EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

RAHUTEGIJA

NR 25
DETSEMBER 2012

„Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.“ (Jk 3:18)

ÕIGED JÕULUD ON SÜDAMES
Taaskord on üks kirikuaasta ümber saanud ning me astume uuele vastu rõõmsa ootusega. Alanud on advendiaeg — just nimelt
rõõmus ootus täidab seda aega. Kui küsisin meie koguduse pühapäevakoolilastelt, miks me nimetame adventi ootamiseajaks või et
mida-keda me ootame, siis kõlas siiras vastus: ootame päkapikke ja kinke! Mida aga ootame meie?
Jõulud tulevad igal aastal, jõulusündmus ja sõnum on samuti korduv igal aastal ning tegelikult kannab see sõnum meid läbi aasta.
Ometigi, astudes advendiaega, täidab meie südameid uus ootus, rõõm ja uus lootus.
Mäletan väga hästi aega, kui jõulud olid keelatud. Siis oli see ootus ja lootus erilisel viisil intensiivne. Keeld lisas kogu sündmusele
veel parasjagu müstilist hõngu. Tuleb meelde, et salaja tuli leida kusagilt pisike kuuseke. Aknad kaeti tekiga, et küünlavalgus poleks
näha võõrastele silmadele. Ning küünlad tuli muretseda mitu kuud enne, sest jõuluajal ei müüdud poes midagi, mis oleks hõlbustanud
inimestel ka salaja Jeesuslapse sündi tähistada.
Tundub, et ajal, kui jõulud olid keelatud, mõistsid inimesed isegi paremini kogu jõulusõnumi tähendust. Peamine ei olnud rikkalikult
kaetud söögilaud või kingitused. Oli vaid igatsus, et saaks laulda jõululaule, lugeda piiblit ning olla perega üheskoos. Tänasel päeval,
mil poeletid ägavad jõulukaupade koorma all ning jõuludest on tehtud särav ja sätendav sündmus, ei oska paljud näha selle kõige taga
kõige tähtsamat — meile on sündinud Õnnistegija, Lunastaja, Jumala Poeg.
Elu muutev sündmus leidis aset just pühal jõuluööl. Nõnda võiks see ootus, mis meisse tekib, olla soov muutuda veel paremaks.
Soov, et jõulude tähendus muudaks meid, meie elusid. Jah, loomulikult muudab, kui me ainult meile antud kingituse vastu võtame või
kui oleme selle juba vastu võtnud.
Meile on tehtud suurim kingitus, mis võimalik. Meile on kingitud igavese elu lootus Jumala Poja ohvrisurma läbi. Loomulikult, kui
meile on nii heldelt antud, siis soovime meiegi omakorda anda ja jagada. Kingitustes ei ole midagi halba, kui need ei varjuta jõulude
peamist tähendust. Jõulukuu sündmused tuletavad meile eriliselt meelde, et üheks jõulude keskseks mõtteks on rõõm andmisest,
ligimesega jagamisest. Ning mis veelgi olulisem — rõõm aidata seal, kus meid vajatakse. Jõulusõnum liidab inimesi, püha jõuluõhtu
liidab inimesi. Liidab meid ühise lootuse kaudu. Me nimelt loodame koos, et just need jõulud võiksid meie hinge kaunistada, kosutada,
trööstida ja julgustada ning võib-olla meid milleski muuta. Püha jõuluöö saladus peitub teadmises, et meile on kingitud vabadus
Jeesuses Kristuses. Ning see teadmine liidab eriliselt.
Jõulusündmuses on midagi enamat kui me oleme ära teeninud. Nii on ju ka kingitustega — me ei ole neid kunagi lõplikult ära
teeninud ja seepärast ongi selle nimi kink. Jõulusündmus on palju enamat kui ühe lapse sünd, mis on alati rõõmustav. Meie ees on
eriline laps, laps kõigi inimeste ja kogu inimkonna jaoks. Et tema tulekuks ja taastulekuks valmis olla, on meil vaja ka endid ette
valmistada. Nii võime ka öelda, et advent on ettevalmistusaeg selleks suureks, elumuutvaks sündmuseks.
Kui me ootame külla kallist sõpra, ema või isa, õde või venda, siis teeme ju ikka ettevalmistusi — korrastame endid ja vaatame,
et riided oleksid puhtad, soeng sätitud, toad korras, ehk laudki kaetud. Sama oluline on seada korda oma hing, et oleksime valmis
Jeesuslapsele vastu minema. Igale tulemiseootusele eelneb meiepoolne ettevalmistus ja vastuminek. Nii on ka advendi- ja jõuluajaga.
Niisamuti kui lapseootel ema peab tegema ettevalmistusi lapse sünniks, peame meiegi olema valmis jõulusündmuseks. Samamoodi
on ju ärev ja rõõmus ootus, kui ema tunneb last oma ihus olevat — see kasvab, mida lähemale ollakse sünnihetkele. Kui laps hakkab
ema ihus liigutama, siis kuidas on üldse võimalik kirjeldada, mis tunne see on! Seda, mis toimub, ei saa ju kuidagi teisele tõestada või
selgitada. Aga ema teab kindlalt — laps on olemas ja kasvab. Sama on Jõululapsega meie südames. Seda ei saa teistele tõestada,
vaid seda saab ainult kogeda.
à
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ÕIGED JÕULUD ON SÜDAMES
Algus vt lk 1
Meie peres on alati olnud traditsiooniks laulda jõulu viimasel pühal laulu „Oh mis hõiskamist ja rõõmu“ (sõnad Ernst Gebhardt, viis Robert
Lowry): „Oh mis hõiskamist ja rõõmu, toob meil' kallis jõuluaeg! Igal pool on tänu, kiitmist, ristirahval rõõmuaeg. Au nüüd Jumalale kõrges ja
rahu maa peal, inimestest hea meel! Kristus sündind Taaveti linnas, me Õnnistegija.“
Nii kõlab selle loo esimene salm ja refrään ning tõesti on meil kõigil põhjus hõisata ja olla rõõmsad. Siin on meile eeskujuks just lapsed
oma siira meele ja rõõmuga. Nemad ei häbene rõõmust hõisata ja hüpata, kui leiavad jõulupuu alt kauaoodatud kingi. Kui palju enam siis võime
rõõmustada meie, kes me oleme saanud kingituseks igavikulise väärtusega, kallihinnalise teadmise: Jeesuslaps sündis meie lunastuseks. Tema
annab meile uue südame igaks meie elupäevaks — and, mida jõuluõhtul ehk vaid hetkeks hoomame.
Meie kiriku õpetaja Jüri Bärg (16.07.1940–01.12.1999) on ühes oma jõulujutluses välja toonud, et kui Martin Luther ajakohastas Jeesuse
sündi, siis tegi ta seda nõnda, et iga talupoeg saaks aru, mis tähendus on Jeesuslapse sünnil temale isiklikult. Luther kasutas ära kujutluspilti
sõimes heintel magavast Jeesuslapsest, minnes selle kaudu talupoja südame ligi ning pannes nad laulma: „Võta nüüd sõimeks mu süda!“. Siis
ei mõeldud, et oluline on sõim ise või mõni muu detail, vaid et oluline on meie süda, milles Kristus elab.
Mõeldes jõulude peale, kipub meiegi kujutluspilt olema esmalt detailiderohke: küünlasäras kuusk, piparkoogihõng, kinkide valimine ja pakkimine, salmide lugemine, kaetud jõululaud ja valge lumevaip katmas maad. Vähemasti unistame me igal aastal valgetest jõuludest.
Umbes kuu aega tagasi, kui mõtlesin päeva peale, mil kirjutan lugu siia Rahutegijasse, palusin oma sõpradel ja tuttavatel kirja panna mõtted ja emotsioonid, mis jõuludega esmalt seostuvad. Ja just selliseid vastuseid ma saingi: koos isaga metsast kuuse toomine, kuuse ehtimine,
kingituste pakkimine, koos kogu perega kaetud laua taga istumine, jõuluvanale väriseva südamega salmi lugemine, jõululõhnad jne. Aga minu
suurimaks heameeleks oli kõikidel tugev emotsionaalne side just jõuluõhtul kirikus käimisega. See on midagi erilist, mis täidab südame
rõõmsa rahuga tükiks ajaks. See on üheskoos jõululaulude laulmine, jõuluevangeeliumi kuulamine ja tuledesäras kirik. Seda sündmust tasub
tõesti oodata ning selleks end valmistada. Ehk peitubki paljude jaoks jõulusündmuse ja -kuulutuse võlu selles, et see on ainulaadselt stabiilne
ja kordub aastast aastasse. See on midagi turvalist, mille juurde naasta, kui üks aasta hakkab taas oma otsi kokku tõmbama. Ning rahu, mis
seda saadab, on vaikne rahu inimeste hinges ja südames.
Juba eelpool nimetatud laulu viimane salm räägib jõulpühade lõpust: „Aga kõik need asjad kaovad, tulukesed kustuvad. Jeesus üksi kadumatu, rõõmu meile valmistab.“ Iga kord on hinges teatav nukrus, et jõulupühad on jälle läbi. Aga iga kord me ju teame, et nad tulevad jälle ning
toovad taas uut ootust, rõõmu ja lootust. Ning Jeesus Kristus ja tema halastav arm on ainukesed kindlad asjad läbi aegade — jõulusõnum ei
kao kusagile.
Igal aastal on jõulud isemoodi, kuigi jõuludele tähendust andvad sündmused ja sõnum on aastast aastasse samad. Ent igal aastal oleme
erinevad meie oma tunnete, mõtete, elukorralduse ja kõige meid ümbritsevaga. Seetõttu on ka jõulud erinevad ning saavad igal aastal meie
uue ootuse ja lootuse pitseriks. See on ilmekas tõestus sellele, et kõik oleneb meie südame olukorrast — tähtpäevad üksi ei tee midagi, õiged
jõulud on südames.
DIINA TUULIK

Armas lugeja!
Eelneva jõulujutluse on kirjutanud EELK õpetajaameti kandidaat Diina Tuulik, kes on 2012/13. õppeaastaks
määratud praktikale meie kogudusse. Järgnevas tutvustab ta end lähemalt.
„Olen sündinud 14.09.1977 Hiiumaal Kärdla linnas, Enno ja Biruta Tuuliku neljanda tütrena. Lapsepõlvest
saadik on minu õnnistuseks olnud kasvada üles kristlikus kodus ning kuna minu isa on Hiiumaal EEKBL-i
kogudustevanem, möödusid kõik meie pühapäevad palvemajas, pühapäevakoolis. Hiljem lisandusid piiblitunnid nädala sees, noortekoor, pereansambel jne. Minult on tihti küsitud, millal sain aru, et ka minu elutee
ristub kirikutööga. Vastus peitubki sealsamas lapsepõlves, kus üheks meie meelistegevuseks oli mängida
jumalateenistust.
Olen aastal 1996 lõpetanud Kärdla keskkooli ja Rudolf Tobiase nimelise Kärdla lastemuusikakooli.
Aastatel 1994–1996 olen saanud end täiendada Taanis, kus lisaks ühele gümnaasiumiaastale ja taani keele
Diina Tuulik
õpingutele õppisin rahvaülikoolis kunsti ja fotograafiat.
Seejärel õppisin Tallinnas ärijuhtimist ning aastal 2002 astusin Tartu ülikooli usuteaduskonda, kus
omandasin magistrikraadi aastal 2011. Vahepealsesse aega jäävad veel õpingud Saksamaal, kus oli võimalik end erinevate stipendiumide abil
täiendada. Lisaks praktika EELK Valga ja Tartu praostkonnas.
Õpingute ja kogudusepraktika kõrval on minu igapäevatööks programmide juhtimine rahvusvahelises õpilasvahetuse organisatsioonis
Youth for Understanding (YFU Eesti MTÜ) .
4. septembril käesoleval aastal sooritasin eksami pro venia concionandi, mis annab Jumala sõna kuulutamise õiguse EELK-s, ja asusin
õpingutele EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris. Olen tänulik Nõo kogudusele praktikavõimaluse, lahke vastuvõtu ja südamliku
toetuse eest!“
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KROONIKA
w 2. septembri peajumalateenistusel õnnistas õp Mart
Jaanson lapsi ja täiskasvanuid — neid, kes tundsid end olevat
seotud algava kooliaastaga.
w 8. septembril toimus EELK Valga praostkonna pühapäevakoolilaste bussireis Tallinna loomaaeda. Bussis oli tore
laulda ja jutte rääkida ning veelgi toredam oli loomaaias
eksootilisi loomi jälgida. Nagu Noa laevas! Teel külastati Kursi
ja Jüri kirikut, eriti vahva oli Kursi ajalooline pastoraat.
Reisijuhiks oli meie hea koguduseliige Imbi Tanilsoo. Lisaks
temale osales Nõo koguduse poolt reisil 4 last ja õp Jaanson.
w 9. septembril meenutati peajumalateenistusel eriliselt
vanemat põlvkonda, sest oli vanavanemate päev. Laulis Kalju
Õllek ja pärast teenistust joodi kirikukohvi.
w 10. septembril alustas koguduse segakoor kirikus
sügishooaega. Tõsi, esimesel korral ei lauldudki, vaid arutati
tulevikuplaane. Siiski sai kuulda ka laulu. Nimelt laulis Tartu
naiskoor Emajõe Laulikud meie koori kuuldes läbi oma kava,
millega nad — nagu hiljem selgus — võitsid Narvas Maarjalaulude festivali raames toimunud kooride konkursi.
w 14. septembril avas Külaaseme piibliring uue piiblitunnihooaja. Sel sügisel on peale selle paiga piiblitunde peetud ka
Meeri seltsimajas, Nõgiaru raamatukogus, Nõo hooldekodus
ja Luke raamatukogus. Lisaks raamatutunnid, mida on eri
paikades, sh kiriku käärkambris hoolega läbi viinud meie hea
koguduseliige Taime Põld.
w 15. septembril tervitas Nõo kiriku meesansambel kirikus lauluga oma asutajaliiget Madis Kanarbikku tema 50.
juubeli puhul.
w 18. septembril toimus EELK Valga praostkonna konverents Laatre vabaajakeskuses. Praost Vallo Ehasalu pidas
piiblitunni ja seejärel kõneldi praostkonna elust. Meie kogudusest osalesid konverentsil Marju Liblik, Taime Põld, Imbi
Tanilsoo ja õp Jaanson.
w 23. septembril pärast peajumalateenistust algas käärkambris sügisene leerikursus. Kursusel osalenud kolm leerilast saavad, kui Jumal lubab, leeriõnnistuse I advendipühapäeval, 2. detsembril 2012.
w 23. septembri õhtul kogunesid EELK Valga praostkonna
kirikumuusikud Rõngu koguduse organisti Helve Päidi külalislahkesse koju Rõngus. Muuhulgas arutati 2013. aasta praostkonna laulupäevaga seonduvat. Meie koguduse poolt osalesid koosolekul Taime Põld ja õp Jaanson.
w 27. septembril esines Nõo kiriku meesansambel Tartu
Pauluse kiriku tiibhoones XII soomeugri vaimulike konverentsi raames toimunud meeleolukal koosviibimisel. Kavas
olid laulud konverentsil osalevate kirikute auks, muu-

Koguduse praktikant Diina Tuulik koos Luke pühapäevakoolilastega tunnis 22.11.12. Foto: MART JAANSON
hulgas lauldi ka ungari keeles.
w 29.–30. septembril võõrustas meie kogudus kahte XII
soomeugri konverentsi delegaati — õp Erzsébet Koskaid
Ungari kirikust ja õp Ivan Laptevit Ingeri kirikust. Külalised
võttis oma Peedu-kodus vastu perekond Põld. 30. septembri
peajumalateenistusel ütles õp Koskai soomekeelse jutluse
(tõlkis Taime Põld) ja õp Laptev andis edasi tervitused Ingeri
kiriku poolt.
w 1. oktoobri õhtul viis Tartu Naiskodukaitse meie kirikus
läbi oma motivatsiooniõhtu. Ürituse peakorraldaja oli meie
koguduse liige Malle Roomet Meerilt. Kirikut tutvustas õp
Jaanson ja orelipaladega esines koguduse organist Agnes
Laasimer.
w 5. oktoobril alustas Nõo noortekeskuses Imbi Tanilsoo
juhendamisel oma sügishooaega meie koguduse pühapäevakool. 11. oktoobril läksid pühapäevakoolitunnid käima ka Luke
külas Marju Libliku kodus.
w 6. oktoobril esinesid Tartu muusikud Toivo Sõmer,
Andreas Kalkun ja Stella Sõmer koos viiuldaja Marju
Varblasega meie kirikus kavaga „Barokk-fantaasia“.
w 6. oktoobri õhtul käis meie koguduse esindus õnnitlemas Nõo kohvikut Soolo tema 20. aastapäeva puhul.
Nende kahe aastakümne jooksul on meie kogudust Soologa ja
tema juhataja Eerika Sootlaga sidunud tihe ja meeldiv
koostöö.
w 12. oktoobril viis Külaaseme külas piiblitunni läbi meie
koguduse praktikant, EELK õpetajaameti kandidaat Diina
Tuulik. See oli üks tema esimesi ülesastumisi praktikandina.
Sügise jooksul on Diina meie koguduse ellu hästi sisse elanud.
w 13.–14. oktoobril sai teoks Nõo kiriku meesansambli
reis Vormsi saarele. 13. oktoobri õhtul anti kirikus kontsert
ja 14. oktoobri hommikul lauldi samas jumalateenistusel.
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Valga praostkonna 4. novembri lastekontserdist osavõtjate ühendkoor Meelis Roosare juhatusel Karula kirikus.
Foto: TIIT KUUSEMAA
Jutlustas õp Mart Jaanson. Aega jäi ka laulutrenni teha ja
ümbrust vaadata. Reisiti Nõo hooldekodu mikrobussiga, mida
juhtis kindlakäeliselt Allvar Hurt. Allvaril oli kaasas ka tütar
Meija-Meely.
w 14. oktoobril peeti meie kirikus lõikustänupüha jumalateenistus. Teenisid õp kaplan Anna-Liisa Vaher ja meie
praktikant Diina Tuulik. Laulis koguduse segakoor Ragne
Meieri juhatusel ja pärast teenistust joodi ühiselt kirikukohvi.
w 18. oktoobril käisid Nõo Põhikooli karjääripäeva puhul
kirikuga tutvumas kooli 7. klassid. Nad võttis vastu õp Jaanson.
w 2. novembril toimus Nõo hooldekodus sealsete elanike
ringis südamlik hingedepäeva-õhtu. Hingedepäevast ja
hingedeajast kõneles õp Jaanson ning pärast maitsti üheskoos Marju Libliku valmistatud kooki.
w 4. novembril kogunes Valgamaale Karula kirikusse
suur hulk EELK Valga praostkonna lapsi ja nende sõpru.
Toimus kontsert, kus esinesid noored pillimängijad ja lauljad. Meie kogudust esindasid noored viiuldajad Epp Katariina Jaanson, Katre Kruuse ja Doris Käämbre ning täiskasvanud Heli Kruuse, Eda Jaanson ja Mart Jaanson. Pärast kontserti toimus samas ka praostkonna konverents, millest meie
koguduse poolt võttis osa õp Jaanson.

w 6. novembril esines Nõo kiriku meesansambel evangeelse usu kaitsja ja Tartu ülikooli asutaja Rootsi kuningas
Gustav II Adolfi mälestuspäeval Tartus Raekoja plats 8.
w 9. novembril kohtus meie koguduse esindus kiriku
käärkambris Helsingi-lähedase Lauttasaari koguduse esindusega. Külaliste reisijuhiks ja tõlgiks oli meie praost Vallo
Ehasalu. Pärast seda, kui külalised olid keha kinnitanud Liidia
Aruvälja valmistatud lõunasöögiga, toimus konstruktiivne
ja meeldiv arutelu. Viimase põhjal võib loota, et meie kogudus saab endale ajaloo esimese sõpruskoguduse välismaal.
w 11. novembril tähistati meie kirikus perejumalateenistusega isadepäeva. Laulsid Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm ja Luke pühapäevakoolilapsed. Viimased esitasid koos oma õpetaja Marju Liblikuga ka toreda näidendi
esiisa Aabrahamist.
w 11. novembri pärastlõunal salvestas Nõo kiriku meesansambel kirikus helirežissöör Kalle Kivistiku abiga mõned
laulud. Kui Jumal annab, siis valmib meesansamblil mõne aja
pärast uus helikandja.
w 21. novembril kogunes Luke raamatukokku üle 6 aasta
jälle piibliring. Raamatukogu kaunilt remonditud tagatoas
kuulati õp Jaansoni juttu surnutepühast 1Ts 4. ja 5. peatüki
alusel.
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Külalised Lauttasaari kogudusest (paremalt kolm esimest) koos meie koguduse nõukogu liikmetega Nõo kiriku
käärkambris. Foto: MART JAANSON
w 24. novembril lõpetati talguhommikuga lehtede riisumine kirikuaias. Seda tööd oli seekord saadud teha juba
varem mitmel korral ja vähehaaval, sest Taevaisa andis
novembris välitöödeks küllaga sobivat ilma. Suur tänu kõigile
abilistele!
w 25. novembril tähistati peajumalateenistusel surnutepüha ja saadeti ära vana kirikuaasta. Laulis koguduse

segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 25. novembri pärastlõunal kõlas kirikus moodne
muusika. Külas olid sopran Kai Kallastu koos heliloojast abikaasa Andrus Kallastuga Pärnust ning vioolamängija Talvi
Nurgamaa Tallinnast. Nad esitasid põneva kava itaalia, inglise
ja eesti nüüdismuusikast. Piiblist luges vahetekste praktikant
Diina Tuulik. Ava- ja lõpupalve pidas õp Jaanson.

RISTITUD
Teele Trummal
Evi Kütt
Kadi Laan

15.09.12
25.11.12
25.11.12

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik

REGISTREERITUD JA LAULATATUD
Indrek Soidla ja Eleri Soidla (EELK Haapsalu kogudus)

01.09.12 Vara Brigitta kirikus (EEKBL pastor Peep Saar)

LAULATATUD
Madis Kanarbik ja Mare Kanarbik

15.09.12

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
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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)

DETSEMBER 2012
P, 2. kl 11.00
P, 2. kl 16.00
N, 6. kl 17.00
R, 7. kl 16.00
L, 8. kl 14.00
P, 9. kl 11.00
P, 9. kl 12.30
R, 14. kl 12.00
L, 15. kl 16.00
P, 16. kl 11.00
P, 16. kl 15.00
T, 18. kl 19.00
L, 22. kl 16.00
P, 23. kl 11.00
P, 23. kl 14.00
E, 24. kl 16.00
T, 25. kl 11.00
K, 26. kl 11.00
R, 28. kl 12.00
P, 30. kl 11.00
E, 31. kl 18.00
E, 31. kl 23.30–00.30

I advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
Kirikukontsert. Esineb organist Jekaterina Porizko (Peterburi).
Pühapäevakool Luke külas.
Piiblitund Nõo hooldekodus.
Meeri seltsimajas esinevad näitleja ja laulja Malle Pärn ning Nõo kiriku meesansambel.
II advendi jumalateenistus. Armulaud.
Konguta segakoori kontsert „Jõululootus“.
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud.
Kirikukontsert. Esineb Tartu naiskoor Domina.
III advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab Tartu Mart Reiniku Kooli poistekoor.
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Karula kirikus.
Koguduse jõulupidu Luke külakeskuses.
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Elva kirikus.
IV advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel.
Jumalateenistus Nõo hooldekodus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel.
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor.
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
II jõulupüha kontsertjumalateenistus. Mängib organist Edoardo Narbona (Itaalia).
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.
Avatud kirik.

JAANUAR 2013
T, 1. kl 11.00
P, 6. kl 11.00
P, 13. kl 11.00
P, 13. kl 12.30
P, 20. kl 11.00
P, 27. kl 11.00

Uusaasta jumalateenistus. Armulaud.
Kolmekuningapäeva jumalateenistus.
Armulaud. Teenib õp Anna-Liisa Vaher.
Jumalateenistus.
Koguduse täiskogu koosolek. Koguduse
nõukogu valimine aastateks 2013–2016.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

VEEBRUAR 2013
P, 3. kl 11.00
P, 10. kl 11.00
K, 13. kl 18.00
P, 17. kl 11.00
P, 24. kl 11.00

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

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30 (alates jaanuarist 2013).
PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS
kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL vastavalt kell 12.00 ja 13.00 (alates jaanuarist 2013).
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 12.00 (alates veebruarist 2013).
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 15.30.
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.
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MAETUD
Arvo Luik
Heldi Kase
Endla Liivamägi
Voldemar Loos
Virve Adler
Olga Mägi
Leida Palsi

13.09.12
13.09.12
17.10.12
19.10.12
27.10.12
03.11.12
13.11.12

Tartu krematoorium (ilmalik matja Heiki Unt)
Tartu krematoorium (õp Joel Luhamets)
Elva kalmistu
Elva kalmistu
Tartu krematoorium
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu

EELK NÕO KOGUDUSEST LAHKUNUD
Silja Sepp

EELK Avinurme kogudusse

EELK NÕO KOGUDUSSE ÜLE TULNUD
Lea Kuimets

EELK Võru Katariina kogudusest

TEATED
w Advendi- ja jõulumuusika Nõo kirikus 2012
P, 2. dets kl 16.00
esineb organist Jekaterina Porizko (Peterburi). Kavas Bach, Widor, Porizko.
P, 9. dets kl 12.30
Konguta segakoori kontsert „Jõululootus“. Dirigent Merilin Sinikalda.
L, 15. dets kl 16.00
Tartu naiskoor Domina advendikontsert. Dirigent Anneli Koppel.
P, 16. dets kl 11.00
laulab jumalateenistusel Tartu Mart Reiniku Kooli poistekoor. Dirigent Inge Lahtmets.
P, 24. kl 16.00 laulab jumalateenistusel Nõo koguduse segakoor. Dirigent Ragne Meier.
P, 23. kl 11.00 IV laulab jumalateenistusel Nõo kiriku meesansambel.
K, 26. dets kl 11.00
mängib jumalateenistusel organist Edorado Narbona (Itaalia).
Kõigile üritustele on sissepääs vaba.
w T, 18. detsembril kell 19 toimub Luke külakeskuses
koguduse jõulupidu. Laulame, kõneleme ja veedame mõnusalt
aega. Võtkem palun kaasa natuke süüa ühisele lauale! Kõik,
nii noored kui ka vanad on väga oodatud!
w Liikmeannetust 2012. aasta eest 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“).
Palun kõigil koguduseliikmeil tasuda enne 31. detsembrit
2012 oma liikmeannetus! Suur tänu neile, kes seda juba on
teinud! Tähtis pole mitte niivõrd annetuse suurus, kuivõrd
annetuse tegemine ise. Sellega toetate oma kogudust eelkõige moraalselt, sest liikmeannetajate arv on esimene kriteerium koguduse suuruse hindamisel. Näidakem, et meid
pole nii vähe nagu väljapoole paistab!
w Käesolev Rahutegija ilmub 25. korda. Esimene number
ilmus detsembris 2006. On aeg korraks tagasi vaadata ja
hinnata, mis on meie sõnumilehes hästi ja mis vajaks parandamist. Armsad lugejad, palun andke toimetusele lahkesti
tagasisidet, kas tava- või e-kirja teel, telefonitsi või suuliselt!
Iga märkus on teretulnud, sest nii saame oma sõnumilehe
järjest paremaks muuta.

w Meie kirikus seisavad ajavahemikus 04.11.12–03.03.13
ees järjekordsed koguduste nõukogude valimised perioodiks
2013–2016. Koguduse nõukogu võib kehtiva kirikuseadustiku
paragarahvi 203 järgi valida vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes on EELK Nõo koguduses või mõnes teises EELK koguduses eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse. Koguduse
õpetaja koostab täiskogu liikmete nimekirja, kuid palub siiski,
et iga täiskogu liige veenduks enne valimisi isklikult, et on
sinna nimekirja kantud.
Kõik EELK Nõo koguduse täiskogu liikmed on väga
palutud koosolekule, mis toimub pühapäeval, 13. jaanuaril 2013 pärast jumalateenistust kell 12.30 Nõo Püha
Laurentsiuse kirikus (Tartu tn 2 Nõo).
Uue nõukogu liikmekandidaadid esitatakse koosolekul ja
seda võivad peale koguduse nõukogu, juhatuse ja õpetaja
teha ka koguduse täiskogu liikmed järgneva korra järgi:
vähemalt viis täiskogu liiget võib kas suulise või kirjaliku
teadaandega üles seada oma kandidaadi. Kandidaat peab
teatama oma nõusolekust kandideerida kas suulise või
omakäelise kirjaliku nõusolekukirjaga. Iga täiskogu liige võib
osaleda kuni kolme kandidaadi ülesseadmisel.
Ootame rohket osavõttu!
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SÜNNIPÄEVAD
DETSEMBER 2012
Risto Räisa
Uderna 01.12.
Anneli Laanemets Tartu
02.12.
Ellen Jüri
Lepiku 03.12.
Ruth Maal
Nõgiaru 07.12.
Kretel Tamm
Nõo
07.12.
Kadi Laan
Elva
09.12.
Niina Kamenik
Nõgiaru 12.12.
Helmi Kamenjuk
Puiatu 12.12.
Ervin Viljamaa
Nõo
13.12.
Aado Johanson Külaaseme 15.12.
Aleksei Mikli
Tallinn 17.12.
Anna Trei
Meeri
17.12.
Tiina Sirge
Rahinge 18.12.
Helgi Mondonen
Voika
19.12.
Cleelia Pärtelpoeg Soinaste 20.12.
Kalev Laidmäe
Elva
21.12.
Maimu Mutso
Luke
21.12.
Sirje Uibopuu
Luke
21.12.
Heli Leedjärv
Tõravere 24.12.
Hilja Avald
Nõo
25.12.
Kalev Juhkam
Nõo
25.12.
Peeter Kalliver
Külaaseme 25.12.
Kalju Soonvald
Meeri
25.12.
Silvia Veidenbaum Nõo
25.12.
Kalle Koger
Kolga
26.12.
Merike Seire
Tõrvandi 27.12.
Viljar Mägi
Nõo
28.12.
Sigrid Kägo
Vara
29.12.
Lilian Volmer
Nõgiaru 29.12.
Madis Pärtelpoeg Soinaste 30.12.
Aime-Elfriede Kraak Ulila
31.12.
Alice Tiisler
Nõo
31.12.

PALJU ÕNNE JA JUMALA ÕNNISTUST TEILE KÕIGILE!
38
39
79
37
37
41
86
87
88
78
38
51
55
77
24
70
90
51
53
89
70
68
82
68
54
35
36
38
69
26
86
32

JAANUAR 2013
Vaike Arik
Palumäe 01.01.
Riina Luik
Nõo
02.01.
Aare Ööpik
Tartu
02.01.
Markus Pau
Voika
03.01.
Armand Jürgenson Kolga
04.01.
Leida Sepp
Nõo
04.01.
Luule Arras
Tartu
07.01.
Reelika Soidla
Meeri
08.01.
Rosine-Elfride Unt Vahessaare 09.01.
Margus Mondonen Voika
12.01.
Imbi Tanilsoo
Laguja 12.01.
Oliver Orrin
Tartu
13.01.
Kai Räisa
Uderna 13.01.
Agnes Laasimer
Nõo
14.01.
Katrin Sööt
Elva
15.01.
Erna Koger
Luke
18.01.
Juhan Valdmaa
Pärnu 18.01.
Silver Alttoa
Tartu
21.01.
Jane Bigler
Šveits 22.01.
Astra Haas
Elva
22.01.
Eda Raitar
Tartu
22.01.
Eleri Saarik
Kabina 22.01.
Margit Keeman
Voika
24.01.
Ilme Prost
Reola
25.01.
Greta Koppel
Tallinn 27.01.
Elle Mägi
Elva
27.01.
Kärri Toomeos-Orglaan Tartu 30.01.

74
64
55
25
37
86
42
27
82
44
53
38
34
63
29
88
59
40
40
83
79
20
45
65
35
63
38

VEEBRUAR 2013
Andres Mutso
Tartu
01.02.
Marek Toom
Vahesaare 01.02.
Ave Sugul
Elva
02.02.
Evi Toomits
Nõo
02.02.
Valentina Kallas
Luke
04.02.

87
37
37
77
75

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

Ehaleid Liivola
Luke
04.02.
Salme Ainso
Nõo
05.02.
Sirje Kangro
Luke
.02.
Ingmar Laasimer Nõo
07.02.
Elmar Liivak
Luke
07.02.
Kadri Koppel
Paide
08.02.
Edgar Otsing
Luke
08.02.
Liivia Valgerist
Nõo
08.02.
Kadri Jürgenson Kolga
10.02.
Kersti Kaasik
Nõgiaru 10.02.
Anne-Ly Juhkam Nõo
11.02.
Endla Soidla
Meeri
11.02.
Helena Talviki Tarto Tartu
11.02.
Endla Laius
Meeri
13.02.
Jaanos Malm
Tartu
13.02.
Katrin Kask
Nõo
14.02.
Heleni Mäe
Põlva
14.02.
Aino Rääbis
Luke
16.02.
Juhani Püttsepp Peedu 17.02.
Marek Tiits
Tallinn 17.02.
Linda Kopp
Elva
19.02.
Helga Oksfort
Kolga
19.02.
Sigrid Piiri
Nõgiaru 20.02.
Koidu Avi
Nõo
21.02.
Elmar Mets
Nõo
22.02.
Kristina Räkk
Hellenurme 22.02.
Indrek Mäe
Põlva
23.02.
Malle Sild
Tartu
23.02.
Aime Zirk
Nõo
24.02.
Merle-Kairit Toom Vahesaare 24.02.
Aili Mürk
Tamme 25.02.
Kaire Reinhold
Nõo
26.02.
Evi Kütt
Käo
27.02.
Indrek Soidla
Meeri
27.02.
Astrid Luts
Tartu
28.02.

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)
ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504 6570
KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

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
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31
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80
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72
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79

