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

TÄNAGEM JUMALAT JA PALUGEM ÕNNISTUST
OMA EESTI KODUMAALE!
Kõne Eesti Vabariigi 100. juubeli oikumeenilisel jumalateenistusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 24. veebruaril 2018
Vabariigi 100. aastapäev on ajalooline hetk, mis jääb inimesele tema eluajal kahtlemata ühe tähtsündmusena meelde. Kui tähistasime möödunud aastal reformatsiooni 500.
aastapäeva, siis püüdsin seda suurt hulka aastaid endale mõistetavamaks ja arusaadavamaks teha sel moel, et tegin selle pika perioodi väiksemateks ajalõikudeks, sajaaastasteks lõikudeks. Tänapäeval ei ole ebatavaline, kui inimesed elavad 100-aastaseks.
Nii et viissada aastat reformatsiooni algusest oleks justkui viie väga vanaks elanud
inimese eluiga. Ja 100 aastat Eesti Vabariiki oleks siis võrreldav ühe väga eaka inimese
eluea pikkusega.
Võib proovida ajalugu vaadelda ka lühemast perspektiivist. Minu noorusajal oli televisioonis populaarne ajaloosaadete sari „25 aastat hiljem“. See saatesari rääkis Teisest
maailmasõjast. Mulle väikese poisina tundus siis, et jutt käib mingist väga kaugest ajast,
25 aastat tundus jäävat väga kaugesse minevikku. Kui vaatame tänasel päeval ajaloos
25 aasta taha, siis räägime aastast 1993. Oli Eesti taasiseseisvumise ja suurte murranguliste sündmuste aeg meie riigi ja rahva jaoks. Praegu tundub, nagu oleks see kõik olnud üsna hiljuti. Võib-olla sellepärast, et oleme
selle ise kõik läbi elanud, sündmustes osalenud ja ei taha ennast veel vanaks tunnistada.
Saja-aastane ajalooperiood muutus mulle isiklikult hoomatavamaks ühel meie Nõo kiriku meesansambli lauluretkel Häädemeestesse.
Aasta ei ole enam täpselt meeles, tõenäoliselt oli see 2003 või 2004. Külastasime Pärnumaad ja Häädemeeste kirikut. Toona oli seal
koguduse õpetajaks ja meie võõrustajaks praegune Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots. Õpetaja Roots tutvustas meile
Häädemeeste kirikut, ajalugu ja käsilolevaid remonditöid ning rääkis, et kiriku kiltkividest valmistatud katus vajab remonti, sest mõned
kivid olid purunenud ja niiskust tuli sisse. Kogudus oli kiriku arhiivist leidnud katusekivide kohta ostulepingu – kivid olid umbes 100 aastat
varem ostetud ühelt Inglismaa firmalt. Häädemeeste ettevõtlikud inimesed võtsid kätte ja kirjutasid firma aadressile Inglismaale kirja
— siis saadeti kirju veel posti teel — ja uurisid, et kas saaks purunenud katusekivide asemele mõned uued kivid soetada. Mõne aja pärast
tulnud Inglismaalt vastus, kus seisis, et firma esindajad olidki juba Häädemeestelt kirja oodanud, sest nende kogemuse järgi nende firma
katusekivid tavaliselt üle 100 aasta vastu ei pea. Ühe soliidse Inglise firma jaoks on 100 aastat seega üsna tavaline arvestusühik, lühema
ajaga ei ole mõtet planeeridagi.
Arvan, et ka ühe riigi pidamisel ei ole mõtet pidada tõsisemat arvestust vähemaga kui vaadata sündmuste kulgu vähemalt 100 aasta
kaupa. Eesti on esimesed 100 aastat riigina läbinud, on noorusaastad läbi teinud ja seisab soliidselt teiste riikide reas nagu võrdne
võrdsete hulgas. Palju on tehtud ja saavutatud, kuid palju on ka veel ees ja ootamas. Maailmas on praegu palju ärevust ja segadusi.
Mitmed väärtused, mis tundusid paarikümne aasta eest iseenesestmõistetavad, on nüüdseks küsimuse alla langenud. Venemaa on
allutanud tükikaupa oma naaberalasid, mis põhjustab ebakindlust tema naaberriikides. Ameerika Ühendriikide riigipea kasutab suhtluses väljendeid ja võrdlusi, mida viisakas läbikäimises veel mõni aasta tagasi poleks keegi söandanud ette kujutada. Sõjad on käimas
paljudes maailma piirkondades, kus inimesi hukkub tuhandete kaupa. Teleuudistes näeme igapäevaselt suuri looduskatastroofe ja inimmasside liikumist, kes on sunnitud endale uusi kodusid otsima. Kõik see tekitab ebakindlust ja kartusi tuleviku eest.
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TÄNAGEM JUMALAT JA PALUGEM ÕNNISTUST OMA EESTI KODUMAALE!
Algus vt lk 1

Mil moel saaksime meie siin oma Eesti kodumaal tugevdada
lootust, et meie riik, maa, rahvas, keel ja kultuur jäävad selles
rahutus ajas püsima? Mida teha, et võiksime tunda suuremat
kindlust ja loota, et kõik võiks rahus jätkuda kuni aegade lõpuni?
Pangem oma lootus Jumalale! Minu arvates on meie riigi iseseisvuse taastumine kõige selgem Issanda ime, mida me oleme oma
eluajal näha saanud. Eesti iseseisvuse taastamine 1990-ndatel
aastate alguses oli vastu igasugusele inimlikule loogikale. Ometi
rahvas lootis ja palvetas, et meie riik võiks uuesti iseseisvuda. Ja
Jumal andis meile loodetud iseseisvuse. Loomulikult tegid inimesed
kõik oma oskusi ja jõudu mööda, et see protsess korda läheks, kuid
ilma Jumala abita oleks see kõik võinud jääda ka olemata.
Seepärast — tänagem Jumalat ja palugem Jumalat, et see meile
osaks saanud kallis kingitus ei läheks raisku, et meie iseseisev riik
jääks püsima. Rajagem oma riik kindlale usualusele ja palvetagem
meie riigi ja rahva eest iga päev, iga hetk.
Sain sellele mõttele hiljuti kinnitust ühest Postimehes avaldatud lugeja kirjast. 2018. aasta 16. jaanuari Tartu Postimehes
kirjutas proua Milvi Alver-Kool muu hulgas järgmised read:
„Pangem tähele. Tegelikult poleks meil seda oma riiki, kui Jumal ei
oleks aidanud. Käest kinni hoides ja lauldes ei oleks saavutatud
seda imet. Kristlased välismaal, rohkem kui Eestis, palvetasid
aastakümneid oma kodumaa eest. Palves on ikka tohutu jõud. See
on üleloomulik energiaallikas, kui seda ühiselt tehakse. Pange
tähele ja võtke arvesse, kui me tahame ikka riigina püsima jääda.
Kirjutatud on: riik ilma Jumalata ei saagi püsima jääda.“ Ma ei
tunne isiklikult proua Milvi Alver-Kooli, kuid sain tema sõnadest
kinnitust oma mõtetele ja rõõmustan, et see kiri ja üleskutse on
Postimehe kaudu jõudnud tuhandete inimesteni. Öeldakse ju, et

Madis Kanarbik 24. veebruaril kirikus kõnet pidamas.
Foto: Mart Jaanson

aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal. Ent seadkem siiski esikohale usk Jumalasse, tehkem ka omalt poolt, mis meie võimuses,
kuid ärgem kartkem paluda oma tööle abi ja toetust Jumalalt.
Niisiis, kallid koguduse õed ja vennad, head inimesed Nõos ja kogu
Eestis, palvetagem oma kodumaa eest, et Eesti riik püsiks ja et
Jumala sõna jääks siin alati kestma!
Madis Kanarbik
EELK Nõo koguduse juhatuse esimees
Rootsi Kuningriigi aukonsul

KOLM LAULU ISAMAA JUUBELIKS
Meie kiriku laulu- ja palveraamatu kasutajaile on laulusõnade autorite hulgas ehk silma jäänud
Aleksander Abeli nimi. Tema tekstid on hästi lauldavad, ilusate poeetiliste kujunditega ja teoloogiliselt
pädevad.
Aleksander Johannes Abel sündis 27. juulil 1905 meie Valga praostkonna territooriumil Laanemetsa
vallas Koikkülas. Ta õppis Laanemetsa valla- ja Hargla kihelkonnakoolis, Võru Õpetajate Seminaris,
Valga Poeglaste Gümnaasiumis ja omandas kõrghariduse Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Aleksander
Abel on ristitud ja leeritatud Hargla kirikus.
Aleksander Abel ordineeriti 1930. aastal kirikuõpetajaks ning ta teenis prooviaastal Paide ja
Kadrina kogudustes. 1934–44 töötas ta Rakvere Pauluse koguduse õpetajana, 1944. aastal Tartu Maarja
Õp Aleksander Johannes
koguduse õpetajana ja põgenes samal aastal Saksamaale. Seal teenis ta 1950. aastani eesti kogudust
Abel (1905–1971). Foto interja siirdus siis 1950. aastal USA-sse, kus teenis igapäevase vabrikutöö kõrvalt 1954–71 Cleveland-Ohio
netist
kogudust ja 1962–71 Buffalo Pauluse kogudust. Aleksander Abel suri 7. novembril 1971 USA-s.
Õp Aleksander Abeli südameasjaks oli vaimuliku lauluvara loomine ning nõnda on temalt ilmunud
mitu kogumikku vaimulikke laule ja luuletusi. Kolm järgnevat luuletust pärinevad tema kogust „Eluallikal“, mis on ilmunud 1961. aastal
Torontos Ortoprinti kirjastuses ja sisaldab luuletusi ajavahemikust 1925–61. Need kolm luuletust on tegelikult vaimulikud laulud, sest
autor on nende loomisel silmas pidanud tuntud koraaliviise.
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Langenud kangelaste mälestuseks
Viisil: „Jeesus, surma äravõitja“
(KLPR 70)
Tormimarus murdus elu,
Vapraid vendi varises.
Kustus rõõm ja närtsis ilu
Vaenutules verises.
Niitis karmil, kurjal ajal
Öö ning pimeduse rajal
Surmavikat võitlejaid,
Muremaanteel matkajaid.
Nõnda leinab raskel hetkel
Kangelasi kodumaa.
Neid, kes surid võitlusretkel,
Ei me unustada saa.
Ustavad nad kannatuses,
Ohvrimeelses armastuses
Olid kuni surmani,
Vaeva viimse õhtuni.
Uinuge siis, kallid pojad,
Kangelase vaikset und!
Ees kas päiksetõusu ajad?
Kaugel on veel võidutund?
Hoia, Jumal, meie kodu,
Õnnista me võitlusradu,
Et ei hävitaks meid surm,
Saaks meil’ osaks Sinu arm.

Eesti Vabariigi aastapäevaks

Rändaja elukevadel

Küll enne, hallis minevikus
Me rahvas palju kannatand,
Kuid siiski ükskord tulevikus
Ta vabaks saada igatsend.
Ei kadund lootus raskel tööl
Ka pikal orjaööl.

Rändaja, seisata nooruse rahutul retkel,
Unusta mured ja raskused ilusal hetkel!
Ühine laul
Nooruse vägeval jõul
Tõusku siit Jumala poole!

Viisil: „Mu jõud, Sind tahan armastada“
(KLPR 282)

Viisil: „Võta nüüd Issandat,
vägevat Kuningat kiita“
(KLPR 306)

Ja kuigi paljud vaenuväljal
Ju enne koitu langenud,
On kodumaa kuldkallil pinnal
Uus vaimukevad ärganud.
Ta õitseb, elab valguses
Ja tõe selguses.

Mööduvad ruttu küll inim-ea paremad
päevad,
Nooruse ajad meist peagi kaugele jäävad.
Aastate künd,
Rõõmude kadu ja sünd
Kiired kesk õitsevat ilu.

Nüüd täna usus tõotame
Sind kaitsta, vanemate maa.
Meid, vaba rahvast, kinnitame,
Ei keegi hävitada saa.
Suur Jumal oma Vaimuga
Sind hoiab armuga!

Otsigem, noored, kõik valguse teerajad
üles,
Põlegu südamed helkiva lootuse tules!
Kui kaob siht,
Üks meie palve ja piht:
Vägevam, tule ja aita!

Tartu, 1928

Karksi, 29. august 1944

Kroonika
w 3. detsembril I advendipühapäeva jumalateenistusel ja
pärast seda rõõmustas kirikulisi heatasemelise lauluga Kambja
laulukoor Läte dirigent Saidi Tammeoru juhatusel. Pärast kontserti joodi üheskoos kirikukohvi.
w 8. detsembri õhtul kogunes Meeri seltsimaja hubasesse
saali päris palju rahvast. Toimus Nõo kiriku meesansambli juba
traditsiooniks saanud advendikontsert, seekord aga koos Meeril
elava viiulikunstniku ja -pedagoogi Kristel Eeroja-Põldojaga ning
tema õpilastega. Tulemuseks oli muusikaliselt huvitav ja hingeminev sündmus. Suur tänu seltsimaja perenaisele Anneli Saarojale
ja tema abilistele!
w 9. detsembril toimus Karula kirikus EELK Valga praostkonna
kirikumuusikute ja külaliste advendilaulmine. Osales ka meie koguduse tubli segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 10. detsembril teenis Nõo koguduse segakoor Ragne Meieri
juhatusel kaasa jumalateenistusel Rannu Püha Martini kirikus.
Vaimuliku osa eest vastutasid õp Diina Tuulik ja õp Mart Jaanson,
kes ka jutlustas.
w 11. detsembri ennelõunal külastasid meie kirikut Luke lasteaia lapsed koos õpetajatega. Külalistele tutvustas kirikut õp Mart
Nõo koolilapsed kirikus esinemas. Foto: Mart Jaanson
Jaanson.
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Algus vt lk 3

w 11. detsembri õhtupoolikul toimus meie kirikus traditsiooniline Nõo koolide advendikontsert. Osalesid nii Nõo Reaalgümnaasiumi, põhikooli kui ka muusikakooli õpilased-õpetajad. Vaimuliku
osa eest hoolitses kontserdil õp Mart Jaanson.
w 15. detsembril külastas Nõo kiriku meesansambel Tallinnat ja
seda kahel põhjusel. Esmalt salvestati Tartu Pereraadio Tallinna
stuudios Ülo Niinemäe saatesarja „Linnulennul“ raames saade,
milles tutvustati oma 2010. aastast pärinevat kompaktplaati „Nõo
Lipp“. Pärastlõunal aga lauldi Pelgulinna rahvamajas sealsete
seenioride jõulupeol. Reis läks väga hästi korda.
w 22. detsembril toimus Külaaseme külas Kalju Õlleku talus
traditsiooniline jõuluaja armulauaga jumalateenistus, mis võttis
kokku sealse sügisese piiblitunnisemestri. Teenis õp Mart Jaanson.
Pärast jumalateenistust oldi, nagu ikka, mõnusas toiduosaduses.
w 24. detsembril hommikusel IV advendipühapäeva jumalateenistusel laulis sopran Katre Kruuse, teda saatsid kitarril Katre
vend Karl ja orelil õp Mart Jaanson. Selleks jumalateenistuseks oli
orelitallamiseks luba palunud koguduseliige, bioloog ja kirjanik
Juhani Püttsepp — puhtalt selleks, et võrrelda Nõo oreli tallamist
Rannu oreli tallamisega, millega Juhani on varem pikemat aega
tegelenud. Organist Agnes Laasimeri see aga sugugi ei seganud,
vaid ta mängis sama hästi kui tavaliselt.
w 24. detsembri õhtupoolikul kogunes meie kirikusse vähemalt
kakssada inimest — teadagi selleks, et ühiselt rõõmustada jõuluõhtu eriliselt avalduva Jumala väe üle! Teenis õp Mart Jaanson,
laulsid Nõo koguduse segakoor ja emade-tütarde ansambel Ragne
Meieri juhatusel. Orelit mängis Margit Keeman.
w 25. detsembri hommikul I jõulupüha jumalateenistusel laulis
jõululaule Nõo kiriku meesansambel. Meesansambel osales lauluga
ka sama päeva pärastlõunal Nõo hooldekodus toimunud armulauaga jõulupalvusel, mille pidas õp Jaanson.
w 28. detsembri õhtul kogunes mitukümmend inimest Luke
külakeskusse, kus oli välja kuulutatud meie koguduse ja Luke küla
ühine jõulupidu. Pidu kujunes väga toredaks: laulsid koguduse
segakoor ja Nõo kiriku meesansambel, lauldi ka ühiselt jõululaule;
jõuluvana jagas lastele Eesti Evangeelse Alliansi projekti
Samariitlase Kukkur raames jõulupakke; peolaual oli rohkesti
head-paremat. Suur tänu Marju Liblikule, Margit Paabule ja
teistele korraldajaile!
w 31. detsembril vana-aastaõhtu jumalateenistusel tänati
Jumalat lõppeva aasta eest ja anti end palves uueks aastaks
Jumala hoolde. Ühe laulu laulis Nõo kiriku meesansambel, orelit
mängis Agnes Laasimer. Pärast jumalateenistust maitsti pannkooke, mille oli traditsioonikohaselt käärkambri pliidil küpsetatud
õp Mart Jaanson.
w Pärast 1. jaanuari uusaasta jumalateenistust siirdus Nõo
kiriku meesansambel, nagu igal aastal sel päeval, teele ansambli
tenori Mati Koonukõrbi maakoju Põlvamaal, et pidada plaane ala-

Koguduse jõulupidu Luke külakeskuses. Foto: Mart Jaanson

Palvushommikusöögist osavõtjad, korraldajad ja aukülalised.
Foto: Kristi Jürma
nud aastaks. Plaanid saidki peetud. Annaks Jumal, et need ka
teostuksid!
w 6. jaanuaril kolmekuningapäeval teenis kogudust EELK Valga
praostkonna vikaarõpetaja Maarja Sokk, sest õp Mart Jaanson
osales praostina Tallinna Toomkirikus Valga koguduse õpetaja
Margus Suvi ordineerimistalitusel.
w Uue 2018. aasta piiblitunnisemestrit alustati 9. jaanuaril
Luke raamatukogus, kus võeti kõne alla kolmekuningapäeva teema.
Tasapisi tegid jälle algust ka meie koguduse ülejäänud piibliringid
Meeril, Nõo hooldekodus, Külaasemel ja Nõgiarus.
w 10. jaanuaril olid õp Mart Jaanson ja koguduse juhatuse
esimees Madis Kanarbik kutsutud Nõo vallamajja, et koos vallavalitsuse ja -volikogu esindajatega pidada plaane ühisteks tegevusteks.
w 10. jaanuari õhtul toimus kiriku käärkambris erakordne
sündmus: pärast mitmeaastast vaheaega alustas leerirühm, mille
kõik liikmed on gümnaasiumiõpilased! Gümnasiastid, keda on kokku
10, õpivad Nõo Reaalgümnaasiumis, üks ka Tartu Tamme Gümnaasiumis. Kui Jumal lubab, siis saavad kõik nad leeriõnnistuse
kolmainupühal, 27. mail.
w 11. jaanuari hommikul toimus Tartu Dorpati konverentsikeskuses VIII Lõuna-Eesti palvushommikusöök. Nõo kiriku meesansamblil oli au seda ilusat ja — Eesti Vabariigi juubeli puhul —
eriti ülevat üritust oma lauluga kaunistada.
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w 17. jaanuari õhtul võõrustas õp Mart Jaanson kiriku käärkambris Valga praostkonna vaimulikke: peeti korralist praostkonna konverentsi.
w 19. jaanuaril oli põhjust rõõmustada, sest Luke raamatukogus läks jälle käima pühapäevakoolitöö, mis oli 2017. aasta
sügisel katkenud. Tunni viis läbi meie koguduse liige ja kogenud
pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo, osales viis last. Suur tänu
Luke raamatukogu juhatajale Margit Paabule ja kõigile osalejaile!
w 21. jaanuaril toimus kiriku käärkambris koguduse nõukogu
korraline koosolek, kus kinnitati lõppenud aasta aruanded ja peeti
plaane alanud aastaks. Osalesid kõik 11 nõukogu liiget. Tuleb
südamest Jumalat tänada, et meie koguduse vaimulik töö on võinud kulgeda järjepidevalt ja et majanduslik toimetulek on hea!
Suur tänu ka kõigile töötegijaile ja toetajaile!
w 23.–24. jaanuaril kogunesid Eesti luterlikud vaimulikud
Nelijärvele, et maha pidada iga-aastane vaimulike konverents.
Sedapuhku oli konverentsi teemaks arusaadavalt Eesti Vabariigi
100. juubeliga seonduv ning ettekannetes ja töötubades vaadeldi
rahvuslikkuse ja kiriku vahekorda. Meie kogudusest osales konverentsil õp Mart Jaanson, aga ka Otepää koguduse diakon Marko
Tiirmaa, kes on tegelikult meie koguduse liige.
w 24. jaanuaril toimus Tartus EELK Valga praostkonna kirikumuusikute koosolek, millest võtsid osa ka õp Mart Jaanson ja meie
koguduse koorijuht Ragne Meier. Kõne all oli peamiselt meie
praostkonna laulupäev, mis toimub 2. juunil Valga kirikus.
w 28. jaanuari peajumalateenistusel teenis kord jälle õp Diina
Tuulik, kuna praost Mart Jaanson külastas sel päeval Elva ja Hargla
kogudusi.
w 2.–4. veebruaril toimusid Põltsamaal traditsioonilised
Kirikunoorte talvepäevad. Meie kogudust esindas neli noort.
Koguduse mikrobussiga sõidutas noored Põltsamaale ja tagasi
õp Jaanson.
w 9. veebruaril toimus arvult teine pühapäevakoolitund Luke
raamatukogus. Lapsi oli seekord tunnis veidi vähem kui eelmine
kord, kuid õp Imbi Tanilsoo oskas tunni niisama huvitavalt läbi viia.
Uuendusena tuleb mainida täiskasvanute piiblitundi, mille viis
kõrvalruumis lastevanemaile läbi õp Jaanson.
w Pärast 11. veebruari peajumalateenistust õnnitleti esimese
juubeli saabumise puhul meie koguduse ustavat organisti Margit
Keemani. 50 aastat tema sünnist täitus küll juba 24. jaanuaril, kuid
just 11. veebruaril oli Margiti kord jumalateenistusel mängida ja
seda kasutati õnnitlemiseks.
w 14. veebruari õhtul toimus kirikus palvepäeva jumalateenistus: jõudiski kätte Kristuse kannatusaeg! Jumalateenistusest võttis osa ka kolm leerilast. Orelit mängis Katre Kruuse.
w 18. veebruari peajumalateenistusel teenis jälle õp Diina
Tuulik. Sel korral oli praost Mart Jaanson külas Sangaste kogudusel.
w 19.–24. veebruaril toimus Eesti eri paikades palju Eesti
Vabariigi 100. juubeliga seotud üritusi. 22. veebruari õhtul sai Nõo
vallarahvas Nõo spordihoones osa Nõo koolide korraldatud
kontsertetendusest, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi
100. juubelile. Sellele järgnes ühine kohvilaud Nõo põhikooli saalis.

Rahutegija

Õpetaja Imbi Tanilsoo koos pühapäevakoolilastega Luke raamatukogus. Foto Mart Jaanson

Õp Lipp lipusalliga Nõo surnuaial. Foto Mart Jaanson
Kontserdist ja järgnenud koosviibimisest võttis osa ka meie koguduse liikmeid. Samal päeval sidusid vallavanem Rain Sangernebo ja
vallavolikogu esimees Krista Kvarnström sümboolse sinimustvalge
salli kaela õp Martin Lipu rinnakujule tema haual Nõo surnuaial.
Täname meie head koguduseliiget Anne-Ly Juhkamit, kes andis
Rainile ja Kristale vihje, et olukorras, mil Eesti tähtsamaid monumente kaunistatakse sinimustvalge salliga, puudub see veel eesti
rahva ühe suurkuju õp Martin Lipu kaelast!
à
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Kroonika
Algus vt lk 3

w 24. veebruari päikesetõusul tähistati Meeri seltsimaja juures Eesti Vabariigi aastapäeva, nagu ikka, piduliku lipuheiskamise ja hümni laulmisega. Seekord oli aga
meeleolu juubeli tõttu veelgi ülevam. Seltsimaja perenaine Anneli Saaroja tänas tavalisest enamat hulka
osalejaid, et nad said tulla ja kutsus kõiki seltsimaja saali
rikkalikult kaetud pidulauda. Kogu laual leiduva pidukraami olid toonud osavõtjad ise. Pidulikust üritusest võttis
osa mitu meie koguduse liiget, samuti õp Mart Jaanson.
w 24. veebruari keskpäeval tähistas meie kogudus
meie kalli Eesti Vabariigi 100. juubelit jumalateenistusega
meie kirikus. Teenisid praost Mart Jaanson ja EAÕK Nõo
Püha Kolmainu koguduse diakon Toomas Erikson, kes
palvetas Eesti Vabariigi eest õigeusupärase palve ekteenia vormis. Kauni pidupäevakõne pidas meie koguduse
juhatuse esimees Madis Kanarbik. Lauluga teenisid kaasa
segakoor Vega ja Nõo koguduse segakoor Ragne Meieri
juhatusel ning Nõo kiriku meesansambel. Orelit ja klaverit mängis Margit Keeman. Rahvast oli kirikus mõnikümmend ja meeleolu harras-pidulik. Hoia, Jumal, Eestit!

Trikoloori heiskamine Meeri seltsimaja juures juubelipäeva
päiksetõusul. Foto: Mats Hansen

Eesti Vabariigi 100. juubeli jumalateenistusest osavõtjad.
Foto: Kai Toom

Samuel Põld
Tõnu Naudi
aetud
Aino Uttras
Koidula Aria
03.12.17 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Ellen Sööt
Paula Krantsiveer 19.12.17 Nõo kalmistu (õp Vallo Ehasalu) Erna Koger

M

Teated
 Sel kevadel toimub Martin Lipu päev erandina mitte
pühapäeval, vaid reedel, 6. aprillil. Päevakohase kontserdiga
astub üles Nõo kiriku meesansambel. Kontsert algab meie
kirikus kell 18.00. Samal pühapäeval, 8. aprillil kell 17.00 esinetakse ka Tartu Peetri kirikus. Kõik huvilised on lahkesti
oodatud! Loomulikult on mõlemad kontserdid tasuta.
 Endiselt saab kirikusaalis ja -rõdul vaadata norra
fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu-ainelist fotonäitust
“Suur süda — tugevad käed”. Kirikusse pääseb näitust vaatama
kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30, pühapäeviti kell 10.00–
12.30 ning kokkuleppel koguduse õpetajaga.
 Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone

13.01.18
03.02.18
06.02.18
13.02.18
15.02.18

Tartu Pauluse kalmistu
Tartu krematoorium
Tartu Rahumäe kalmistu
Elva kalmistu
Nõo kalmistu

restaureerimise toetuseks. Seisuga 3. märts 2018 on annetusi
ja toetusi kogunenud 8 502,93 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot,
kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks
vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning
panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 4 511,19 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!
 Liikmeannetust 2018. 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
2018!
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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, kirikus, koguduse kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Aga lõpuks ütleb ju apostel: „Kui Issand tahab ja me
veel elame, siis teeme seda või teist“ (Jk 4:15).
MÄRTS
R, 2. kl 16.00
P, 4. kl 11.00
R, 9. kl 10.00
P, 11. kl 11.00
R, 16. kl 12.00
R, 16. kl 19.30
P, 18. kl 11.00
K, 21. kl 12.00
K, 21. kl 18.00
R, 23. kl 16.00
P, 25. kl 11.00
E, 26. kl 15.30
N, 29. kl 18.00
R, 30. kl 11.00

APRILL

Pühapäevakoolitund Luke raamatukogus,
P, 1. kl 11.00
samas täiskasvanute piiblitund
Jumalateenistus. Armulaud
P, 1. kl 14.00
EELK Valga praostkonna sinod Laatre kirikus ja
Tsirguliina rahvamajas
E, 2. kl 18.00
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
R, 6. kl 18.00
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
P, 8. kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud
P, 8. kl 17.00
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-õhtu kirikus
P, 15. kl 11.00
Pühapäevakoolitund Luke raamatukogus,
täiskasvanuile piiblitund
R, 20. kl 12.00
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud.
R, 20. kl 19.30
Laulab koguduse segakoor
P, 22. kl 11.00
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
E, 23. kl 14.00
Suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud
E, 23. kl 15.30
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
K, 25. kl 12.00
P, 29. kl 11.00

I ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Ülestõusmispüha palvus Nõo hooldekodus.
Armulaud
II ülestõusmispüha jumalateenistus
Martin Lipu päeva kontsert kirikus.
Esineb Nõo kiriku meesansambel
Jumalateenistus
Nõo kiriku meesansambli kontsert
Tartu Peetri kirikus
Jumalateenistus. Armulaud.
Teenib õp Diina Tuulik
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud

MAI
P, 6. kl 11.00
N, 10. kl 18.00
P, 13. kl 11.00
T, 15. kl 14.00
K, 16. kl 12.00
R, 18. kl 12.00
R, 18. kl 19.30
P, 20. kl 11.00
E, 21. kl 18.00
P, 27. kl 11.00
E, 28. kl 15.30

Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud
Emadepäeva perejumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
I nelipüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
II nelipüha jumalateenistus
Kolmainupüha jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

PÜHAPÄEVAKOOLITUNNID Luke raamatukogus toimuvad keskmiselt kaks korda kuus.
Jälgige reklaami koguduse kodulehel nookirik.ee.
LEERITUNNID kiriku käärkambris KOLMAPÄEVITI algusega kell 18.00.

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kell 9.30–11.30
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Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

Sünnipäevad
MÄRTS
Vilma Luksep
Elva
01.03.
Anne Sorgsepp
Elva
02.03.
Laine Henno
Tartu 05.03.
Peet Paurson
Metsalaane 06.03.
Maie Soonberg
Luke
06.03.
Margus Värno
Nõo
08.03.
Laine Põder
Elva
10.03.
Karl Toots
Tallinn 10.03.
Taavi Hallik
Tartu 11.03.
Aime Mägi
Meeri 11.03.
Mare Kanarbik
Vissi
12.03.
Rein Prost
Käo
14.03.
Magnus Urb
Tallinn 15.03.
Eva Keernik
Nõo
16.03.
Toomas Kangur Tartu 17.03.
Triin Põder
Tartu 17.03.
Urve Tõnnov
Tartu 17.03.
Marge Allikas
Nõo
20.03.
Aino Raud		
Altmäe 20.03.
Anneli Avi		
Peedu 20.03.
Raul Räisa
Illi
21.03.
Heli Kruuse
Nõo
22.03.
Piret Prost
Elva
23.03.
Maarja Daniel
Peedu 24.03.
Gunnar Sannamees Nõo
24.03.
Raili Värno
Nõo
26.03.
Maidu Allikas
Nõo
28.03.
Mati Käärik
Aiamaa 29.03.
Ene Naudi		
Nõo
30.03.

82
59
86
68
83
41
84
86
36
83
56
72
36
74
51
37
80
48
81
34
41
57
41
32
33
40
45
63
64

Merry Aart
Mart Jaanson

Valga
Märja

31.03.
31.03.

APRILL
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.
Marje-Maret Kivari Karijärve 10.04.
Olev Räisa
Tallinn 11.04.
Marek Sugul
Elva
12.04.
Margus Lehesaar Nõo
14.04.
Miralda Lind
Tartu 14.04.
Marta-Margarete Ehrlich
		
Pärnu 15.04.
Aila Utsu-Püttsepp Peedu 16.04.
Helju Aav		
Tartu 17.04.
Viive Terav
Luke
19.04.
Marko Tiirmaa
Voika 21.04.
Koit Viigipuu
Melliste 21.04.
Ele-Riin Viinalass Luke
21.04.
Endla Tamm
Meeri 23.04.
Tiina Ööpik
Tartu 23.04.
Vello Napseppa Tartu 24.04.
Marju Arras
Tallinn 25.04.
Margus Tõnnov Tartu 25.04.
Siret Kiis		
Pärnu 26.04.
Ragne Sinimaa Viljandi 30.04.

65
52

47
88
72
69
57
75
70
41
41
81
87
46
84
77
44
52
34
86
56
57
70
82
45
32

MAI
Ave Kütt		
Meeri 01.05.
Maire Ulst
Nõo
01.05.
Muia Keerutaja
Nõo
02.05.
Karl Kruuse
Nõo
02.05.
Marina Karro
Nõo
04.05.
Marike Tennosaar Nõo
05.05.
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05.
Tõnis Kask
Nõo
09.05.
Anne Joosepson Nõo
12.05.
Kaidi Jürimäe
Nõo
12.05.
Marju Raud
Meeri 12.05.
Juta Sannamees Nõo
12.05.
Toivo Põld
Peedu 15.05.
Kristina Veidenbaum Kääni 15.05.
Aino Lääne
Valguta 16.05.
Lea Kuimets
Põlva 19.05.
Olev Sannamees Nõo
19.05.
Janno Kütt
Meeri 20.05.
Maarja Freibach Visusti 20.05.
Viivi Soonvald
Meeri 22.05.
Ülo Tõnnis
Tartu 24.05.
Kaido Kubri		
28.05.
Ene Paurson
Metsalaane 28.05.
Kadi Ulst		
Nõo
28.05.
Albert Laks		
29.05.
Linda Trummal
Tartu 29.05.
Marianne Viljamaa Nõo
29.05.

Kontakt
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

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

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

34
60
70
31
62
27
43
39
56
30
72
54
62
29
81
87
57
31
34
80
87
40
64
36
83
45
90

