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

Mälestades agnes-asta Marandit 
(25.12.1923 narva – 08.08.2016 nõo hooldekodu)
Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Õp 3:13j: Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab aru-
saamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast.

Pühakiri kiidab tarkust ja ütleb, et sellest on rohkem kasu kui kõige kallimatest 
varandustest. Kuid milles see kasu seisneb? Esiteks toovad targa inimese tead-
mised ja soovitused kasu teistele ning see inimene saab ka ise tänu osaliseks. See 
on maine tarkus. Teiseks aga võib tarkus ühendada igavikuga. Ja selline tarkus 
tuleb juba Jumalalt.

Täna, kui oleme kogunenud siia Nõo kirikusse, et saata igavikuteele Agnes-Asta 
Marand — lähedane, paljude õpetaja, sõbranna, kolleeg, naaber — tahaksin rääkida 
mõlemast tarkusest.

Esimene, niisiis see maine tarkus, ei tule kätte kergelt, vaid raske tööga. Tõsi, 
midagi sellest — võib-olla soodumus õppida — on inimesele antud küll juba sün-
nipäraselt, et tal tekiks soov teha õigeid valikuid, end harida ja õppida järjest 
uutest kogemustest.

Selline sünnipärane soodumus hariduse omandamiseks oli antud ka Agnes-
Asta Marandile. Asta (nii on teda ikka kutsunud tema lähedased) asus õppima 

Agnes-Asta Marand

7-aastaselt Narvas, oma sünnilinnas ja omandas seal alghariduse. Seejärel jätkusid teismelise neiu õpingud Narva Erakaubanduskoolis. 
Küllap soovis Asta pärast selle kooli lõpetamist õpinguid kohe ka jätkata, kuid siis toimusid meie maal suured poliitilised muutused ja 
Asta asus tööle. Sõjakeerises sattus tema perekond Haapsallu ja seal sai ta oma õpinguid jätkata kohalikus õpetajate seminaris.

Kätte jõudis oli 1947. aasta. Sõda oli läbi. Astal oli varuks majanduslik ja pedagoogiline haridus, lisaks omajagu töö- ja elukogemusi. 
Mida teha edasi? Asta otsustas otsida töökohta Tartu lähedalt, et toetada vend Harri Kärtnerit, kes õppis Tartu Riikliku Ülikooli õigus-
teaduskonnas. Asta oli oma vennaga väga lähedane kogu elu ja see venna toetuseks tehtud samm sai Asta elus määravaks. Nimelt 
sattus ta Nõkku, kus hakkas kohalikus koolis õpetama eesti keelt ja kirjandust. Nõo koolist sai tema töökoht 50 aastaks. Lisaks keelele 
ja kirjandusele oli Astal kui õpetajate seminari kasvandikul piisavalt kompetentsi tegutseda koolis algul ka muusikaõpetajana. Muusika 
jäi Asta suureks armastuseks ka hiljem. Ta juhatas koore ja ansambleid ning laulis neis ise. Ka täna on temaga tulnud Jumalaga jätma 
laulurahvast Nõo segakoorist.

Nõos leidis Asta niisiis eest laia hariduspõllu ja asus seda hoolega edasi harima. Siiski mõlkus tal meeles ka kõrgharidus ja selle 
omandas ta muu töö kõrvalt 1960. aastaks Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Nüüd oli Astal kogunenud piisavalt tarkust, et ammutada 
sellest kooli- ja ühiskondlikuks tööks elu lõpuni.

Asta nimi sai Nõo kandis järjest tuntumaks. Ta jõudis palju. Kuid mainiksin siin eelkõige ära ühe tegevusvaldkonna, millega ta jääb 
alatiseks Nõo, Tartumaa ja Eesti ajalukku. See on kodu-uurimine. On suur tarkus otsida väärtusi minevikust. See ületab mingis mõttes 
juba maise tarkuse piirid, sest ütleb ju Moosese 4. käsk: sa pead austama oma isa ja ema. à
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Algus vt lk 1
1960. aastatel alustas Asta arhiivides Nõo — nii kooli kui ka 

kihelkonna — ajaloo uurimist. See on tarkus, mille pärast me Astat 
kõik tunneme ja hindame. Selle tarkuse viljaks on kuus köidet kooli 
ja Nõo kihelkonna ajalugu, mis on andnud omakorda uut seemet 
kogukonna kultuurielule.

1987. aastal kasutas Asta oma kogutut Nõo muinsuskaitse 
seltsi heaks. Tema materjalidest on sündinud näidendeid. Üks 
neist, „Keiser Nõos“ etendus ka siinsamas kirikuaias. Asta eestve-
damisel on läbi uuritud ja kaardistatud Nõo surnuaia kultuurilugu. 
Just paljuski tänu Asta suurele eeltööle oleme võinud Nõo kogu-
duses hakata hindama Martin Lipu ja Hans Wühneri pärandust.

Ühe teeneka inimese tööst võib rääkida palju, kuid Asta elus on 
olnud väga tähtsad ka suhted lähedaste vahel. Lähedust vend 
Harriga sai juba mainitud. Asta lõi ka ise kahel korral perekonna, 
kuid lapsi ta ei saanud. Ja nõnda kujunes talle väga oluliseks venna 
pere: vennanaine Urve, vennalapsed Anu ja Siim. Anu ja Siimu 
lapsepõlv möödus suures osas Nõos. Tädi Asta õpetas lastele oma 
tarkusest palju. Väga lähedane oli Asta ka oma ema Almaga, kel-
lega elas koos kuni ema surmani 1992. aastal. Täna sängitamegi 

Asta Nõo surnuaeda ema kõrvale. Asta armastas väga ka loomi ja 
küllap jääb teda igatsema üks kassike Kiisu-Miisu.

Aga lõpetuseks ka sellest teisest tarkusest, mille annab inime-
sele Jumal. Iga inimene peab leidma elu mõtte, muidu pole tema 
elu täisväärtuslik. Elu võib sisustada töö ja isiklike suhetega, kuid 
kui  sellest jääb puudu Jumala tarkus, siis jääb elu poolikuks. Ju- 
mala tarkus on usk Jumalasse: et ta on maailma loonud ja lunas-
tanud selle oma Poja Jeesuse Kristuse läbi. Selle tarkuse on Jumal 
kinkinud kõigile inimestele Jumala sõna kaudu. Selle omandamiseks 
pole vaja pingutada, see tuleb ainult vastu võtta. Ja siis kingib 
Jumal inimesele igavese elu. See ongi ülim tarkus, millest kõrge-
mat pole.

Asta on oma elus sellegi tarkuse saanud. Ta on ristitud ja 
saanud leeriõnnistuse Narva Aleksandri koguduses. See on tema 
nime kinnistanud alatiseks taevasesse Eluraamatusse. Ja kui täna 
temaga Jumalaga jätame, siis palume, et Jumal annaks meie 
südamesse rahu, et Asta on jõudnud tarkuste tarkuseni. Ning et 
Jumal kingiks seda ülimat tarkust ka meile meie elus. Aamen.

Koguduse õpetaja MART JAANSON

Mälestades agnes-asta Marandit

12.–28. juulini 2016 viibisin esmakordselt elus Lõuna-Ameerikas. 
Külastasin koos perega oma abikaasa Eda õde, kes elab juba vii-
mased 14 aastat oma perega Colombias. Enne reisi teadsin, et 
Colombias elab 48,7 miljonit inimest, rahaühik on peeso ja pealinn 
Bogotá asub 2600 m kõrgusel merepinnast, kuid tüüpilise 
eurooplasena olin ka eelarvamuste kütkeis: see on ju Zika viiruse, 
narkoparunite ja sisside maa! Reis hajutas aga kõik eelarvamused 
ning ma kogesin elujõulist ühiskonda, rikast kultuuri, sõbralikke 
inimesi ja kaunist loodust.

Järgnevalt tahaksin teiegagi jagada mõningaid reisimuljeid. 
Olgu nad esitatud päevikuvormis.

Teisipäev, 12. juuli – kolmapäev, 13. juuli
Lend Tallinn-Istanbul-Bogotá. Meid sõidutas Turkish Airlines, 

mida, muide, soovitan kõigile: igati meeldiv ja turvaline lennukom-
panii! Lahkusime oma kodumaja eest 12.15 ja pärast u 27,5 tunnist 
reisi olime sihtpunktis,  Bogotást u 30–60minutilise autosõidu 
kaugusel asuvas Nirvana-nimelises 12 „suitsust“ koosnevas kom-
muunis, kus elab minu naiseõde Eve koos abikaasa ja kolme 
lapsega.

Esimesed muljed olid väga head: pärast üsna hullumeelsena, 
kuid samas kummalisel kombel ikkagi sõbralikuna mõjunud pealin-
na-liiklust (autode hulga tõttu tohivad korraga sõita vaid pooled 
autod: paarituarvulise lõpuga registreerimismärkidega autod 
paarisarvulisel kuupäeval ja vastupidi) ootas meid avar suurte 
akendega moodne maja ilusa metsaga kaetud mäe jalamil. 

väike reisipäevik
Temperatuur on Bogotád ümbritsevas Cundinamarca maakonnas 
üllatavalt sarnane Eesti suve omaga: öösel 10–15, päeval 18–22 
kraadi. Aastaaegu pidavat olema üks, kuid Eve abikaasa jutu järgi 
võivat nelja aastaaega kogeda mõnikord koguni ühe päeva jook-
sul.

Käisin koos Evega lähedalasuvas väikelinnas õhtusöögi juurde 
sibulat ostmas, sest teenija juhtis selle puudumisele tähelepanu. 
Pere teenija elab lähikonnas ja käib teatud aegadel abiks: vaatab 
lapsi, teeb süüa ja koristab. Teenija on sellel ühiskonnaklassil 
(kõrgem keskklass?) kombeks. Esimene toiduelamus jääb meelde: 
lühikese leemega supp, keedetud kohalik suureteraline mais ja 
puuviljamahl. Enamik puuvilju olid minu jaoks uudsete nimede, 
välimuse ja maitsega: papaya, mora jne.

Neljapäev, 14. juuli
Käisime Zipaquirá piirkonna endises soolakaevanduses, kuhu 

kaevurid on rajanud maa-aluse kiriku Catedral de Sal. Maa all asub 
ka kommertsosa. Pikapeale sain selgeks, et sellist kombinatsiooni 
kohtab Colombias kõikjal: religioon (roomakatoliiklus) kõrvuti 
kaubandusega. Näib, et see on inimühiskonna elujõulisim eksis-
teerimisviis. Kas Eestis ei kipu kaubandus domineerima?

Külastasime ka lähedalasuvat lastekodu, kus Eve käib vaba-
tahtlikuks abiliseks.

Reede, 15. juuli
3,5 tundi autosõitu Villa de Leyvasse. Jõudsime kohale õhtu-

poolikul ja majutusime ühte munakiviväljakuäärsesse hotelli, mis 
oma madalate valgekslubjatud seinte ja punase kivikatusega mee-
nutas mõnd impressionistide maastikumaalil nähtud hoonet.
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Teekond läbi Tayrona palmisalu. Foto: EdA JAANSON

Linnas olid algamas karmeliitide ordu Neitsi Maarja pidustused 
(Virgen del Carmen), mis on kohalike hulgas väga populaarsed. 
Vana hispaania kolonistide stiilis linn olevat siseturismi magnet. 
Muide, seal veetis osa elust ka Florentino Ariza, Gabriel Garcia 
Marquezi romaani „Armastus koolera ajal“ peategelane.

Laupäev, 16. juuli
Külastasime Monquirá fossiilimuuseumi, mis on tekkinud nii, et 

üks talumees avastas maad harides kaks dinosauruse skeletti ja 
hiljem ehitati ühe ümber fossiilide muuseum. See on üldse väga 
fossiilirikas piirkond. Varem võisid turistid fantastilise kujuga 
väikseid musti kivistisi vabalt kaasa võtta, kuid nüüd pole see enam 
lubatud (tegelikult saab neid „altleti“ ikka veel kätte, sest vaestele 
talupoegadele on see hea sissetulekuallikas).

Tagasi Villa de Leyvasse jõudes saime osa kohalikust turu-
melust. Kõikvõimalike toiduainete rohkuse, teravate lõhnade ja 
eredate tüpaažide mõjul hakkas silme ees lausa virvendama!

Õhtul saime osa kogu linna haaranud kirmasest. Rahvalikku 
tantsumuusikat kuuldus linna peaväljakult kuni varaste hommiku-
tundideni.

Pühapäev, 17. juuli
Külastasin hommikul Villa de Leyva peakirikus missat, mis oli 

välja kuulutatud poole kaheksaks, ent algas teadmata põhjusel 
hoopis kell 8.00. Kogu laulmist juhtis huvitaval kombel vaid kitar-
riga eeslaulja. Ka hiljem teisi kirikuid külastades ei pannud ma 
tähele orelit. Ehk on see kohalik traditsioon? Missa kestis 45 
minutit ja liturgiaga segunes kõrvalt peaplatsilt kostev Virgen del 
Carmen’i hommikumelu. Jällegi tuttav kaksühtsus!

Enne ärasõitu külastasime ühte lähedalasuvat kloostrit 
Sutamarcháni vallas. Selle Santo Ecce Homo nimelise kloostri on 
1620. aastal rajanud dominiiklased, kuid see rüüstati 1816 Colombia 
iseseisvussõja ajal. 1965–1972 rajasid dominiiklased sinna jälle 
elupaiga ja praegu on seal ilus muuseum (võib-olla elavad seal 
vahel ka mõned mungad).

Asutasime tagasi Bogotásse.

Esmaspäev, 18. juuli
Päev algas sünnipäevaõnnitlustega 14-aastaseks saanud pere-

pojale.
Käisime ühes suures Bogotá ostukeskuses. Kui need asutused 

näevad välja sarnased Euroopa ja Põhja-Ameerika omadega, siis 
mujal on euroopalikkust vähe märgata. Väljaspool suuremaid linnu 
näib valitsevat traditsionaalne agraarkultuur. Samas tuleb rõhuta-
da, et Colombia majandus pidavat olema tõusuteel.

Õhtul külastasime Bogotás Eve ämma ja äia, kes tahtsid oma 
pojapoja sünnipäeva tähistada. Eve äi on ülikooli õppejõust psüh-
hiaater, kes jätkab veel kõrges eas oma armastatud praksist, 
psühhoanalüüsi. Mõistsin, et valdkond, mida pidasin juba ammu 
moest läinud olevaks, on Lõuna-Ameerikas jätkuvalt elujõuline.

Teisipäev, 19. juuli
Olin üksi kodus, naispere käis pealinnas. Lugesin raamatut, 

kuulasin eelmisel päeval kirbuturult ostetud rahvaliku muusikaga 
LP-sid ja vahepeal jalutasin kohaliku mäe tippu, kust avanes ilus 
vaade Nirvana kommuunile.

Kolmapäev, 20. juuli
Tippadvokaadist pereisa sai võtta vabu päevi, sest 20. juulil oli 

Colombia Vabariigi 206. aastapäev.
Sõitsime kohaliku lennukompanii abil Bogotást Cartagenasse, 

Kariibi mere äärsesse sadamalinna, mille rajasid 1533. aastal 
Hispaania kolonistid. Linn oma kitsaste tänavate ja mereröövlite 
tõrjumiseks ehitatud sadamakindlustustega tõi meelde menufilmi 
„Kariibi mere piraadid“.

Lennujaamas võttis meid vastu 32-kraadine palavus, mis ei 
kadunud põhimõtteliselt kogu Kariibi-perioodi päevade vältel. 
Pärast majutumist kitsa tänava äärses vanemas hoones asuvas 
võõrastemajas uitasime linnas ringi, nautisime sumedas troopika-
öös kohalike mustanahaliste traditsioonilist tantsu ja kõikjal 
endale kohta leidvat turumelu.

Neljapäev, 21. juuli
Siirdusime marsruuttaksoga Cartagenast edasi Santa Marta 

linna suunas. Teepeal nägime Colombia suurima jõe Magdalena 
ääres asuvaid aguleid. Kohutav vaesus ja korralagedus! Kuid riik 
tasuvat sealsete elanike kommunaalkulud ja inimesed näisid end 
kõigele vaatamata küllaltki mugavalt tundvat.

Santa Marta linn on asutatud koguni 1525 ning on sellisena 
vanim Colombias ja vanuselt teine Lõuna-Ameerikas. Linna ma aga 
ei sattunudki, sest ööbisime vahepeatusena ühes mereäärses, 
veel arendusjärgus olevas kõrgehitiste rajoonis pereisa sõbra 
korteris.

Hommikul siirdusime lähedalasuvale plaažile ja nautisime 
esimest korda Kariibi mere rannamõnusid. Kahjuks ei osanud meie 
pere end troopilise päikse eest piisavalt kaitsta ja see viga andis 
tunda veel nädalaid hiljem!

Reede, 22. juuli – pühapäev, 24. juuli
Sõitsime taksoga edasi ida poole Tayrona rahvusparki, Kariibi 

mere äärsesse mägisesse džunglipiirkonda, kus elavad indiaan-
à
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w 3. juuni ennelõunal tähistati juba kolmandat korda Nõos Eesti 
lipu sünnipäeva nii, et koolide ja vallamaja juurest alustanud rah-
vuslippudega rongkäigud jõudsid kirikuaeda ning kuulasid muusikat 
ja kõnesid. Sedapuhku oli peakõnelejaks armastatud luuletaja 
Hando Runnel, sõna said ka õp Mart Jaanson ning reaalgümnaa-
siumi direktor ja vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja. 
Musitseerisid Nõo kiriku meesansambel ning Nõo muusikakooli ja 
laulustuudio (juhendaja Ragne Meier) õpilased. Pärast ühist lipu-
laulu siirduti kirikusse, kus Hando Runnel kõneles oma luuletuste 
sünnist. Ka kirikus laulis Nõo kiriku meesansambel. Aitäh kõigile 
korraldajaile, oli ilus päev! 
w 5. juuni peajumalateenistusel teenis kaasa meie koguduse 

ammune sõpruskoor, Tartu Peetri koguduse segakoor Kristiina-
Maria Lorenzi juhatusel, orelil saatis tema ema Agnes Laasimer. 
Pärast jumalateenistust sängitati kirikuhoonest põhja poole maa-
mulda 2015. aasta suvel arheoloogilistel väljakaevamistel leitud 
inimsäilmed. Talituse viis läbi õp Mart Jaanson ja laulis külaliskoor. 

kroonika 

lased. Mu elu esimene tõeline troopikaelamus! Floora ja fauna, 
mida olen varem kogenud ehk mõnes botaanika- või loomaaias 
paaril ruutmeetril, laius ruutkilomeetrite kaupa! Turistide jaoks on 
džunglisse ehitatud indiaani stiilis rookatusega majakesed, milles 
on muidugi kõik 21. sajandi tsivilisatsiooni mugavused. Kuid vaade 
meenutas mõnda Robinson Crusoe laadis filmi: roheline metsavaip 
kuni pidevas lainetemühas Kariibi mereni. Öösel oli arusaadavalt 
kõhe...

Laupäeval käisime läbi turistide jaoks tavapärase matkaraja. 
Teekond läbi džungli oli vaid paari kilomeetri pikkune, kuid palavus 
ja lõpuks ka tuline rannaliiv, millele lisandus varasem päikesepõle-
tus, võtsid võhma välja. Õnneks jõudsime lõpuks soovitud, ohtliku 
lainetuse vabasse suplusranda, mille vähemalt 25-kraadine ja üli-
soolane merevesi mõjus minu olukorras üllatavalt karastavana...

Tagasi ratsutame hobustel. Jällegi äärmuslik kogemus! 
45-minutiline retk džunglis ettearvamatul ratsul, kes pidi mind 
kandma järskudel tõusudel ja langustel ning läbi kaljulõhede, tõi 
meelde Vassili Surikovi maali „Suvorov ületab Alpe“.

Veel üks öö džunglimajakeses ja siis Santa Marta lennujaama 
kaudu tagasi kodusesse Nirvanasse.

Esmaspäev, 25. juuli
Tõusime õhutrammiga keset Bogotád kõrguvale Monserrate 

mäele, mille tipp asub juba üle 3000 m merepinnast. Pean tunnis-
tama, et nii sel päeval kui ka kogu Cundinamarcas veedetud ajal 
olid mul kerged hingamisraskused: mõistsin nüüd, mida võivad 
tunda mäetippe vallutavad alpinistid. Mäel asub ilus kirik, mille nimi 
El Señor Caído viitab ristilt mahavõetud Jeesusele. Kirikust 
väljudes sattusime aga kohe pilkupüüdva suveniiride-tänava lum-
musesse... 

Laskusime tagasi linna ja asutasime end keskuse poole. Sain 
veidi tutvuda maailmakuulsa Colombia kunstniku Fernando Botero 

(s 1932) muuseumiga ja siis viis pereisa mind huvitavale koh-
tumisele. Olin nimelt varem avaldanud soovi tutvuda Colombia 
kuulsama eestlase, dirigendi ja pianisti Olav Rootsi (1910 Uderna 
koolimaja – 1974 Bogotá) pärandiga. Teadsin, et Roots on õppinud 
Tartus Heino Elleri juures kompositsiooni, teinud sõjaeelses Eestis 
ilma tänase ERSO eelkäija peadirigendina, põgenenud 1944. aastal 
Rootsi ja sealt 1952. aastal kutsutud Colombia sümfooniaorkestri 
peadirigendiks. Mulle näidati kohalikus muusikakõrgkoolis tema 
mälestusauditooriumi ja tutvustati riigi ringhäälingus temaga 
seotud materjale. Sain täieliku kinnituse oma muljele, et Rootsi 
peetakse Colombia euroopaliku muusikakultuuri üheks alusepani-
jaks ja teda austatakse seal vähemalt sama kõrgelt kui Neeme 
Järvit Eestis. Rootsi Bogotás elav lesk Astrid oli just 2016. aasta 
juunis igavikku siirdunud. Meie perenaine Eve oli Astridi viimastel 
eluaastatel temaga päris lähedaseks saanud, sest Bogotás ei ela 
paiksena teadaolevalt rohkem eestlasi.

Teisipäev, 26. juuli
Olin ka sel päeval üksi kodus. Õhtupoolikul pakkisime kohvrid 

ning tähistasime siis perenaise ja peremehe pulma-aastapäeva.

Kolmapäev, 27. juuli – neljapäev, 28. juuli
Alustasime Bogotá lennujaamast koduteed. Teekond vältas 

kauem kui tulles, sest tegime tehnilise vahemaandumise (meeskon-
na vahetus) Panama Citys ja sealt Istanbulini oli juba pikem tee. 
Kuid neljapäeva õhtupoolikuks jõudsime Tallinna lennujaama ning 
sealt liinibussiga juba õhtuks Tartu ja taksoga Märjale.

Oli ilus ja õpetlik reis. Tänu Jumalale, kes on loonud nii palju 
kaunist ja kinkinud rõõmu sellest Kristuse läbi tagasi inimestele!

MART JAANSON
Koguduse õpetaja

Pärast talitust tutvustas kirikuaia leide Tartu ülikooli arheoloog ja 
osteoloog Martin Malve.
w 5. juuni õhtupoolikul külastasid meie kirikut palverändurid, 

kes on osade kaupa ette võtnud palverännuteekonna Pirita kloost-
rist Vastseliina linnuseni. Külalisi tervitasid õp Mart Jaanson ning 
koguduseliikmed Jaan ja Liidia Aruväli.

Hando Runnel lipupäeval kirikuaias. Foto: MAdIS KANARBIK
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w 10. juunil avas meie kogudus juba teist korda oma kiriku 
uksed Kirikute Öö üritusteks. Pärast avapalvust, mille pidas õp 
Mart Jaanson, esines Nõo kiriku meesansambel lauluga ning 
noored muusikud Mia-Maria Lorenz ja Epp Katariina Jaanson viiuli-
paladega. Mia-Maria laulis ka ühe laulu, samuti esines kahe lauluga 
Katre Kruuse. Pärast väikest vaheaega esitasid viiulipedagoog ja 
-kunstnik Kristel Eeroja-Põldoja koos õpilastega W. A. Mozarti 
kirikusonaate. Kirikute Öö lõpetas Taizé-palvus. Täname kõiki kor-
raldajaid ja ka külalisi!
w 11. juunil toimus Puhja kirikus EELK Valga praostkonna lau-

lupäev. Hommikust peale tehti kirikus proove, siis marsiti vih-
masajus, kuid õnnelikena rongkäigus kooli väljakult kiriku juurde ja 
järgnes laulupäeva kontsert. Meie kogudusest osales nii segakoor 
kui ka meesansambel.
w 15. juunil toimus Nõo kalmistul ilus üritus. Meie koguduse 

liikme Juhani Püttsepa eestvedamisel olid Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi (HTG) vilistlased korda teinud oma kuulsa koolivenna, 
14-aastaselt Vabadussõjas hukkunud õppursõduri ja tema pere-
konna hauakivid. Need õnnistas õp Mart Jaanson. Kõnelesid HTG 
direktor Ott Ojaveer, vilistlane ja Nõo vallavanem Rain Sangernebo, 
Juhani Püttsepp jt. Lipuvalves olid HTG õpilased. Kirikukelli helistas 
samal ajal Toivo Saal.
w 17. juunil lõpetas piiblitunnihooaja traditsiooniline armu-

lauaga jumalateenistus Külaaseme külas, kus meie hea koguduse-
liige Kalju Õllek on juba 10 aastat avanud oma kodu uksed ühiseks 
Jumala teenimiseks. Teenis õp Mart Jaanson. Suvel toimusid piib-
litunnid edasi üksnes Nõo hooldekodus.
w23. juunil külastas kirikut turismigrupp Cambridge’ist 

Inglismaalt. Lisaks nende oma giidile tutvustas külalistele kirikut 
ka õp Mart Jaanson. Ehkki oli Brexiti referendumi päev, ei puudu-
tatud seda sündmust poole sõnagagi. Hea osadus Suurbritannia ja 
Eesti kristlaste vahel jääb igal juhul alles!
w 26. juunil peeti Nõo kalmistul traditsioonilist surnuaiapüha 

jumalateenistust. Jutlustas õp Mart Jaanson, jumalateenistust 
saatis, nagu ikka puhkpilliansambel Tartust. Ilm oli imeilus ja 
südamesse tuli Jumala rahu.
w 28.–30. juunini toimus RMK Soontaga laagriplatsil EELK 

Valga praostkonna 19. noortelaager. Osales 11 täiskasvanut ja  
44 last. Välilaagri jaoks oli ilm suurpärane ja tundus, et kõik osale-
jad jäid rahule. Meie kogudusest osales laagris 8 last ja 4 täiskas-
vanut. 
w 7.–11. juulini kogunes kümneid kristlikke noori Järva-Jaani 

kristlikusse noortelaagrisse JäPe. Meie kogudusest osales 5 noort 
ja 3 täiskasvanut. Vaatamata vihmasajule oli tore laager!
w 10. juuli peajumalateenistusel mälestasid 13 kunagist leeri-

last oma leeripüha ümmargust aastapäeva: 60, 50, 25, 15 ja 10 
aastat leeriõnnistamisest. Jutlustas õp Mart Jaanson, orelil mu-
sitseeris Agnes Laasimer. Mälestati neid leerikaaslasi, kes on läi-
nud igavikku. Pärast jumalateenistust ja õnnitlussõnu tegime pilti 
ja nautisime kirikukohvi.
w 12.–28. juulini viibis koguduse õpetaja Mart Jaanson puhku-

sel. Teda asendas õp diina Tuulik. 17. juuli jumalateenistusel teenis 
ka õp Maarja Sokk.

w 22. juulil andis Nõo kiriku meesansambel kontserdi Pärnu-
Jaagupis palverändurite kokkutulekul. Kontsert läks hästi korda ja 
kutsujad olid tänulikud!
w 1.–3. augustil toimus meie koguduse traditsiooniline bussi-

ekskursioon, sedapuhku Saaremaale. Kokku osales ekskursioonil 
32 inimest, sh Heimtali põhikooli direktorist bussijuht Eero 
Mestvahi (Hansaliinid). Kohalikeks reisijuhtideks olid Ester Naagel 
ja Tõnu Veldre. Ööbiti EELK Kuressaare koguduse pansionaadis 
Kuressaare kesklinnas. Ekskursiooni kestel külastati 32 kirikut, 
palvemaja ja muud objekti ning nauditi ka suvemõnusid. Suur tänu 
kõigile abilistele ja osalejaile, oli imetore reis! 
w 8.–13. augustini peeti meie kirikus traditsioonilist kuulutus-

nädalat. Kogudust rõõmustasid jutlusega õpetajad Joona Toivanen 
EELK Tartu Maarja kogudusest, Tauno Teder EELK Häädemeeste 
kogudusest ja Tõnu Linnasmäe EELK Ambla kogudusest. Koguduse 
nimepäeval 10. juulil jutlustas meie koguduse õpetaja Mart Jaan-
son. Kuulutusnädalal musitseerisid ansambel Omnibus meie kogu-
duse liikme Kärri Toomeos-Orglaane juhatusel, Nõo kiriku mees-
ansambel, puhkpilliorkester Forte, organistid Ave Prints Amblast 
ja Tuuliki Jürjo Viljandist. Ave laulis ka kaks laulu, saates end ore-
liga, ning Tuuliki enda loodud ja esitatud oreliteoseid vaheldasid 
emeriitõpetaja Villu Jürjo mõtisklused.

Laagrilised Soontaga laagriplatsil. Foto: TIIT KUUSEMAA

Leeri mälestuspäevast osavõtjad kirikuaias. Foto: RUTH MAAL

à
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Algus vt lk 4
Pärast peaaegu kõiki kuulutusnädala üritusi joodi kiriku 

lõunaukse ees väljas kirikukohvi. Issand õnnistas neid osa-
dushetki ilusa ilmaga!
w 14. augustil toimus meie koguduses juba VI korda Hans 

Wühneri päev. Päev algas peajumalateenistusega meie kiri-
kus ning jätkus laulu-kõne üritusega Keeri külas perekond 
Kuusikute taluõuel ja mälestushetkega Nõo kalmistul Hans 
Wühneri perekonna haual. Päeva lõpetas noore klassikalise 
kitarri virtuoosi Priit Petersoni kontsert kirikus. Suur tänu 
kõigile Wühneri-päeva korraldajaile, eriti perekond Kuusikule, 
meie headele koguduseliikmetele Anne ja Jaan Saalile ning 
Malle Roometile, samuti Nõo kiriku meesansamblile ja Meeri 
seltsimaja naisansamblile Elurõõm!
w 17. augustil olid meie praostkonnal külas meie püha-

päevakoolitöö toetajad Soome Kylväjä misjoniseltsist. Hea 
osadusega koosviibimine toimus Pühajärve Spa & Puhke-
keskuse ruumides. Meie kogudusest osalesid pühapäeva-
kooliõpetajad Marju Liblik ja Imbi Tanilsoo ning õp Mart 
Jaanson. Suur tänu Kylväjäle ligi 10 aastat kestnud abi eest!
w 24. augustil toimus meie kirikus juba X korda kontserdi-

Kristo Mägi   25.06.16
Martin Maal   19.08.16

ristitud nõo püha laurentsiuse kirikus

laulatatud ja registreeritud nõo püha laurentsiuse kirikus
Kaarel ja Katrin Salumäe  27.08.16

Maetud
Helmi Rätsep  18.06.16  Nõo kalmistu
Mare Tera  01.07.16  Nõo kalmistu
Linda Stalmeister 23.07.16  Elva kalmistu (õp diina Tuulik)
Sirje Kibena  30.07.16  Nõo kalmistu
Agnes-Asta Marand 12.08.16  Nõo kalmistu

eelk nõo kogudusse üle tulnud
Saima Tiirmaa-Oras  EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudusest
Marko Tiirmaa  EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudusest

sarja „Suvehelid“ kontsert. Väsimatu orelikunstnik ja muusi-
kaelu korraldaja Elke Unt koos sõpradega esitas seekord  
G. Ph. Telemanni soolokantaate. Kaunis barokkmuusika kaikus 
meie keskaegse kiriku võlvide vahel väga kaunilt!
w 28. augusti peajumalateenistusel õnnistati, nagu ikka 

enne kooliaasta algust, kõiki, kes soovisid oma koolihooaega 
alustada Jumala juhtimise all — õpilasi, üliõpilasi, vanemaid 
ja vanavanemaid. Õnnistas ja jutlustas õp Mart Jaanson, 
orelil musitseeris Agnes Laasimer.

Saaremaa-ekskursioonist osavõtjad Kärla kiriku ees. 
Foto: MART JAANSON

kroonika 
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w 2. septembril 2016 kell 19.00 annab kirikus suvelõpukont-
serdi Nõo kiriku meesansambel. Kontsert on, nagu ikka, tasuta, 
kuid teretulnud on annetused kiriku ja kõrvalhoone restaureeri-
mise heaks.
w 5. jaanuaril 2017 täitub 100 aastat meie kogudust 42 aastat 

(1954–1996) teeninud õpetaja Harald Tammuri sünnist. Meie kogu-
dus plaanib seda tähtpäeva kindlasti meenutada. Selleks palume 
kõigi meie lugejate abi: kui teil on õp Tammuri teenimise ajast mõni 
lugu või temaga seotud fotosid või esemeid, palume neist lahkelt 
2016. aasta sügise jooksul koguduse õpetajale teada anda. Võib-
olla saame oma kirikus korraldada õp Tammuri mälestuseks ka 
näituse.
w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise 

aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restau-

teated reerimise toetuseks. Seisuga 26. august 2016 on annetusi ja toe-
tusi kogunenud 6 566,24 eurot. Sellest summast on kirikusse 
näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda 
veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks  
arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenus- 
tasudeks 16,54 eurot. Jääk on 2 573,86 eurot.

Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja 
kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 
2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). 

Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
w Liikmeannetust 2016. 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“). 
Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma 
liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2016!

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

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris 
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30

T, 1. kl 15.30 
P, 6. kl 11.00 
T, 8. kl 16.00 
P, 13. kl 11.00 
T, 15. kl 16.00 
K, 16. kl 12.00 
R, 18. kl 12.00 
R, 18. kl 19.30 
P, 20. kl 11.00 
P, 27. kl 11.00 
T, 29. kl 15.30 

Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Isadepäeva perejumalateenistus. Laulavad Nõo laulustuudio lapsed
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

NOVEMBER

SEPTEMBER
Nõo kiriku meesansambli kontsert kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Teenib õp diina Tuulik
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutunud Meeri seltsimajas
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

R, 2. kl 19.00 
P, 4. kl 11.00 
P, 11. kl 11.00 
R, 16. kl 12.00 
R, 16. kl 19.30 
P, 18. kl 11.00 
T, 20. kl 16.00 
K, 21. kl 12.00 
P, 25. kl 11.00 
T, 27. kl 15.30 

OKTOOBER
Jumalateenistus. Armulaud
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud.
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Misjonipüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Usupuhastuspüha jumalateenistus

P, 2. kl 11.00 
P, 9. kl 11.00 

T, 11. kl 16.00 
P, 16. kl 11.00 
T, 18. kl 16.00 
K, 19. kl 18.00 
R, 21. kl 12.00 
R, 21. kl 19.30 
P, 23. kl 11.00 
P, 30. kl 11.00 
E, 31. kl 18.00 
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

palju õnne ja juMala õnnistust teile kõigile!sünnipäevad

SEPTEMBER
Merje Alttoa Tartu 03.09. 43
Ragne Meier Nõo 04.09. 30
Meeri Pennar Tartu 06.09. 35
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09. 27
Indrek Idvand Manilaid 07.09. 24
Priit Sannamees Nõo 10.09. 27
Aino Mäll  Vissi 12.09. 81
Martin Poobus Tartu 12.09. 36
Liivi Novek Tallinn 15.09. 44
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 54
Kaire Kask Nõo 15.09. 38
Raivo Trummal Voika 16.09. 44
Kersti Soidla Tartu 17.09. 36
Raili Unt  Tartu 20.09. 45
Made Vares Järiste 20.09. 46
Katrin Rekand Tartu 23.09. 39
Eiko Esimel Elva 24.09. 38
Tuuli Niininen  24.09. 46
Eda Jaanson Märja 27.09. 44
Marko Tiisler Nõo 29.09. 38
Edoardo Narbona 
 Kuressaare 30.09. 41

OKTOOBER
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 82

Kadri Pau Voika 02.10. 66
Aita Rossi Luke 02.10. 56
Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 81
Malle Einmaa Roosi 03.10. 78
Signessa Kalmus Vissi 03.10. 46
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 62
Helju Reitkam Meeri 05.10. 87
Ellen Sööt Elva 05.10. 92
Raimo Tennosaar Tartu 05.10. 26
Kaarel Salumäe Elva 07.10. 33
Gustav-Ülo Kaarna Tartu 10.10. 86
Koidula Aria Tartu 11.10. 81
Marju Graf Peedu 11.10. 59
Katre Meos Tartu 13.10. 38
Lennar Sild Tartu 13.10. 46
Enn Avi  Nõo 17.10. 68
Aino Tamm Kolga 18.10. 84
Meeri Tassa Elva 23.10. 43
Marju Liblik Luke 26.10. 61
Elise Pillaroo Valga 27.10. 29
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 58
Vallo Avi  Lähte 30.10. 57

NOVEMBER
Elsa Pullinen Nõo 02.11. 92
Mall Zeiger Meeri 02.11. 82

Juta Kaarna Tartu 04.11. 85
Lauri Linamägi Tartu 04.11. 38
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11. 78
Sirje Prüüs Ulila 08.11. 79
Liisi Sirk  Elva 09.11. 22
Margus Irv         Vasalemma 
   10.11. 43
Ilme Ahas Vissi 11.11. 76
Anneli Lunts       Järva-Jaani 
   13.11. 31
Helle Avi  Lähte 17.11. 61
Endel Kraav Nõo 17.11. 89
Jüri Aliste Meeri 18.11. 57
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 63
Viivi Joala Meeri 20.11. 78
Ketlin Pekko Tartu 22.11. 31
Kadri Sirk Elva 22.11. 24
Alise London Nõo 25.11. 88
Anne Jürimäe Nõo 26.11. 58
Maret Soonberg Nõo 26.11. 82
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 82
Alar Viinalass Luke 26.11. 32
Vilma Pant         Vahessaare 
   27.11. 80
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 78
Uno Sild  Tartu 28.11. 74
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11. 40

EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUS, 
reg nr 80210421, Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa 

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

ANNETUSEd KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a nr EE11 2200 2210 5844 2062 
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504 6570; 
e-post madis.kanarbik@gmail.com

KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis), 
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

kontakt Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569

KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJAD
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550


