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

OLE USTAV SURMANI!
Jutlus Ap 7:59–60 alusel EELK Nõo koguduse kuulutusnädala avajumalateenistusel
esmaspäeval, 5. augustil 2019 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
...ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!”
Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega:
„Issand, ära pane seda neile patuks!” Ja kui ta
seda oli öelnud, uinus ta.
Kuuldud kirjakoht kõneleb Stefanosest —
esimesest kristlasest, kes suri usu pärast
Jeesusesse Kristusesse. Seega oli Stefanos
märter. Ent kes on märter?
Märter (kr martyreo ‘tunnistust andma’) on
kristlane, kes rahumeelselt loovutab oma elu
Kristuse pärast. Tõelise märterluse keskmes on
armastus — ja mitte kunagi viha. Jeesus andis
oma elu, armastades hukkuvat inimkonda.
Kristlane annab oma elu armastades Jumalat
— ja tahtes jääda Kristuse vennaks või õeks ka
siis, kui selle nimel tuleb jätta maine elu. Ta ju
teab, et elu suure algustähega on Jumala
juures!
Märterluse juur asub Jeesuse enda kannatustes ja ristisurmas. Jeesus ütles Jh 15:20: „Ei
ole teener suurem kui ta isand! Kui nad on taga
kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki!“ Ning
Mt 24:9: „Siis antakse teid ahistusse ja teid
tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaalusteks minu nime pärast“.
Renessansskunstniku Bernardo Daddi (u 1280–1348) maal
Uues Testamendis kiidetakse õndsaks neid, „Püha Stefanose märtrisurm“
kes kannatavad Kristuse pärast. Jeesus ise ütles
Mt 5:11–12: „Õndsad olete teie, kui teid minu
pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie
palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid“. Apostel Peetrus kinnitas sama
1Pt 4:12–14: „Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks
teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata
ka tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal
Kirkuse Vaim, Jumala Vaim.“ Apostel Paulus kirjutas Filipi kogudusele Fl 1:29: „Sest teile ei ole ju kingitud ainult
armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast.“
à
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Ole ustav surmani!
Algus vt lk 1
Martin Luther õpetas, et kannatused Kristuse pärast (püha rist) on
kristliku kiriku üks olemuslik tundemärk. Ta tõdes: „Selle kannatamise
põhjuseks on, et ta (ristirahvas) püsib
Kristuse ning Jumala sõna juures ja
kannatab nõnda Kristuse pärast. …
See kõik ei juhtu mitte seepärast, et
nad oleksid abielurikkujad, mõrvarid, vargad või petjad, vaid et nad
hoiavad end ainult Kristuse poole
ega taha omada ühtki teist Jumalat.“
Kuid mida kõneleb meile märterluse olemusest esimärter Stefanose
lugu?
Esiteks öeldakse Stefanose kohta,
et ta oli mees „täis usku ja Püha
Vaimu“. Ta kuulutas rõõmusõnumit
Jeesusest ja teenis diakonina kristlikku kogudust. Kristlik märter on
inimene, kelle südames põleb usk,
kes on koguduse elav liige ja kes
tunnistab Jeesust ühel või teisel viisil.
Teiseks toodi Stefanose vastu
süüdistusi (Ap 6:11, 13–14): „Me
oleme kuulnud teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu. ... See
inimene ei lakka rääkimast sõnu
püha paiga ja Seaduse vastu. Me
oleme kuulnud teda ütlevat, et see
Jeesus Naatsaretlane hävitab selle
koha ja muudab kombed, mis
Mooses meile on pärandanud.“ Need
on peaaegu sõna-sõnalt samasugused süüdistused, millega rünnati ka
Jeesust Suurkohtu ees — ja mõisteti
ta lõpuks ristisurma. Nüüd seisis sellesama Suurkohtu ees Jeesuse
sulane Stefanos.
Kolmandaks tunnistas Stefanos
Jeesuse Jumala Pojaks, kes seisab
(või istub) Jumala Isa paremal käel.
See moment vallandab kohtuliikmete seas otsustava raevu — nii et
nad valju häälega karjudes ja oma
kõrvu kinni hoides tormasid
Stefanose kallale, viisid ta linnast
välja ja viskasid kividega surnuks (Ap
7:57–58). Kui Suurkohus käis
Jeesusele peale, küsides, et kas ta on
Messias, Kiidetava Poeg või mitte,
vastas Jeesus Mk 14:61–62: „Mina
olen see, ja te näete Inimese Poja

istuvat Väe paremal käel ja tulevat
taeva pilvedega“. Seepeale käristas
ülempreester oma rõivad lõhki ja
langetas surmaotsuse. Tunnistus, et
Jeesus on Jumala Poeg ja istub oma
Isa paremal käel, on kristliku usutunnistuse kandev osa ka täna — ning
ühtlasi paljudele ärrituse ja isegi viha
põhjustajaks.
Neljandaks hüüdis Stefanos
surres: „Issand Jeesus, võta mu vaim
vastu!“ Sarnaselt hüüdis ka Jeesus
ristil (Lk 23:46): „Isa, sinu kätte ma
annan oma vaimu!“ Ja veel, vaadates
oma hukkajate peale, ütles Stefanos:
„Issand, ära pane seda neile patuks!“
Nii palvetas ristil ka Jeesus (Lk 23:34):
„Isa, anna neile andeks, sest nad ei
tea, mida nad teevad!“ Selles väljendub tõelise, Jumalale meelepärase
märterluse hoiak (Mt 5:44–45):
„Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga
kiusavad, et te saaksite oma taevase
Isa lasteks.“
Martüürium — Kristuse tunnistamine kuni surmani — kannab vilja
kirikule. Juba algkoguduses öeldi:
märtrite veri on kiriku seeme!
Tagakiusajad küll arvavad, et surm
lõpetab kõik ja kedagi maha lüües
võib sulgeda usku tunnistava suu.
Kuid nad eksivad. Ap 7:60 öeldakse
tähendusrikkalt: „Ja kui ta seda oli
öelnud, uinus ta.“ Surm oli Stefanosele mitte kõige lõppemine, vaid
uinumine.
Asi on nimelt selles, et kristlus on
ülestõusmise usk. See rajaneb järgmisel vundamendil: Jeesus suri ja
tõusis surnuist üles — võitis surma!
Seetõttu ei õnnestu kuitahes vägeva
ja verise tagakiusuga kogudust hävitada, sest see seisab Ülestõusnud
Issandal. Tema elu (elujõud) ei pärine
kogudusest endast, vaid Jeesuselt,
kes elab. Pärineb Temalt, kelle käes
on surma ja surmavalla võtmed.
Seepärast on ka mistahes kristlik
surm ühtaegu elav või elus — ja
nõnda ka viljakas.
Ap 17:58 seisab, et Stefanose
hukkajad panid oma rõivad maha
ühe noormehe jalgade ette, keda
kutsuti Sauluseks. Me teame, et

tegemist oli mehega, kellest juba
mõne aja möödudes sai esimene
suur kristlik misjonär. Taolisi näiteid
on kiriku ajaloos mitmeid. Märtrite
usk, lootus ja armastus — nende
meelekindlus — mõjus paljudele
vapustavalt. See pani mõtlema, et
kui keegi on valmis oma usu nimel
rahumeelselt, isegi oma hukkajaid
armastades ja nende eest palvetades
surema, siis peab selle usu taga
olema midagi väga suurt ja tõelist.
Nii said mitmetest martüüriumi
pealtnägijatest või isegi täideviijatest hiljem sama tulised kristlased
— Jeesuse õed ja vennad.
Nüüd aga siirdugem meie aega ja
Eesti konteksti. Ajaloole vaadates
tõdeme, et ka Eesti luterlikus kirikus
on kristlikke märtreid. Sel aastal
mõtleme eriliselt 1919. aasta veristele sündmustele Tartu Krediitkassa
keldris, aga ka mujal Eestis, ning
sellele tunnistusele, mille andsid
tollased vaimulikud ja ka teised
koguduseliikmed. Nad jäid oma
Jeesusele ustavaks surmani.
Nendele saja aasta tagustele
sündmustele mõeldes võib märgata,
et kui mõnikord saab martüüriumi
vahetuks ajendiks süüdistus, et kristlased toovad midagi uut ja tahavad
lammutada vana, siis 1919. aastal
hukati usklikke vastupidisel põhjusel: arvati, et nad on risti jalus just
uutel suundadel ja arusaamadel.
Tänagi võib kuulda, et kristlased
esindavad keskaega ega taha aru
saada, et ühiskond tahab edasi
areneda jne.
Kellelegi on Jeesus uus, teisele
jälle vana ja iganenud. Kui 20. sajandil vihkasid kristlasi ateistid, siis
esimestel sajanditel Rooma areenidel
hüüti kristlastele: „Maha ateistid!“.
Revolutsionääride jaoks olid kristlased liiga usklikud, roomlaste jaoks
olid nad jälle liiga vähe usklikud,
kummardasid ainult ühte Jumalat!
Mõlemal puhul seisab kristlaste ees
ajatu väljakutse: jääda oma Issandale
ustavaks kuni surmani! „Ole ustav
surmani ja ma annan sulle elupärja,“
ütleb Issand (Ilm 2:10).
Aamen.
MAREK ROOTS
EELK Tartu Pauluse koguduse
abiõpetaja
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HEA VILI
Jutlus Jh 12:24–26 alusel
koguduse nimepäeval lauritsapäeval
laupäeval, 10. juulil 2019
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Aga Jeesus ütles neile: „Tund on tulnud, et
Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma
ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis
see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab,
see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles
maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes
tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja
kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes
iganes mind teenib, seda austab mu Isa.“
Armas Nõo koguduse õpetaja praost
Mart Jaanson, Nõo koguduse liikmed ja
kuulutusnädalast osavõtjad! Südamlik tänu
kutse eest osaleda teie koguduse kuulutusnädalal „Märtrid ja prohvetid“ ja võimaluse
eest jutlustada täna, lauritsapäeva jumalateenistusel! Teie kiriku nimepäeva puhul
soovin õnne ja õnnistust kõigile, kes te täna
siin olete, aga ka kogu kogudusele ja sellele
paigale siin! Südamlikud tervitused teile ka
Järva-Jaani koguduselt, Järva praostkonnalt
ja kirikuvalitsuselt!
Täna siia sõites oli tee ääres näha palju
kollaseid, küpseks saanud või kohe-kohe
küpseks saamas viljapõlde, aga ka neid põllulappe, mis juba koristatud ning mille viligi
kuivatis või salve viidud. Tänavune aasta on
põllumeestele hea, sest viljasaak on rikkalik
ning teeb meele rõõmsaks. Tõenäoliselt
põllumees enam ei mõtlegi nendele külvatud viljateradele, mis mullapõues oma elu
andsid või õigemini tänu mullale, päiksele
ja taevakastele uuele, palju rikkamale elule
tärkasid.
Kuid meie siin kirikus saame mõelda
sellele imele looduses, mis praegusel aastaajal on eriti kõnekas ning mis tänu Jeesuse
võrdumile on saanud väga armastatud pildiks Kristusest, kes oma elu jättis, selleks et
meil oleks osa igavesest elust.
Need sõnad „Tõesti, tõesti, ma ütlen
teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure,
siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see
kannab palju vilja“ ütles Jeesus õigupoolest
kreeklastele, kes olid tulnud pühadeks
Jeruusalemma Jumalat kummardama ja
pöördusid siis Filippuse poole sooviga
Jeesust näha. Filippus pöördus omakorda
selle küsimusega Andrease poole ning
üheskoos mindi siis Jeesuse juurde.
Üheks selle salmi seletuseks ongi
Jeesuse sõnum kreeklastele, et Tema nägemiseks või õigupoolest Temast osa saamiseks on ainult üks tee: Jeesus peab nende
eest ristile minema ja nende eest surema. Ja
mitte ainult nende, vaid kõikide paganate
eest, keda nemad sel hetkel esindasid. Kui
ta ei sureks, siis jääks ta üksi. Ta jääks üksi
taeva tarkuse ja õndsusega, Jumala kirkusega. Siis ei oleks päästetud patuseid temaga

Jumala kirkust jagamas. Aga kui ta sureb,
avab ta sellega pääsetee, mille kaudu võivad paljud Taevariigist ja õndsusest osa
saada.
Teisalt aga räägib see nisuiva võrdpilt ju
ka meist igaühest, meie elust kristlasena
siin maailmas. Oleme ju meiegi igaüks kutsutud Jeesuses oma eluga kandma head
vilja ja olema tegelikult koos kõikide kristlastega Püha Vaimu tuules selleks kauniks
voogavaks vaimulikuks viljapõlluks siin
Eestimaal.
Kuid me teame, et see on ideaalpilt, eriti
maakogudustele mõeldes. Oleme pigem
hõreda viljaga põllulapikesed, ent siiski
need, kes Kristusele ustavaks jääda tahavad
— vähesest külvist või kasvamist takistavatest välismõjudest hoolimata.
Seetõttu on oluline iga nisuiva, iga kristlane ja koguduseliige. Ning meil tuleb üksteist ikka enam julgustada Kristuse järele
küsima, nagu tegid seda kreeklased jutluse
aluseks antud kirjakohas, igatsema osadust
oma Õnnistegijaga, aga ka oma kaaskristlastega, et innustada üksteist headele
mõtetele ja tegudele, kasvama igapäevaselt usus ja armastuses. Aga juhatama julgelt ka neid, kes meilt küsivad Jumala ja
igavese elu kohta, Kristuse juurde, nagu
tegid seda Filippus ja Andreas, kreeklaste
palvele vastates.
Mu meelest toob jüngrite tegutsemine
väga selgesti esile selle, kui olulised oleme
kaaskristlastena üksteisele. Kui oluline on,
et meil oleks ikka neid, kellelt küsida ja neid,
kes küsivad ning Jumala Sõna abil juhatavad, sest küsimusi usuteel on alati palju!
Ühe kristliku usu keskse küsimuse võiks
esile tuua ka tänasest jutlusetekstist: „Kes
oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes
oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab
selle igaveseks eluks.“ Mida tähendab oma
elu kaotamine ja selle taas leidmine?
Kristlastena on meie tee alati Kristuse
järgimise tee ja paratamatult tähendab see
seda, et meiegi tee on Tema kannatustest,
surmast ja ülestõusmisest osasaamise tee.
See on igapäevane oma mina kaotamise
tee, et seeläbi leida uus elu Kristuses. Väga
hästi on selle igapäevase oma mina kaotamise tee sõnastanud Fanny de Sivers, öeldes: „…meiegi peame loobuma oma kuivusest, surema oma suletusele, üksindusele.
Minna kõigepealt sügavale maa sisse, et siis
sealt tõusta kõrgele päikese poole ja „kanda
vilja“.“
Oma mina kaotamise ja uue jumalanäolise mina leidmise tee on meie igapäevane
õppimine, kuidas toimida oma elus teisiti
kui seda üldjuhul altid tegema oleme. Ma ei
tea, kelle luuletus see on, kuid just sellest
oma mina loobumisest ja teisiti toimimisest
igapäevaelu olukordades räägivad need
kaunisti ritta seatud sõnad väga ilmekalt.
Minu jaoks tundmatu autor on öelnud: „Õpi
tegema siis, kui ei taha / ja leppima siis, kui
ei saa. / Õpi nägema siis, kui on pime / ning
kuulma ja kuulama ka. / Õpi naerma siis, kui
on valus, / ja uskuma siis, kui ei tea. / Õpi
andma, kui keegi ei palu / ja minema siis,
kui ei pea. / Õpi jätkama valitud radu / ja

KATRIN-HELENA MELDER
EELK Konsistooriumi assessor
EELK Järva praostkonna praost
EELK Järva-Jaani koguduse õpetaja
vabanda siis, kui teed vea. / Õpi olema nii, et
on rahu / ja elama nii, et on hea.“
Ehk siis neid luuleridu lahti mõtestades
või kaasa mõeldes võiks öelda, et enese
ületamine, enese salgamine on palvetamine, Pühakirja lugemine, jumalateenistusele
tulek, eriti siis, kui ei taha või arvame, et
meil pole aega. See on minemine kaasinimese juurde siis, kui kuidagi ei tahaks, sest
ta on jäänud oma haigusega või koormaga
üksi. Enese ületamine või enese kaotamine
leiab aset ka siis, kui riiu, tüli või pahanduse
keskel sillutame hoopis teed leppimisele,
mitte oma õiguse tagaajamisele. Ka siis, kui
oskame näha elu raskuste või katsumuste
keskel siiski Jumala armu ja õnnistust, mis
aitavad seda kõike kanda või hoopis eluraskustest läbi minna.
Enese kaotamine sünnib ka siis, kui
võtame kuulda Jumala sõna ja selle järele
ka oma elu seame, kui rääkimise asemel
hoopis kaasinimesest kuulame ja temaga
kaasa mõtleme. Eneseületus saab teoks ka
siis, kui valu keskel suudame hoopis naeratada ning uskuda ja usaldada Jumalat siis,
kui me Teda veel päris hästi ei tunne. Ennast
ületame ka siis, kui aitame inimesi, kes meilt
abi ei palu, ja nõnda, et vasak käsi ei tea,
mida parem teeb.
Eneseületus ja loobumine on see, kui
võetud sihid ja seatud eesmärgid või võetud kohutused ka lõpuni viime ja täidame.
Enese kaotamine ja Jumalast kingitud uus
elu tuleb esile siis, kui oma vigu tunnistame
ja seetõttu Jumala armu vastu võtta tohime
ning viimselt, kui elu ja maailma rahutuse
keskel rahunõudjad oleme. Elada nii, et on
hea, tähendab aga lahutamatut seotust
tänumeelega.
See on üks väike killuke hea vilja kandmise teest, väike killuke elust Kristust järgides. See on elu, mis maailma muudab, see
on elu, kus me igapäevaselt oma mina salgame, et nähtavaks saaks Jumala kirkus.
Kristuse läbi on see võimalik, sest Tema ise
toimis nii. Ja Kristuse järgimise teele, enese
salgamise teele on Issand andnud tänases
jutlusetekstis ka imelise tõotuse: „Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa.“
Aamen.
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Kroonika
w 9. juuni peajumalateenistusel rõõmustas kogudus Püha Vaimu tuleku üle.
I nelipüha jumalateenistusel teenis õp Mart
Jaanson, laulis koguduse segakoor, keda
juhatas ja orelit mängis Ragne Meier.
Jumalateenistuse käigus said leeriõnnistuse neli uut koguduseliiget ning ristiti üks
laps. Samuti tänati EELK peapiiskopi allkirjastatud tänukirjaga meie koguduse tublisid kaastöölisi Eva Keernikku, Sigrid Piirit,
Malle Roometit, Aita Rossit, Kai Toomi ja
Anne Saali. Palju õnne ja Jumala õnnistust
kõigile päevakangelastele! Pärast jumalateenistust joodi kirikusaalis ühiselt kirikukohvi.
w 10. juunil osales õp Mart Jaanson
ettekandega Nõo Reaalgümnaasiumi karjääripäeval. Teeb suurt rõõmu, et auditooriumitäis noori oli tulnud kuulama, mida
tähendab tänapäeval olla kirikuõpetaja!
w 12. juunil toimus maalilises Elva jõe
käärus Mosina Metsamaja juures meie
kihelkonna piibliringide hooaja lõpetamine. Esindatud olid Külaaseme, Luke, Meeri,
Nõgiaru ja Nõo piibliringid, samuti pühapäevakoolilapsed. Õp Mart Jaanson pidas
vabas õhus armulauaga jumalateenistuse,
toimus viktoriin ja nauditi toiduosadust.
Ürituse peakorraldaja oli meie koguduse
hea kaastööline Anne Saal, kaasa aitasid
paljud teisedki. Oli imeilus päev, suur tänu
korraldajaile, osalejaile ja muidugi Jumalale!
Selle ettevõtmisega läksid meie kihelkonna
piibliringid suvepuhkusele. Vaid Nõo hooldekodus toimuvad piiblitunnid ka suvekuudel.
w 12. juunil külastasid meie kirikut
Tartumaa Arendusseltsi esindajad Heili
Petkin ja Aigar Brett. Külalistele tutvustas
kirikut ja kogudust õp Mart Jaanson.
w 14. juuni õhtul kirikus toimunud
Taizé-palvus oli sedakorda pühendatud
juuniküüditamisel kodunt kaugele viidute
mälestusele.
w 15. juuni hommikul kogunes kümmekond koguduseliiget kirikusse, et koristada
kirik enne uste avamist „Teeliste kirikute“
projekti raames meie kirikut külastavaile
inimestele. Oli ka koguduseliikmeid, kes
andsid oma panuse kiriku heakorraks juba
varem, ja neid, kes hoidsid talgulisi eestpalves. Kirik sai väga hästi korda. Südamlik
tänu kõigile kaasalööjaile!
w 16. juuni kolmainupüha jumalateenistusega lõppes selle kirikuaasta n-ö pühadega poolaasta. Jutlustas õp Mart Jaanson,
laulis Kalju Õllek ja orelit mängis Ragne
Meier. Kirikus algas nüüd n-ö „roheline aeg“
oma suveüritustega. Olgu need õnnistatud!
w 18. juunil avanesid meie kiriku uksed
esmakordselt sel algaval suvel „Teeliste kirikute“ projekti raames. Esimene kirikuvalvaja oli koguduse nõukogu liige Taime Põld.
w 20. juunil hakkas meie kiriku esisel
platsil uhkelt lehvima lipuvardasse heisatud
Eesti rahvuslipp. Lipuvarda paigaldas kiriku

kinnistu haljastus- ja teetööde raames ettevõtja Vello Brett. Jäägu see lipp sümboliseerima Nõo koguduse kui Jumala riigi saatkonna ja Nõo Vallavalitsuse kui ilmaliku riigi
esindaja head koostööd!
w 21. juuni hommikul osales meie kogudus juubelilaulu- ja tantsupeo tule vastuvõtmisel ning edasiandmisel Nõo vallas ja
kihelkonnas. Kell 9.30 jõudis laulupeotuli
Nõo surnuaia juurde, kus sellest süüdati
mälestusküünlad üheksale Nõo surnuaial
puhkavale Nõo kandi kultuuri- ja muusikainimesele: Helju Mikkelile, Ilmar Oonale,
Agnes-Asta Marandile, Martin Lipule, Hans
Wühnerile, Theodor Roosilehele ning
Hendrik, Karl ja Aleksander Pehkale.
Surnuaias võttis laulupeotule teiste hulgas
vastu õp Mart Jaanson. Seejärel liikus tuli
meie kiriku esisele platsile, kus tseremoonia
käigus esines ka Nõo kiriku meesansambel
ning õnnistussõnad lausus õp Mart Jaanson.
w 21. juunil andis Tartu laulupeo 150.
sünnipäeva ürituste õnnestumiseks oma
panuse ka Nõo kiriku meesansambel.
Osaleti kolmel ajastukontserdil, mis leidsid
aset kell 16, 18 ja 20 vastavalt Tartu Laulupeomuuseumi aias, Raadi Lennuangaaris ja
Tartu Ülikooli staadionil. Pidulikust avajumalateenistusest sama päeva keskpäeval
võttis EELK Valga praostkonna praostina
osa ka õp Mart Jaanson.
w 23. juuni hommikul enne peajumalateenistust asetas Võidupüha ja võiduka
Võnnu lahingu 100. aastapäeva puhul meie
kiriku Vabadussõja mälestustahvli alla
kimbu ning süütas küünlad Kaitseliidu Elva
maleva esindus. Palve luges õp Mart
Jaanson. Järgnes jumalateenistus, millel
lisaks kirikuaasta teemale mõeldi ka 100
aasta tagustele sündmustele. Jutlustas õp
Mart Jaanson ja orelit mängis Ragne Meier.
w 27. juuni hommikul külastas kirikut
igasuvine turismigrupp Inglismaalt. Külalised võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 28. juunil toimus Elva koguduse pastoraadis meie Valga praostkonna noortelaagri-teemaline arutelu. Meie kogudust
esindasid õp Mart Jaanson ja meie pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo.
w 30. juunil korraldas meie kogudus
Nõo kalmistul iga-aastase surnuaiapüha
jumalateenistuse. Teenis õp Mart Jaanson,
teda abistasid annetuste vastuvõtmisel
koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik
ja aseesimees Raili Värno. Ilm oli väga ilus ja
mõnikümmend välijumalateenistusest osavõtjat moodustasid hea osaduse. Nagu
ikka, teenis muusikaga kaasa Tartu puhkpilliansambel koosseisus Jaan Tilgar (trompet), Peeter Tani (altsarv), Neeme Saar (baritonsarv) ja Heino Saluste (tuuba).
w 4.–7. juulil toimus Tallinnas juubelilaulu- ja tantsupidu. Vähemalt laulupeoga oli
esinejana seotud ka mitu meie koguduse
liiget, nende hulgas õp Mart Jaanson.
Sestap teenis 7. juuli peajumalateenistusel
juba meie kogudusele omaseks saanud
praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik. Õp
Jaanson aga teenis 7. juulil Tallinna Peeteli
kirikus, kus teenis kaasa ka Nõo kiriku mees-

Leerilapsed koos õpetajaga pärast leeriõnnistamist kirikuaias

Laulupeotuld hoiab meie kiriku ees Laurits
Leedjärv. Foto: LIIA SIREL

22. Soontaga metsalaagrist osavõtjad.
Foto: TIIT KUUSEMAA

ansambel — need meestest, kes osalesid ka
laulupeol.
w 9. juulil tähistas oma 65. sünnipäeva
pikaaegne koguduse nõukogu liige ja revident Rein Soidla. Rohket õnne ja Jumala
õnnistust Sulle, Rein!
w 9. juulil jätkas OÜ Brevell kirikuaias
teetöid. Hakati paigaldama kõnniteede
äärekive.
w 11.–14. juulil toimus Pilistveres üleeestiline kristlik noortefestival JäPe. Meie
kogudust esindas seekord vaid meie pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo.
w 16.–18. juulil pidas meie Valga praostkond traditsioonilist noortelaagrit, sedapuhku juba 22. korda. Laager leidis aset,
nagu ikka, RMK Soontaga telkimisalal ja
selle teema oli „Turvaliselt varju all“. Tänavu
olid meie praostkonna esindusel külas ka
Viljandi praostkonna noored koos juhendajatega. Meie kogudust esindasid viis täiskasvanut ja kolm last. Issand kinkis nii
vihma, tuult kui päikesepaistet. Oli vahva
laager!
w 19. juulil pidas õp Mart Jaanson ebahariliku jumalateenistuse. See toimus
nimelt Nõo alevikus vaibapuhastusettevõtte AS Berendsen Textile Service’i kompleksis. Jumalateenistusel osalesid ettevõtte
töötajad. Pärast jumalateenistust õnnistas
õp Jaanson ettevõtte hoonelaiendusega
seotud uued ruumid.
w 21. juuli peajumalateenistusel peeti
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Leeri mälestuspäevalised meie kiriku lõunaukse ees. Foto: EGE LIPLAP

Meie koguduse reisiseltskond Jaan Tõnissoni
sünnikoha mälestusmärgi ümber.
Foto: ILMAR METS

Nõo kiriku meesansambel oma uutes hamedes Käina kiriku varemeis. Foto: TRIIN SIMSON

Karijärve Keelpilliorkester oma dirigendi
viiuldaja Eveli Roosaare juhatusel mänguhoos. Foto: TIIT KUUSEMAA

EELK Valga praostkonna esindus Elva Elamusfestivalil. Foto: INGMAR MUUSIKUS
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meie koguduses iga-aastast leeri mälestuspäeva. Oma kunagist leeripäeva olid tulnud
meenutama kuus inimest. Neist kolmel täitus leeriõnnistamisest 60 aastat, kahel 50
aastat ja ühel 10 aastat. Pärast jumalateenistust joodi kiriku kooriruumis kirikukohvi.
Oli õnnistatud kohtumine!
w 22.–23. juulil toimus meie koguduse
igasuvine bussiekskursioon, sedapuhku
Viljandi praostkonna põhjapoolsemaisse
kogudustesse. Erandlikuks sihtpunktiks oli
siiski Mulgimaal asuv Halliste kogudus, kes
on sel aastal meie koguduse eestpalvekogudus ja keda ekskursiooni käigus otsustati
külastada. Halliste kirikus ja lähedalasuvas
Kulla leerimajas ekskursioon lõppeski —
toimus palvus ja südamlik koosviibimine
Halliste koguduse rahvaga. Enne aga külastati EAÕK Lalsi kirikut, Kolga-Jaani ja Põltsamaa luterlikke kirikuid, Põltsamaa Jordani
nelipühi kirikut, Pilistvere luterlikku kirikut,
Roman Toi sünnipaika Kiriveres, EAÕK
Arussaare kirikut (tõsi, sinna sisse ei saadud), Jaan Tõnissoni sünnikodu Tänassilmas,
Suure-Jaani ja Viljandi Jaani luterlikke kirikuid. Mitmes kirikus olid meie rahvast tulnud tervitama kas koguduse vaimulikud või
juhtorganite liikmed. Ööbiti Võrtsjärve
ääres Vaibla puhkekeskuses. 23. juulil tähistati piduliku lõunasöögiga Põltsamaal ka
meie hea koguduseliikme Kalju Õlleku 85.
sünnipäeva. Ekskursioonil osales 20 täiskasvanut ja kaks last. Bussiteenust pakkus AS
Hansaliinid ja bussijuhiks oli hr Ilmar Mets.
w 27. juulil külastasid kirikut Tallinna
Linnateatri näitlejad eesotsas teatri muusikaala juhataja Riina Roosega. Külalistele
tutvustas kirikut ja kogudust õp Mart
Jaanson.
w 2.–4. augustil viibis Nõo kiriku meesansambel kontsertreisil Hiiumaal. Ansambliga koos reisis ka ansambli asutajaliige, meie koguduse pikaaegne organist ja
koorijuht Agnes Laasimer. Mehed andsid
kontserdi Käina kiriku varemeis ja Kassari
kabelis, samuti teeniti lauluga kaasa peajumalateenistustel Käina kogudusemajas ja
Emmaste kirikus. Reis läks väga hästi korda!
Suur tänu peakorraldajale, meie heale
koguduse juhatuse esimehele Madis
Kanarbikule!
w 4. augusti peajumalateenistusel Nõos
teenis õp Mart Jaansoni äraoleku tõttu õp
Maarja Sokk. Jumalateenistuse muutsid
eriti rahvarohkeks Ojade suguvõsa kokkutulekust osavõtjad.
w 5.–10. augustil leidis meie kirikus aset
üks meie koguduse aasta tähtsamaid ettevõtmisi — koguduse kuulutusnädal.
Seekord oli kuulutusnädala teemaks valitud
„Märtrid ja prohvetid“. Toimus kaks jumalateenistust. 5. augustil jutlustas EELK Tartu
Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots,
orelimänguga teenisid kaasa sama koguduse organist Anna Humal ja tema õpilane
Triinu Prants. 10. augustil, koguduse nimepäeval aga jutlustas esimene naispraost
EELK ajaloos, Järva-Jaani koguduse õpetaja
assessor Katrin-Helena Melder. Nimepäeva
jumalateenistusel laulis meie koguduse
sopran Katre Kruuse. 6. augustil andis meie

kirikus vahva kontserdi „Puhu tuul“ Karijärve
Keelpilliorkester, 9. augustil aga esines kirikus Nõo kiriku meesansambel koos organist Miina-Liisa Kuusemaa ja Puhja kammerkooriga Dionysius. Viimatimainitud
kontsert oli mõeldud tänuna kõigile, kes on
alates 2013. aastast annetanud meie kiriku
ja kõrvalhoone restaureerimise heaks. Tuleb
veel märkida, et meesansambli mõlemad
kõrged tenorid olid sel päeval haiged, kuid
tänu appi tulnud sõpradele sai kontsert
arvuka kuulajaskonna ees kenasti ära peetud. Suur tänu kõigile!
Lisaks jumalateenistustele ja muusikale
sai kuulutusnädalal kuulda ka akadeemilisemaid käsitlusi. 7. augustil kõneles piibliteadlane Vallo Ehasalu prohvetlusest (keskendudes eriti prohvet Sakarjale), 8. augustil aga tegi kirikuloolane Priit Rohtmets
põneva sissevaate meie koguduseellu 1930.
ja 1940. aastail. Loomulikut joodi kõigi kuulutusnädala õhtute lõpuks ka kirikukohvi.
Suur tänu abivalmis koguduseliikmeile!
6. augusti kontserdi raames said EELK tänukirjad meie praostkonna kolm vikaarõpetajat Lea Kärson, Maarja Sokk ja Diina Tuulik.
Palju õnne ja Jumala õnnistust ning aitäh
senise abi eest ka meie koguduses!
w 7. augustil külastas kirikut bussitäis
Muinsuskaitse suveseminarist osavõtjaid.
Külalistele tutvustas kirikut ja kogudust õp
Mart Jaanson.
w 8. augustil paigaldas OÜ Modifor meie
kiriku lõunatrepi alla stiilse panipaigaseina.
w 11. augustil toimus 9. korda Hans
Wühneri päev. Nagu ikka, algas päev peajumalateenistusega meie kirikus ja jätkus
pärastlõunal rahvapeoga Keeri külas Kuusikute taluõuel. Rahvapeol esines esimest
korda Tartu puhkpilliansambel, kes lõi tujuküllase õhkkonna. Esines ka Nõo kiriku
meesansambel. Õp Mart Jaanson luges ette
Mart Laari kirjutise Hans Wühnerist ja
Martin Lipu avaldamata luuletusi luges
Ingmar Laasimer. Perekond Saal oli valimistanud hõrgutava kalasupi ja selle kõrvast
pakkus Meeri Elurõõm. Hans Wühneri päev
lõppes traditsioonilise küünalde süütamisega Hans Wühneri perekonna haual Nõo
kalmistul. Lisaks süüdati küünlad ka õp
Aleksander Kruusi ning Martin ja Kristjan
Laasimeri haudadel. Oli imeilus päev, suur
tänu perekond Kuusikule ja kõigile osalejaile!
w 18. ja 25. augusti peajumalateenistusel teenis õp Diina Tuulik, õp Mart Jaanson
oli 18.–31. augustil puhkusel.
w 24. augustil toimus Elvas Verevi järve
ranna lähistel Elva Elamusfestival. Rikkaliku
väljapanekuga osales ka meie Valga praostkonna esindus, viis kas osaliselt või tervikuna Elva valla territooriumil asuvat kogudust:
Elva, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu kogudused. Pakuti vaimulikku kirjandust, piibliõpet
nii täiskasvanuile kui lastele, meisterdamist
ja tutvustati kogudusi. Meie kogudust esindasid koguduse õpetaja ja Valga praostkonna praost Mart Jaanson ning pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo. Ilm oli suurepärane ja ettevõtmisest jäi kõigile osalenuile
väga hea mulje!
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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).

SEPTEMBER
P, 1. kl 11.00
P, 8. kl 11.00
E, 9. kl 14.00
K, 11. kl 18.00
L, 14. kl 12.00
P, 15. kl 11.00
P, 22. kl 11.00
L, 28. kl 11.00–16.00
P, 29. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine
Vanavanemate päeva jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Nõo kiriku meesansambli kontsert Elva kirikus
EELK Valga praostkonna piiblipüha Harglas
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Üle-eestilise Maal elamise päeva üritused kirikus
Mihklipäeva jumalateenistus. Armulaud

OKTOOBER
Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert-õpituba kirikus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Valguse festivali kontsert kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus kirikus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Usupuhastuspüha jumalateenistus

T, 1. kl 12.00
T, 1. kl 15.30
L, 5. kl 19.47
P, 6. kl 11.00
P, 6. kl 13.00
T, 8. kl 14.00
P, 13. kl 11.00
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
N, 31. kl 18.00

NOVEMBER
P, 3. kl 11.00
T, 5. kl 15.30
P, 10. kl 11.00
T, 12. kl 14.00
R, 15. kl 12.00
R, 15. kl 19.30
P, 17. kl 11.00
K, 20. kl 12.00
P, 24. kl 11.00
T, 26. kl 15.30

Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Isadepäeva perejumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG

kiriku käärkambris

KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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Ristitud Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Tuuli Põder			06.08.19

Maetud Nõo kalmistule
Jaak Viljamaa			19.08.19

Teated
w Meie koguduse sügisene leerikursus algab pühapäeval, 6. oktoobril 2019 kell 13.00 kiriku käärkambris.
Edasiste tundide toimumisajad lepitakse kokku ühiselt. Oodatud on nii
noored kui ka vanad!
w Kolmapäeval, 11. septembril
algusega kell 18.00 annab Nõo kiriku
meesansambel Elva kirikus kontserdi. Esitamisele tuleb peamiselt eesti
heliloojate vaimulik ja isamaaline
a cappella koorimuusika. Sissepääs
kontserdile on vaba.
w Laupäeval, 14. septembril 2019
toimub Hargla kirikus meie praostkonna piiblipäev. Kell 12.00 algab
minikonverents, millel Eesti Piibliseltsi juhatuse liige dr Mart Rannut
peab ettekande „Piibel ja keel“ ning
Hargla koguduse hooldajaõptaja ja
abipraost Vallo Ehasalu kõneleb selle
koguduse kunagisest õpetajast dr
Heinrich Georg von Jannaust. Kell
14.30 algab kirikus palvus. Pakutakse
ka kehakinnitust. Päev lõpeb plaani
kohaselt kell 16.00. Praostkond korraldab bussireisi Tartumaalt Harglasse ja tagasi. Jälgige reklaami!
w 18.–25. septembril 2019 viibib
õp Mart Jaanson tööreisil Torontos.
Ta esineb Nõo kiriku meesansambli
koosseisus 1944. aasta suurpõgenemise 75. aastapäeva tähistamisel
ning jutlustab jumalateenistustel
Torontos ja Hamiltonis. Sellesse ajavahemikku jäävate võimalike kiriklike talituste osas palun pöörduda
Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu
poole (tel 503 1474, e-post vallo.
ehasalu@eelk.ee).
w Laupäeval, 28. septembril korraldavad Eesti Külaliikumine Kodu-

kant ja koostööpartnerid üle-eestilise maaelu väärtustava ürituse “Maal
elamise päev”. Veebilehelt https://
kodukant.ee/sundmused/maal-elamise-paev/ selgub, et „tegemist on
külastussündmusega, mille fookuses
on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega“. Maal elamise päevast võtab
koos teiste Nõo valla esindajatega
osa ka meie kogudus ja selle raames
toimuvad laupäeval, 28. septembril
2019 kell 11.00–16.00 meie kirikus
üritused järgmise kava alusel:
q kl 11.00 kirikuhoone ja koguduse tutvustus
q kl 12.00 palvus
q kl 13.00 kirikuhoone ja koguduse tutvustus
q kl 14.00 kontsert (vokaal- ja
orelimuusika)
q kl 15.00 kirikuhoone ja koguduse tutvustus
Kogu päeva saab kirikus vaadata
ka kirikut ja kogudust tutvustavat
näitust.
w Teisipäeval, 1. oktoobril 2019
algusega kell 12.00 toimub meie kirikus rahvusvahelise muusikapäeva
raames kontsert-õpituba, mida juhib
EELK Tartu Pauluse koguduse organist Anna Humal. Üritus on tasuta.
w Laupäeval, 5. oktoobril kell
19.47 (taevasse ilmub siis kuu esimene veerand) algab meie kirikus
Valguse festivali kontsert, millel valgusemängule sekundeerib helilooja
Malle Maltise loodud elav muusika.
Festivali peakorraldaja Jaan Ulsti palvel on kontsert piletitega, et reguleerida publiku hulka ja toetada festivali korraldamist.
w 22.–30. oktoobril viibib õp Mart
Jaanson koguduste koorijuhtide ja

organistide segakoori KOSK koosseisus Iisraelis. Sellesse ajavahemikku
jäävate võimalike talituste osas
palun pöörduda Rannu koguduse
õpetaja Timo Švedko poole
(tel 553 4529, e-post timo.svedko@
eelk.ee).
w Jätkub 2013. aasta detsembris
alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku
ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 26. august 2019 on
annetusi ja toetusi kogunenud
11 185,29 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 7 187,55 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 2019. 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 2019! Kui soovite
oma kogudusele tehtud liikme- või
muust annetusest 2020. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage
pangaülekande selgitusse oma isikukood.
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Sünnipäevad
SEPTEMBER 2019
Merje Alttoa
Tartu 03.09.
Ragne Meier
Nõo
04.09.
Meeri Pennar
Tartu 06.09.
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09.
Indrek Idvand Manilaid 07.09.
Priit Sannamees Nõo
10.09.
Tiiu Soidla
Elva
11.09.
Aino Mäll
Vissi
12.09.
Martin Poobus Tartu 12.09.
Liivi Novek
Tallinn 15.09.
Madis Kanarbik Vissi
15.09.
Kaire Kask
Nõo
15.09.
Raivo Trummal Altmäe 16.09.
Kersti Soidla
Tartu 17.09.
Raili Unt		
Tartu 20.09.
Made Vares
Järiste 20.09.
Keivo Kõiv
Nõo
21.09.
Tairi Kruusma
Nõgiaru 22.09.
Katrin Rekand Tartu 23.09.
Eiko Esimel
Elva
24.09.
Tuuli Niininen		
24.09.
Eda Jaanson
Märja 27.09.
Marko Tiisler
Nõo
29.09.
Edoardo Narbona
Kuressaare 30.09.
OKTOOBER 2019
Elfriede Joonas Nõo

01.10.

46
33
38
30
27
30
69
84
39
47
57
41
47
39
48
48
25
39
42
41
49
47
41
44
85

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

Kadri Pau
Voika
Aita Rossi
Luke
Kalju Vaiksaar
Tartu
Malle Einmaa
Roosi
Signessa Kalmus Vissi
Raivo Uibopuu Luke
Helju Reitkam Meeri
Raimo Tennosaar Tartu
Peeter Tähepõld Õssu
Kaarel Salumäe Elva
Janar Saviir
Nõo
Marju Graf
Peedu
Katre Meos
Tartu
Lennar Sild
Tartu
Teele Kravtšenko Elva
Enn Avi		
Nõo
Aino Tamm
Kolga
Emma Huttunen Valga
Meeri Tassa
Elva
Marju Liblik
Luke
Elise Pillaroo
Valga
Toivo Saal
Aiamaa
Rauno Tartes
Tartu
Vallo Avi		
Lähte

02.10.
02.10.
02.10.
03.10.
03.10.
04.10.
05.10.
05.10.
06.10.
07.10.
09.10.
11.10.
13.10.
13.10.
14.10
17.10.
18.10.
21.10
23.10.
26.10.
27.10.
29.10.
29.10
30.10.

69
59
84
81
49
65
90
29
53
36
38
62
41
49
30
71
87
18
46
64
32
61
29
60

NOVEMBER 2019
Elsa Pullinen
Nõo
Mall Zeiger
Meeri
Ester Viinalass Luke

02.11.
02.11.
03.11.

95
85
66

Juta Kaarna
Tartu 04.11.
Lauri Linamägi Tartu 04.11.
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11.
Sirje Prüüs
Ulila
08.11.
Liisi Sirk		
Elva
09.11.
Margus Irv Vasalemma 10.11.
Ilme Ahas
Vissi
11.11.
Anneli Lunts Järva-Jaani 13.11.
Helle Avi
Lähte 17.11.
Endel Kraav
Nõo
17.11.
Jüri Aliste
Meeri 18.11.
Meedy Männiste Aiamaa 19.11.
Viivi Joala
Meeri 20.11.
Ketlin Pekko
Tartu 22.11.
Toomas Pärn
Elva
22.11.
Kadri Sirk
Elva
22.11.
Arved Puistoja Rõhu 23.11.
Alise London
Nõo
25.11.
Anne Jürimäe Nõo
26.11.
Maret Soonberg Nõo
26.11.
Liidia Susi
Aiamaa 26.11.
Alar Viinalass
Luke
26.11.
Koit Koppel
Tartu 27.11.
Vilma Pant Vahessaare 27.11.
Ludmilla Timm Nõo
27.11.
Uno Sild		
Tartu 28.11.
Kuldar Kellamäe
Tõrvandi 30.11.
Katri Kiir
Kohtla-Järve 30.11.

88
41
81
82
25
46
79
34
64
92
60
66
81
34
54
27
53
91
61
85
84
35
62
83
81
77
43
20

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

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

KOGUDUSE ÕPETAJA
Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis)
749 3344 (kodus), 5661 1443
e-post mart.jaanson@eelk.ee
KIRIKUTEENIJA 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
Katre Kruuse, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569

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

KOORIJUHT Ragne Meier, tel 526 5569

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Rahutegija EELK N

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

õo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

