EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Rahutegija

NR 30
MÄRTS 2014

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

Toetav usk

Jutlus Mk 2:1–12 alusel 1
Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma,
saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi
ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile
Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut.
Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse
lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja
teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja
nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud
on sulle andeks antud!” Aga seal olid mõned kirjatundjad
istumas, kes mõtlesid oma südames: „Mida see räägib
nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu võib patte andeks anda
kui Jumal üksi?” Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et
nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: „Miks te
seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas
öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!” või öelda
talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!”? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa
peal,” — ta ütles halvatule — „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!” Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: „Sellist asja pole me
eluilmaski näinud!”
Bioeetik Andres Soosaar kirjutas kord, et ravimisprotseduuri puhul on kõige tähtsam usalduslik suhe arsti ja patsiendi vahel.
Patsiendi tervendab viimselt just usk arsti abisse — ka tehnilisse abisse, sh ravimeisse —, mida patsiendile osutatakse.
Teame ju näiteid, mil arst määrab patsiendile ravikuuri, kuid patsient ei võta seda tõsiselt, sest ta ei usu arsti pädevusse või
ravi efektiivsusse, ega tervene korralikult. Teisest küljest oleme kuulnud juhtumeist, mil haige saab terveks nn platseeboefekti
tõttu — uskudes tõhusa olevat ravimi, millel haige teadmata raviomadus hoopis puudub.
Küsime nüüd, kas meie kirjakohas nimetatud halvatu uskus, et Jeesus võib ta terveks teha? Me ei tea seda, sest Piibel sellest
ei räägi. Pigem on meil alust arvata, et halvatu seda ei uskunudki. Sest Jeesus ütleb ju: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”
Ja eks ole uskmatus ju suurim patt. Kui halvatu oleks Jeesusesse uskunud, siis oleks Jeesus tõenäoliselt öelnud seda, mida
paljudes tervendamislugudes mujal evangeeliumides: „Sinu usk on sind päästnud!“
Nõnda siis ravib Jeesus halvatut nagu tõeliselt hea arst peaks seda alati tegema: ta annab patsiendile esmalt usu endasse kui
arsti ja oma ravimeetodisse. Jeesus avab lausega „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud“ halvatu patust pimestatud vaimusilmad
usule endasse kui Jumala Pojasse.
à
1 Jutlus on peetud Nõo Püha Laurentsiuse kirikus I6. oktoobril 2013.
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Seepärast on Jeesuse lause „Võta oma kanderaam ja mine
koju!“ juba nö tehnika küsimus. See on küll ebaharilik tehnika —
imeline tervendamine — kuid siiski vaid tehnika. Tähtsam oli ju see,
et halvatu sai oma uskmatuse patust vabaks ja hakkas Jeesusesse
uskuma. Sest nii sai „tehniline“ ime võimalikuks.
Sellel lool on aga veel üks aspekt, mis jääb ehk esimesel pilgul
tahaplaanile, ent on võib-olla olulisemgi. Nimelt nende nelja mehe
tegevus, kes võtsid ette hulljulge, koguni meeletu teo lasta haige
läbi tellislae alla tuppa Jeesuse ette. Piiblist selgub, et need neli
meest uskusid Jeesusesse, sest on öeldud, et Jeesus nägi nende
usku. Me peame niisiis järeldama, et just nende nelja mehe usu
tõttu Jeesus saigi tervendamise üldse ette võtta.
Siit me näeme, kui oluline on inimese uskumahakkamisel teise
inimese või teiste inimeste usk. Võib öelda, et usk sünnitab usku.
Arvan, et olete seda oma elus kogenud: ligimese kindel, vahel
jäärapäinegi usk süütab uskmatutes varem või hiljem usu
Jumalasse.
Kas meil on usku aidata oma haigeid lähedasi või ligimesi?
Kõigepealt tuleb seda küsida isegi maise, meie riigis kõigile
tagatud arstiabi puhul. Kui meie lähedane või ligimene on raskesti
haige, siis kas on meil piisavalt usku viia ta õige arsti juurde?
Paljud meist teavad, mida tähendab oma lähedasega kuid, võibolla aastaid kestev „arstide vahet käimine“. See nõuab sügavat
usku, et mitte jätta haiget lootuse puudumisel haiguse kütkeisse,
vahel ka lihtsalt surma ootama! Kuid usk, et oma lähedase või
ligimese haigusele ei tohi kuni lõpuni alla anda, kannab palju vilja!
Esimene, kes sellist lähedaste või ligimeste usutuge tajub, on haige
ise. Ja vahel nakatab haige toetajate usk ka arsti, kellel oma tead-

mistele ja kogemustele tuginedes enam lootust ei jätku.
Kõige tähtsam on aga uskuda, et haiget võib aidata Jeesus
Kristus. Tema on ju ülim arst! Raskematel juhtudel, siis kui maised
arstid ei suuda enam aidata, kipub meie usk haige tervekssaamisse
kaduma. Me peame aga alati paluma Jumalalt usku aidata oma
haige Jeesuse ette, kasvõi „läbi telliskatuse“. Kui inimlik arst ei
suuda aidata, siis Jumal aitab alati! Ka kõige lootusetumat haiget
saab alati Jumala ette kanda — kas siis temaga rääkides, kui see
võimalik on, või tema eest palvetades, kui rääkimine pole enam
võimalik.
Teame, et ka siis, kui meil on ka palju usku haige tervenemisse,
võib ta sellegipoolest surra. Kuid ärgem unustagem, et varem või
hiljem inimene sureb ikkagi. Siin avanebki usu tähendus: surm on
Jeesuses Kristuses võidetud! Kui inimene on kantud ülima arsti,
Jeesuse Kristuse ette, siis pole ju surmal enam mingit tähendust!
Kui Jumal annab haigele tema uskmatuse patu andeks, siis muutub
surm tühiseks! Ja siis ei suuda miski, „ei surm ega elu, ei inglid
ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei
sügavus ega mis tahes muu loodu“ teda „lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas“ (Rm 8:38–39).
Jeesusesse Kristusesse uskuv haige saab igal juhul terveks, kas ta
siis elab või sureb.
Tänane lugu halvatu tervendamisest on seepärast väga rõõmus ja õnneliku lõpuga lugu. On ju öeldud, et kõik, tõenäoliselt ka
nurisevad kirjatundjad, hakkasid Jumalat ülistama. Ärgem siis
unustagem, et kaasa tõid selle Jumala ülistamise need neli meest,
kes vabastasid oma usuga paljude inimeste tee Jeesuse juurde.
Andku Jumal meie ellu selliseid inimesi! Ja olgem ka ise sellised
inimesed!
Aamen.
EELK Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson

Jätkub annetuste kogumise aktsioon

Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks
21. detsembril 2013 toimus meie kirikus Nõo kiriku meesansambli heategevuskontsert, millega meie kogudus alustas annetuste kogumise
aktsiooni Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks. 2014. aasta veebruari lõpu seisuga on vastavale pangaarvele
(vt allpool) annetusi kogunenud 1 029,92 eurot ja sularahana 123,14 eurot. Täname südamest kõiki lahkeid annetajaid!
Koguduse juhatus on ulatusliku restaureerimisprojekti järgmise etapina kavandanud meie kiriku käärkambri remondi. Teatavasti on
käärkamber praegu ainus kogudusele kuuluv ruum, kus kogudus saab lisaks kirikusaalile oma tegevusi läbi viia. Käärkambris asub koguduse
kantselei, raamatukogu, kööginurk ja ladu. Seal peetakse piibli- ja leeritunde, juhatuse- ja nõukogu koosolekuid, vahel ka lauluharjutusi.
Käärkambris saavad esinemiseks valmistuda kirikut külastavad artistid.
Koguduse juhatus on kööstöös meie koguduse liikme Veiko Klasseniga kavandanud käärkambri restaureerimiseks 22 500 eurot. See
näiliselt suur summa toetub muinsuskaitse poolt kinnitatud restaureerimisprojekti alusel koostatud reaalsele hinnapakkumisele, mille on
kogudusele esitanud OÜ Vennad Ehitus.
Tänaseks on käärkambri restaureerimist nõustunud toetama Saksamaa evangeelse kiriku heategevusfond Gustav-Adolf-Werk
7000 euroga, mis laekub koguduse arvele 2016. aastal. Seega on käärkambri restaureerimistöödeks tarvis leida veel u 14 000 eurot.
Annetuste tarbeks on avatud pangaarve järgmiste rekvisiitidega:
Saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Arvelduskonto number Swedbankis: EE11 2200 2210 5844 2062

Kui Sulle on oluline Nõo kiriku minevik, olevik ja tulevik, siis palun tee ka oma annetus!
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w Laupäeval, 7. detsembril kogunes kirikuaeda viis meie
koguduse meest, et osaleda küttepuutalgutel. Väljaspool kirikuaeda asuvaid puud toodi kuuri juurde ja ühtlasi lõhuti. Suur tänu
kõigile osalejaile! Erilne tänu kuulub aga meie koguduse nõukogu
liikmele Jaan Aruväljale, kes hiljem kõik kuuri juurde laotud puud
üksi ära lõhkus! Nüüd peaks kogudusel olema valmis ka järgmise
talve küttepuuvaru.
w 11. detsembril andis Nõo kiriku meesansambel traditsioonilise kontserdi Meeri seltsimajas. Nii kuulajad kui ka esinejad lahkusid kontserdilt tänulikus meeleolus.
w 14. detsembril külastas Nõo kiriku meesansambel oma
sõpru, Audru naisansamblit Vahtraõied nende 20. aastapäeval.
Audru kirikus toimus ühiskontsert ja pärast kontserti ka südamlik
koosviibimine Audru muuseumis.
w 17. detsembril laulis Nõo kiriku meesansambel jõululaule
Tartu Rukkilille lasteaias.
w 18. detsembril pidas meie kogudus jõulupidu. Sel aastal
koguneti kirikusaali, kus lauldi, maitsti suupisteid ja aeti juttu.
Nagu ikka, ei puudunud ka mälumäng. Koguduseliikmeid oli tulnud
nii lähemalt kui ka kaugemalt. Oli hea osadus!
w 19. detsembril laulis Nõo kiriku meesansambel jõululaule
Nõo põhikoolis, mille algklassid asuvad ajutiselt Nõo vallamajas.
w 20. detsembril toimus Külaaseme külas Kalju Õlleku külalislahkes kodus piiblitunni-poolaastat lõpetav armulauaga jumalateenistus. Teenis õp Mart Jaanson. Pärast teenistust nauditi
toiduosadust ja lauldi mõned jõululaulud.
w 21. detsembril toimus kirikus Nõo kiriku meesansambli
heategevuskontsert, millega meie kogudus alustas annetuste
kogumise aktsiooni Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone
restaureerimise toetuseks.
w 22. detsembri peajumalateenistusel sai leeriõnnistuse neli
uut koguduseliiget.
w 22. detsembril pärast jumalateenistust külastas Nõo kiriku
meesansambel Nõo hooldekodu. Õp Jaanson pidas jõulupalvuse ja
ansambel laulis mõned jõululaulud.
w 22. detsembril pärast hooldekodukülastust siirdus Nõo
kiriku meesansambel Karula kirikusse, kus toimus ansambli
advendikontsert.
w 23. detsembril pidas Nõgiaru raamatukogus jõulupidu
sealne piibliring. Söödi jõulupraadi, aeti juttu ja lauldi. Vaimuliku
kõne pidas õp Jaanson.
w Jõuluõhtul, 24. detsembril kogunes Nõo kirikusse jõululaule
laulma ja jõuluevangeeliumi kuulama suur hulk rahvast, nagu ikka.
Laulis meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. Oli harras
ja püha tunne.
w 2013. aasta saadeti koguduses ära õhtujumalateenistusega
31. detsembril kirikus. Pärast teenistust maitsti traditsioonilisi
„käärkambri-pannkooke“, mille oli küpsetanud õp Jaanson.
Keskööl kogunes inimesi ka kirikutorni, kus vaadati ilutulestikku ja
öeldi üksteisele häid uusaastasoove.

Uued koguduseliikmed koos õpetajaga pärast leeriõnnistamist 22.12.13 altari ees. Foto: Triin Põder

w 1. jaanuaril pärast jumalateenistust kogunes Nõo kiriku
meesansambel traditsioonilisele aastaalguse koosolekule Põlvamaale Tagametsale ansambli I tenori Mati Koonukõrbi maakoju.
Peeti plaane alanud aastaks, lauldi ja oldi ka toiduosaduses.
w 10. jaanuaril alustas oma uut pühapäevakooli-poolaastat
Nõo noortekeskuse rühm Imbi Tanilsoo juhendamisel. Peagi alustas ka Luke pühapäevakoolirühm ning üksteise järel piibliringid,
palverühmad ja koguduse lauljad.
w 16. jaanuaril kogunes rühm koguduseliikmeid Alise Londoni
koju Nõos, kus Taime Põld pidas raamatutunni kristlikust kirjandusest. Samasugune raamatutund toimus ka 20. veebruaril,
sedapuhku kiriku käärkambris.
w 26. jaanuaril pidas koguduse nõukogu käärkambris traditsioonilist aastakoosolekut. Kuulati õp Jaansoni aruannet 2013.
aasta kohta ja peeti plaane 2014. aastaks. Jumal olgu tänatud
inimeste eest, kes soovivad panustada kirikutööle!
w 1. veebruaril salvestas videokroonik Juho Jalviste meie
kirikus videoklipi, mida meie koguduse juhatus loodab kasutada
annetuste kogumisel meie kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise
toetuseks. Salvestusel oli nõus kõnelema EV Riigikogu kaitsekomisjoni esimees, Nõo Reaalgümnaasiumi vilistlane aastast 1983 Mati
Raidma. Oma sõnumi ütles salvestusel ka koguduse õpetaja Mart
Jaanson.
w 1. veebruari pärastlõunal osales Nõo kiriku meesansambel
huvitaval ja südamlikul üritusel Tõrva kirik-kammersaalis. Sealne
tegevjuht, tuntud Tõrva ja Helme kultuuritegelane ja tõrvalaste
„juurte“ uurija Ilmar Kõverik oli külla kutsunud meie koguduse
juhatuse esimehe Madis Kanarbiku. Madis meenutas oma Tõrvast
pärit suguvõsa ning rääkis ka omaenese elust ja tööst. Madist saatis reisil Nõo kiriku meesansambel, kes andis väikse kontserdi.
w Küünlapäeval, 2. veebruaril tähistas meie koguduse sõpruskoguduse EELK Tartu Peetri koguduse segakoor oma 100. sünnipäeva. Sel puhul käis sõpru õnnitlemas ka meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel.
à
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Algus vt lk 3
w 20. veebruaril toimus Nõo hooldekodus juba tavaliseks
saanud piiblitunni raames üks eriline sündmus: Õp Jaanson ristis
ja leeritas Nõo hooldekodu elaniku Mihkel Kalpuse ning pühitses
sel puhul ka armulauda. Soovime Mihklile ja tema eest palvetajaile
rohket Jumala õnnistust!

w Iseseisvuspäeva jumalateenistus toimus meie koguduses
sel korral pühapäeval, 23. veebruaril. Teenis õp Diina Tuulik.
Põhjus tähistada Iseseisvuspäeva päev varem seisnes selles, et
õp Jaanson koos Nõo kiriku meesansabliga oli kutsutud 24. veebruariks Helsingi eesti kogudusse. Sealne vaimulik, õp Tuuli Raamat
oli palunud meesansamblil osaleda päevasel jumalateenistusel
Helsingi kesklinnas Alppila kirikus ja sisustada samas ka õhtune
kontsert. Meie meesansambel võeti väga hästi vastu ja ka
ansamblile jäi reisist ilus mälestus.

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)

MÄRTS
P, 2. kl 11.00
K, 5. kl 18.00
R, 7. kl 19.00

P, 9. kl 11.00
L, 15. kl 12.30
P, 16. kl 11.00
P, 23. kl 11.00
P, 30. kl 11.00

APRILL
Jumalateenistus. Armulaud.
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Rahvusvahelise naiste palvepäeva
oikumeeniline õhtupalvus kirikus.
Samal ajal meeste palvetund
Nõo päevakeskuses.
Jumalateenistus.
Misjoni ja käsitööpäev EELK Elva koguduse
pastoraadis (Pargi 8, Elva).
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 6. kl 11.00
P, 13. kl 11.00
N, 17. kl 18.00
R, 18. kl 11.00
P, 20. kl 11.00
E, 21. kl 18.00
P, 27. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud. Martin Lipu päev.
Laulavad koorid.
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud.
Suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Suure Reede liturgiline jumalateenistus.
I ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor.
II ülestõusmispüha jumalateenistus.
Jumalateenistus.

MAI
P, 4. kl 11.00
L, 10. kl 14.00
P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00
P, 25. kl 11.00
N, 29. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud.
EELK Valga praostkonna laulupäeva kontsert
Karula kirikus Lüllemäel.
Emadepäeva perejumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud.

LEERITUNNID alates 23.03.2014 igal PÜHAPÄEVAL pärast jumalateenistust.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00.
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00.
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00.
Taime Põllu RAAMATUTUND KRISTLIKUST KIRJANDUSEST kiriku käärkambris kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 17.00.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu kolmandal REEDEL kell 12.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 16.00.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke) igal REEDEL kuni emadepäevani 10.05. (v.a 18.04. ja 02.05.) kell 17.00.
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30.
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30-11.30.
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Leeritatud

Ristitud
Katriin Karro
Tarmo Otsing
Eha Pill		
Greteli Otsing
Aigi-Lii Oja
Siim Oja		
Kai-Liis Oja
Indrek Idvand

15.12.13
15.12.13
15.12.13
25.12.13
25.12.13
25.12.13
25.12.13
14.02.14

Ruudi Meier
Mihkel Kalpus

16.02.14
20.02.14

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Rõuge Maarja kirik
(õp Anna-Liisa Vaher)
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo hooldekodu

Maetud
Aleksander Pai 11.12.13		
Aleksei Sööt
12.12.13		

Nõo kalmistu
Elva kalmistu

Palume vabandust!
 2013. aasta Rahutegija septembrinumbris (nr 28)
on märkimata jäänud teade, et 09.06.13 on Nõo Püha
Laurentsiuse kirikus ristitud Reino Meensalu ja Marju Graf.

Katriin Karro
Tarmo Otsing
Eha Pill		
Aire Killõ
Indrek Idvand

22.12.13
22.12.13
22.12.13
22.12.13
14.02.14

Mihkel Kalpus

20.02.14

Hans Raud
Erich Ilves
Mihhail Korela
Evi Karro

21.12.13		
02.01.14		
28.01.14		
17.02.14		

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Rõuge Maarja kirik
(õp Anna-Liisa Vaher)
Nõo hooldekodu

Nõo kalmistu
Priipalu kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu

 Sama aasta Rahutegija detsembrinumbrist on välja
jäänud teade Eldur Henno ristimise ja leeritamise kohta
06.09.13 Laguja külas.
 2013. aasta detsembrinumbris on valesti märgitud
Ilme Ahase sünnipäev. Õige kuupäev on 11. november.

Teated
 Reedel, 7. märtsil 2014 kell 19.00 algab Nõo kirikus rahvusvahelise naiste palvepäeva oikumeeniline õhtupalvus. Samal
ajal peetakse Nõo päevakeskuses meeste palvetundi. Oma osavõtust palume teatada Taime Põllule (tel 53312845,
e-post taime@poster.ee).
 Meie koguduse kevadine leerikursus algab pühapäeval, 23. märtsil 2014 kell 13.00 kiriku käärkambris. Oodatud on igas
vanuses leerilapsed. L, 21. detsembril kell 18.00 toimub kirikus Nõo kiriku meesansambli heategevuskontsert. Kontserdil on
võimalik teha annetusi Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise heaks.
 Laupäeval, 15. märtsil 2014 kell 12.30 algab EELK Elva koguduse pastoraadis (Pargi 8, Elva) Misjoni ja käsitööpäev. Päeva
korraldab EELK Misjonikeskus koostöös EELK Valga praostkonna kogudustega. Nii nais- kui ka meessoost osavõtjad saavad
Misjoni ja käsitöö päeval meisterdada, kogemusi jagada ning tutvuda kaugel töötava misjonäriga. Kaetud on ka kohvilaud. Oma
osalemissoovist palun aegsasti teada anda koguduse õpetajale.
 6. aprillil 2014 kell 11.00 algaval peajumalateenistusel tähistab meie kogudus Martin Lipu päeva. Martin Lipu sünnist
möödub tänavu 14. aprillill (ukj) 160 aastat. Peetakse päevakohaseid kõnesid, laulab Nõo kiriku meesansambel ja Nõo koguduse
segakoor.
 EELK Valga praostkonna laulupäev toimub laupäeval, 10. mail 2014 Karula kirikus Lüllemäel. Proovid algavad kell 11.00 ja
kontsert kell 14.00.
 EELK Nõo koguduse 2013. aasta aruannet saab lugeda koguduse veebilehelt www.eelk.ee/noo.
 Liikmeannetust 2014. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo
kogudusele“).
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Rahutegija

Sünnipäevad
MÄRTS

Vilma Luksep
Elva
Anne Sorgsepp Elva
Tõnu Naudi
Nõo
Laine Henno
Tartu
Maie Soonberg Luke
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
Triin Põder
Tartu
Marge Allikas
Nõo
Aino Raud
Altmäe
Anneli Sannamees Tartu
Raul Räisa
Illi
Heli Kruuse
Nõo
Piret Prost
Elva
Maarja Daniel
Peedu
Gunnar Sannamees Nõo
Raili Värno
Nõo

01.03.
02.03.
03.03.
05.03.
06.03.
08.03.
10.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
17.03.
20.03.
20.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
24.03.
26.03.

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
78
55
67
82
79
38
80
82
32
79
72
52
89
68
32
70
47
33
44
77
30
37
53
37
28
29
36

Juhan Soonberg
Maidu Allikas
Mati Käärik
Ene Naudi
Aurelia Rämmer
Merry Aart
Mart Jaanson

Nõo
Nõo
Aiamaa
Nõo
Tartu
Valga
Märja

27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
30.03.
31.03.
31.03.

81
41
59
60
66
61
48

Peeter Zeiger
Meeri 03.04.
Jane Pedmannson Tartu 04.04.
Maret Terav
Rakvere 04.04.
Malle Roomet
Meeri 06.04.
Maie Pau		
Külitse 07.04.
Eve Aruväli
Nõo
08.04.
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
Pärnu 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.

76
43
84
68
65
53
95
71
37
37
77
83
42
80
73
49
82
52

APRILL

Kontakt
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa

Malle Kuiv
Vello Napseppa
Marju Arras
Ragne Metsamägi

Nõo
Tartu
Tallinn
Nõo

24.04.
24.04.
25.04.
30.04.

80
53
66
28

Ave Kütt		
Meeri 01.05.
Karl Kruuse
Nõo
02.05.
Marina Karro
Nõo
04.05.
Marike Tolmats Nõo
05.05.
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05.
Tõnis Kask
Nõo
09.05.
Maimu Piir
Nõo
10.05.
Anne Joosepson Nõo
12.05.
Marju Raud
Meeri 12.05.
Juta Sannamees Nõo
12.05.
Tõnis Otsa
Tartu 15.05.
Toivo Põld
Peedu 15.05.
Lea Kuimets
Põlva 19.05.
Olev Sannamees Nõo
19.05.
Janno Kütt
Meeri 20.05.
Maarja Oja
Barcelona 20.05.
Marta-Johanna Viks Luke 20.05.
Viivi Soonvald
Meeri 22.05.
Ülo Tõnnis
Tartu 24.05.
Kaido Kubri
Nõo
28.05.
Linda Trummal Tartu 29.05.
Marianne Viljamaa Nõo
29.05.

30
27
58
23
39
35
100
52
68
51
82
58
83
53
27
30
101
76
83
34
41
86

MAI

Koguduse õpetaja Mart Jaanson,

tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

Kirikuvanem Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003
(saaja: EELK Nõo Kogudus)

Organistid
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

Annetused kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks:

Katre Kruuse, tel 5560 6678

A/a nr EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

Koorijuht
Ragne Meier, tel 526 5569

Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570

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

