

koosolekut, seekord Sangaste Seltsimajas. Meie kogudust esindasid 
õp Mart Jaanson ja juhatuse esimees Madis Kanarbik.
w Pärast 20. märtsi peajumalateenistust pakkus kogudusele 

kirikukohvi perekond Sirge Rahinge külast. Aitäh lahkete andide 
eest!
w 25. märtsil tutvustasid meie koguduse liikmed Jaan ja Liidia 

Aruväli Luke pühapäevakoolirahvale oma muljeid värskelt Iisraeli-
reisilt.

w 28. märtsi kooriproovis Nõo Päevakeskuses õnnitleti koori 
tublit ja armastatud direktorit ning sopranit Heli Kruuset tema esi-
mese juubeli puhul. Suur tänu tehtud töö eest, Heli!
w Laupäval, 2. aprillil kogunesid EELK Valga praostkonna muusi-

kud jälle maikuise laulupäeva kava harjutama, seekord juba kontser-
di toimumispaika Sangaste Andrease kirikusse. Meie kogudust esin-
dasid jälle nii koguduse segakoor kui ka Nõo kiriku meesansambli 
liikmed.
w 3. aprilli peajumalateenistusel mälestati traditsioonilisel 

Martin Lipu Päeval meie koguduse legendaarset õpetajat, kelle sün-
nist möödus tänavu 157 aastat. Külla oli tulnud Tartu Peetri koguduse 
vast-asutatud meeskoor, kes tegi oma koorijuhi Kristiina-Maria 
Lorenzi dirigeerimisel eduka debüüdi. Laulis ka Nõo kiriku mees-
ansambel. Päevakohase kõne pidas koguduse õpetaja Mart Jaanson. 
Pärast jumalateenistust nauditi tuntud headuses sünnipäevatorti, 
mille autoriks oli Marju Liblik.
w 3. aprillil algas ka Nõo koguduse kevadine leerikursus, millega 

maikuuks oli liitunud 8 inimest.
w 6. aprilli Taizé-õhtut õnnistas koguni 15 osavõtjat, neist mitu 

vaimulikku. Pärast palvust õnnitleti ka ühte palvusest osavõtjat, EELK 
Puhja koguduse tublit diakonit Tiit Kuusemaad tema 57. sünnipäeva  
puhul.                                                                                       

KrooniKa 
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Dirigent Sander Tamm... ...ja Meelis Roosaar Sangaste laulupäevast osavõtjaid juhtimas. 
Fotod: TIIT KUUSEMAA

w Palmipuudepüha, 17. aprilli jumalateenistusel teenis Nõo kiri-
kus kogudusele hästi tuttav diakon Kaido Metsoja. Orelil saatis küla-
lisena Anneli Vilbaste Tartust. Palamuse Püha Bartolomeuse kirikus 
aga oli samal ajal jumalateenistus, millel jutlustas külalisena õp Mart 
Jaanson, laulis Nõo kiriku meesansambel ja orelil saatis mees-
ansambli juht Margus Liiv.
w Pärast Suure Neljapäeva jumalateenistust 21. aprilli õhtul 

tutvustas Toivo Põld mõjuvat videomaterjali kasutades märtsikuist 
Iisraeli-reisi, millest võttis osa kaks meie koguduse perekonda — 
Põld ja Aruväli. Oli eriline tunne vaadata kirikupühade eelõhtul 
ekraanilt liikuvate piltidena paiku, kus Jeesus ise kõndis ja kõneles: 
Jeesus oli kindlasti tol õhtul kokkutulnutega!
w 24. aprillil pidas Nõo kogudus kirikus rõõmsalt ülestõusmis-

püha. Hästi kõlas koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 25. aprillil tutvustas õp Jaanson meie kirikut rühmale Nõo 

Põhikooli lastele, kelle saatjaks oli meie koguduse liige ja kooli 
õpetaja Heli Leedjärv.
w 29. aprillil viis käärkambris põneva raamatutunni läbi Taime 

Põld. Kõne all oli Frank C. Tribbe’i raamat „Kas Jeesuse portree? 
Torino surilina lugu“ (Olion, 2008).
w 1. mai peajumalateenistusel sai kogudus jälle kuulda meie hea 

kogudusevenna Kalju Õlleku soololaulu. Orelil saatis Agnes 
Laasimer.
w 8. mail pidas kogudus kirikus emadepäeva perejumalateenis-

tust. Laulis Meeri Seltsimaja naisansambel Elurõõm.
w 10. mail kogunes EELK Karula koguduse pühakotta Lüllemäel 

mitu praostkonna vaimulikku ja töötegijat. Vaimulikud harjutasid  
21. mai laulupäeval just nende jaoks mõeldud liturgilise muusika 
esitamist ja pärast vaadati üheskoos Toivo Põllu dokumentaalmater-
jali hiljutisest Iisraeli-reisist.
w 13. mail toimus Külaaseme külas Kalju Õlleku tares igakuine 

piiblitund. Eriliseks tegi selle tunni aga osavõtjate arv — 12. Nimelt oli 
külas Meeri Seltsimaja piiblitunnirühm. Üheskoos istutati Kalju õue 
sõpruse märgiks ameerika punatamm. Teine samasugune leidis 
väärika koha pärast 18. mai piiblitundi Meeri Seltsimaja õuel.
w 13. mail peeti Luke külas selle kevade viimast pühapäevakooli-

tundi. Marju Liblik, kes on seda kooli oma külalislahkes kodus 
võõrustanud ja tundide läbiviimise eest hea seisnud, pakkus kõigile 
maitsvat einet. 27. mail lõpetati pühapäevakooliaasta ka Nõo noorte-

keskuse rühmaga. Õpetaja Imbi Tanilsoo koos oma hoolealustega tuli 
selle päeva puhul kirikusse. Õp Jaanson tutvustas lastele kirikut ja 
koos peeti pärast kirikuaias mõnusat piknikku. Nüüd on lastel ees 
suvine koolivaba aeg. Kuid soovijad võivad osa võtta laagritest, mida 
meie praostkonna lastetöö tegijad korraldavad ka eeloleval suvel.
w 18. mai õhtul toimus Tartu Pauluse kirikus viimane ühisproov 

enne praostkonna laulupäeva 21. mail Sangastes. Osales meie kogu-
duse segakoor koos oma dirigendiga ja meesansambli liikmeid.
w 20. mail sai 98-aastaseks Marta-Johanna Viks Luke külast. 

Meie koguduse hetkel teadaolevalt eakaim liige saab praegugi pea 
kõigega üksi hakkama. Igatahes tema valmistatud sünnipäevasült oli 
väga maitsev!
w 20. mail tähistas Nõo kiriku meesansambli asutajaliige, I tenor 

Mati Koonukõrb oma esimest juubelit huvitava ja lustaka üritusega. 
Meesansambel koos lähedastega oli palutud lodja „Jõmmu“ pardale. 
Kaunil maipärastlõunal kulgeti mööda Emajõge üles- ja allavoolu, 
vahel oldi ka ankrus. Meesansambel laulis enda lõbuks ja kaldalolijate 
rõõmuks hulga laule. Muidugi ei puudunud ka maitsev toit ja jook 
nagu ühele juubelisünnipäevale kohane.
w 21. mail peetigi siis maha EELK Valga praostkonna kauaoodatud 

laulupäev, mille edukaks läbiviimiseks olid kõik, eesotsas praost-
konna muusikasekretär Miina-Liisa Kuusemaaga, kõvasti vaeva näi-
nud. Juba kell 10.00 algasid Sangaste Andrease kirikus proovid. 
Lisaks võõrustaja, Sangaste koguduse muusikuile olid kohal oma 
praostkonna kirikukoorid — meie koguduse segakoor ja meesansam-
bli liikmeid, kirikukoorid Karulast, Puhjast, Rannust ja Elvast. Samuti 
palju külalisi — Tartu Peetri koguduse segakoor, Tartu Pauluse 
koguduse kammerkoor, ansambel Omnibus, Tallinna Peeteli kogu-
duse kammerkoor, Narva koguduse segakoor Alfa & Omega, Kylväjä 
misjoniseltsi segakoor, EMÜ kammerkoori Camerata Universitatis 
lauljad. Lisaks praostkonna ja külalisvaimulikud, kolm organisti ja 
kammerorkester eesotsas viiuldaja Eveli Roosaarega. Kohal oli ka 
orelikunstnik-helirežissöör Urmas Taniloo, et kogu laulupäeva kont-
sert salvestada. Sangaste pastoraadi juurest kell 13.30 alanud 
rongkäik suundus laulude saatel kirikusse, kus üheskoos lauldi ja 
palvetati maha „Luterlik armulauaga jumalateenistus üksnes muusi-
kas“. Oli imekaunis päev! Suur tänu ka meie koguduse muusikuile ja 
eriti koorijuht Ragne Meierile!         
                 è
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Armastatud koguduseõde ja kirikumuusik 
Agnes Laasimer. Foto: TIIT KUUSEMAA

Algus vt lk 2
w 21. mail San-

gaste kirikus tänas 
laulupäeva kogu-
dus Nõo koguduse 
teenekat organisti 
ja koorijuhti Agnes 
Laasimeri piduli-
kult 40 aasta eest, 
mille ta on pühen-
danud meie kogu-
duse, praostkonna 
ja EELK muusikaelu 
taseme hoidimise-
le ja edendamisele. 
Kallis Agnes, ühi-
neme tänusõnade-
ga ka meie, Sinu 
Nõo kogudus!

w 22. mai peajumalateenistusel laulis meie kirikus segakoor 
Picantus Tamperest. Pärast jumalateenistust nauditi esimest korda 

sel aastal kirikukohvi jälle armsaks saanud paigas kiriku lõunauste 
ees.
w 24. mail õhtul täitus meie kirik käsikellade imelise helinaga. 

Külas oli Tartu Kellade Ansambel Mari Toominga juhatusel. Ansambel 
katsetas ka huvitavat asukohta — mängiti ühes rivis pikihoone vahe-
käigus, näoga lõunaukse poole. Publik kuulas muusikat nii „parterist“ 
kui ka rõdult ja jäi kuuldavasti väga rahule.
w 25. mai ajalehes „Eesti Kirik“ oli lugeda teade: „EELK avaldab 

tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele, toetajatele ja vabataht-
likele abilistele. Peapiiskop Andres Põder annab autasud üle tänu-
jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus nelipühal, 12. 
juunil kell 17.“ Südame tegi soojaks see, et EELK tänukirja pälvisid ka 
kaks meie koguduse tublit lastetöötegijat Marju Liblik ja Imbi Tanil-
soo. Suur tänu teile, Marju ja Imbi, tehtud töö eest ja rohket Jumala 
õnnistust jätkamiseks!
w 29. mai õhtul pidasid meie praostkonna lastetöötegijad San-

gaste pastoraadis nõu, kuidas korraldada 05.–07.07.11 toimuvat 
praostkonna pühapäevakoolilaagrit. Kõik vajalik sai kokku lepitud.
w 31. mail toimus Nõgiaru raamatukogus selle kevade viimane 

piiblitund. Aitäh raamatukogu juhataja Sigrid Piirile lahke vastuvõtu 
eest kogu aasta jooksul ja Nõgiaru-rahvale hea osaduse eest! 
Piiblitunnid lõpevad juunikuuga ka mujal — 10. juunil Külaaseme külas 
ja 15. juunil Meeri Seltsimajas. Kõigile koguduseõdedele ja -vendadele 
õnnistusrohket suve!

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

TAIZE-PALVUSED kuu esimesel ja kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 19.30 kirikus.
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30-11.30.

JUUNI  2011
Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud.
I nelipüha jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.
II nelipüha jumalateenistus.
Piiblitund ja kl 13.00 laulutund Meeri
Seltsimajas.
Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud.
Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul.

N, 2. kl 18.00 
P, 5. kl 11.00 
R, 10. kl 12.00 
P, 12. kl 11.00 

E, 13. kl 18.00 
K, 15. kl 12.00 

P, 19. kl 11.00 
P, 26. kl 11.00 

JUULI  2011
Jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab emeriit-
õpetaja Winfried Schlodt Berliinist.
Kuldleerilaste koosviibimine kirikus.
Kuldleeripüha jumalateenistus. Armulaud.
Nõo Valla taasasutamise 20. aastapäeva tänu-
jumalateenistus. Laulab Nõo kiriku mees-
ansambel.
Jumalateenistus. Teenib Diina Tuulik.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 3. kl 11.00 

L, 9. kl 18.00 
P, 10. kl 11.00 
E, 11. kl 18.00 

P, 17. kl 11.00 
P, 24. kl 11.00 
P, 31. kl 11.00 

P, 7. kl 11.00 

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

Jumalateenistus. Armulaud.

Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Kooliminejate õnnistamine.

AUGUST  2011

8.–13. august EELK Nõo koguduse kuulutusnädal (kava vt teadetest).

KrooniKa 
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w Pühapäeval 19. juunil kell 16.00 toimub EELK Laiuse Püha 
Jüri kirikus laulupäeva kontsertjumalateenistus. Laulupäevast 
võtab osa Nõo kiriku meesansambel, kes annab pärast jumala-
teenistuse lõppu samas ka väikese kontserdi.
w Meie kogudus osaleb ka sel aastal Eesti Kirikute Nõukogu 

projektis „Teeliste kirikud“. Oleme võtnud endale meeldiva 
kohustuse hoida oma kirikut lahti 28. juunist kuni 27. augustini 
teisipäevast reedeni kell 10–15 ja laupäeval kell 11–15. Kallis 
koguduseliige, palun aita ka Sina kirikut lahti hoida! Vali sobiv 
päev ja teata endast koguduse õpetajale või pane oma nimi 
kirja kiriku käärkambris olevasse valvegraafikusse.
w Iga-aastane EELK Valga praostkonna pühapäevakooli-

laager toimub seekord 5.–7. juulil Soontaga laagriplatsil. 
Soovijatel palun endast teatada kas õp Mart Jaansonile või 
pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoole (kontaktid lehe lõpus).

teated w 2011. aasta kuldleeripüha jumalateenistus leiab aset 
pühapäeval, 10. juulil kell 11.00. Eelmise päeva, 9. juuli õhtul kell 
18.00 on kõik kuldleerilapsed palutud koosviibimisele kirikus. 

Kallid 1961. aastal Nõo koguduses või mujal leeriõnnistuse 
saanud õed-vennad Issandas, palun andke endast aegsasti  
õp Mart Jaansonile teada!
w 25.–26. augustil toimub meie koguduse bussiekskursioon 

Lääne- ja Põhja-Eestisse. 25. juulil osaletakse muuhulgas 
Haapsalus „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ 20. aastapäevale 
pühendatud Koraalimaratonil. Järgmisel päeval tutvutakse 
Tallinna kirikutega. Oma osalemissoovist teatage palun õp 
Jaansonile.
w Liikmeannetust 2011. aasta eest (summa vastavalt anne-

taja 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“).

Evi Loskit   23.12.10  Tartu krematoorium (õp Kristjan Luhamets)
Meeta Birnbaum  28.04.11  Nõo kalmistu (praost Joel Luhamets)
Endla Juust  02.04.11  Nõo kalmistu
Meeta Trei  27.04.11  Nõo kalmistu
Endel Aart  12.05.11  Otepää uus kalmistu
Hilja Laius  22.05.11  Nõo kalmistu
Alide Hein  26.05.11  Tartu krematoorium (õp Kristjan Luhamets)

maetud

w Meie koguduse traditsiooniline kuulutusnädal toimub sel aastal 8.–13. augustini. Kava, mis võib veel veidi muutuda, on 
praeguse seisuga järgmine:

EELK NÕO KOGUDUSE KUULUTUSNÄDAL 2011

E, 08.08. kl 18.00  Kirikukontsert „Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!“ 
                                  Esinevad Vanemuise ooperisolist Atlan Karp (bariton), Lande Lampe-Kits (flööt) ja Elke Unt (orel).
T, 09.08. kl 18.00   Jumalateenistus. Jutlustab EELK Palamuse koguduse õpetaja Jaan Nuga.
K, 10.08.  kl 18.00  Koguduse nimepäeva kontsertjumalateenistus. Armulaud. Laulab Peeteli koguduse ansambel.
N, 11.08.   kl 18.00  Jumalateenistus. Jutlustab EELK Paistu koguduse õpetaja Raivo Asuküla.
R, 12.08.  kl 18.00  Kirikukontsert “Tuhat tänu”. Esinevad Johansonid.
L, 13.08.   Hans Wühneri Päev
       kl 16.30         Küünalde asetamine Hans Wühneri hauale Nõo kalmistul. Kõned ja laul.
       kl 18.00         Kontsertjumalateenistus Nõo kirikus. Jutlustab EELK Tarvastu koguduse õpetaja Anna-Liisa Vaher. 
                                  Esinevad koorid.

Kõigile kuulutusnädala kontsertidele on sissepääs vaba.
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

JUUNI
Maire Jakobson Voika 02.06. 59
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 35
Pille Park  Külitse 02.06. 27
Margus Tilga Rapla 03.06. 55
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 37
Eva Kuslap Nõo 05.06. 25
Maili Klassen Tartu 07.06. 32
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 59
Elliada Peensalu Nõo 09.06. 88
Feliks Kraak Ulila 12.06. 88
Anne Urb  Tallinn 12.06. 54
Kalju Toss Haage 13.06. 73
Jaan Aruväli Nõo 15.06. 53
Helgo Terav    Väike-Maarja 15.06. 88
Helgi Kangro Luke 18.06. 76
Nelli Pello Tartu 18.06. 27
Heino Laius Meeri 19.06. 80
Rasmus Põld Tartu 20.06. 32
Inger Kraav Nõo 21.06. 70
Veiko Klassen Tartu 22.06. 35
Virge Arru Rõhu 23.06. 28
Eino Paurson     Metsalaane 24.06. 90
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 68
Juhan Tobro      Metsalaane 30.06. 64

JUULI
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 78
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 73
Aino Sorgsepp Elva 01.07. 81
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 40
Elli Kork  Tartu 03.07. 76
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 65

Silvi Liblik Luke 07.07. 35
Leita Liivak Luke 07.07. 74
Katre Kruuse Nõo 09.07. 26
Maie-Liia Lall Nõo 09.07. 74
Rein Soidla Meeri 09.07. 57
Julius Pau Voika 10.07. 25
Eda Jagomann Tartu 11.07. 32
Arno Unt            Vahesaare 11.07. 79
Maia Plado          Vellavere 12.07. 74
Olga Mägi Voika 15.07. 94
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 73
Kerli Räisa Illi 18.07. 34
Jaan Saal Meeri 20.07. 74
Paul Trei  Meeri 21.07. 56
Jane Mägi Nõo 22.07. 28
Helmi Rätsep Elva 23.07. 76
Kalju Õllek          Külaaseme 23.07. 78
Varje Arru Rõhu 24.07. 56
Virve Erm Nõo 25.07. 74
Viktor Mondonen Voika 27.07. 73
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 31
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 70
Liidia Soidla Meeri 29.07. 56
Kalmer Prost Elva 30.07. 39
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 42

AUGUST
Riita Irv           Vasalemma 01.08. 38
Jakob Laius Meeri 01.08. 78
Helmi Rähni Elva 02.08. 72
Hille Kaupmees  Külaaseme  04.08. 72
Virve Kellamäe Järiste 04.08. 76

Siiri-Liisi Läänesaar Tartu 06.08. 31
Merje Lüüsi Reola 06.08. 43
Juulius Rähni Elva 06.08. 84
Rait Kivimets Keila 07.08. 39
Eha Näkki  Luke 07.08. 72
Laurits Leedjärv Tõravere 09.08. 51
Tiina Prost Elva 09.08. 37
Elsa Saag Tartu 09.08. 83
Anne Saal Meeri 09.08. 71
Ester Jääskeläinen  Kuopio 12.08. 42
Maret Lukk Rahinge 13.08. 81
Virve Brett Nõo 14.08. 84
Elvi Kokk  Nõgiaru 14.08. 77
Koidula Kütt Nõo 14.08. 72
Taime Põld Elva 14.08. 56
Mai Maser Tartu 16.08. 73
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 54
Ilme Saal  Meeri 18.08. 82
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 33
Ilmar Sild Elva 20.08. 78
Endla Kõrts Karijärve 21.08. 88
Meelis Saal Tartu 21.08. 48
Annikki Blank Tartu 22.08. 26
Leili Padar Tartu 22.08. 77
Jaan Pau  Voika 23.08. 70
Hilma-Marsella Uutma Tartu  23.08. 78
Moonika Mehin  24.08. 28
Piret Suur Uuta 26.08. 39
Leili Zeiger Elva 26.08. 80
Salme Valdmaa Elva 26.08. 69
Sinaida Lints Tartu 27.08. 78
Rauno Ilves Tartu 28.08. 22
Silver Soidla Meeri 30.08. 31

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 

KontaKt 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


