
à

JUMALA KLOUN
Vana lugu, mille on jutustanud ja illustreerinud Tomie de Paola                                            Norine Odlandile

Palju-palju aastaid tagasi elas Sorrentos väike poiss nimega Giovanni, 
kellel ei olnud ema ega isa. Ta riided olid räbaldunud ning ta kerjas endale 
leiba ja magas ukseorvades.

Aga ta oli õnnelik, sest ta oskas teha midagi imelist. Ta oskas žongleerida. 
Iga päev läks ta sinjoore Baptista puu- ja aedvilja müügileti juurde ning 
žongleeris. Ta žongleeris sidrunite ja apelsinide, õunte ja baklažaanide 
ning isegi suvikõrvitsatega.

Rahvas kogunes vaatama ja kui Giovanni lõpetas, tehti sinjoore Baptista 
juures sisseoste. Siis andis sinjoore Baptista naine Giovannile kausitäie 
kuuma suppi. Kõik läks väga hästi.

Ühel päeval saabus linna rändteater. Giovanni vaatas, kuidas ilusates 
riietes arlekiin ja kolombiin tantsisid ja laulsid. „Oh,” ütles Giovanni endale, 
„see elu on just minu jaoks!”

Niipea, kui etendus lõppes, tõttas Giovanni maestroga rääkima. „Ei, ei!” 
ütles maestro, „ma ei vaja sellist kaltsakat. Mine kerja endale leiba kusagil 
mujal.” „Aga minust võib olla palju kasu,” anus poiss. „Ma võin aidata teil 
kraami lahti ja kokku pakkida. Ma võin hoolitseda eesli eest. Ja, maestro,“ 
lisas Giovanni, „ma oskan žongleerida!”

„Pole paha,” ütles maestro teda vaadates. „Pisut rohkem trenni ja prak-
tikat... Hästi! Aga ei mingit raha! Koht magamiseks, Itaalia parimate näitle-
jate seltskond ja kausitäis nuudleid. See on kõik.” „Tänan, sinjoore,” ütles 

Illustratsioon raamatust  
„Jumala kloun“

Giovanni. „Mine, võta oma asjad! Me lahkume tunni aja pärast,” ütles maestro. Nii jättis poiss sinjoore ja sinjoora 
Baptistaga Jumalaga ning temast sai rändnäitleja.

Varsti andis maestro talle esinemiskostüümi ja Giovanni hakkas žongleerima rahvale. Enne etendust maalis ta 
endale ette klouninäo, astus siis kardina tagant välja, kummardus, avas värvilise koti, rullis lahti vaiba ja alustas. 
Ta žongleeris pulkadega. Taldrikutega. Siis pani ta taldrikud pulga otsa neid samal ajal keerutades. Siis žongleeris 
ta kurikate, rõngaste ja põlevate tõrvikutega. Lõpuks viskas ta õhku punase, oranži, siis kollase, rohelise, sinise ja 
lilla palli, kuni tundus nagu oleks ta žongleerinud vikerkaarega. „Ja nüüd päike taevasse!” hüüdis ta. Samal ajal 
žongleerides võttis ta särava kuldse palli ning viskas seda kõrgemale ja kõrgemale, kiiremini ja kiiremini. Ja kui-
das rahvahulk selle peale alles hõiskas!

Giovanni sai väga kuulsaks. Ei läinud kaua aega, kui ta jättis rändteatriga hüvasti ning jätkas oma teed üksin-
da. Ta reisis mööda Itaaliat. Ja kuigi ta kostüüm muutus ilusamaks, maalis ta endale alati ette klouninäo.

Kord žongleeris ta hertsogile. Teinekord lausa printsile. Ning alati oli ta etteaste ühesugune. Algul tulid pul-
gad, siis taldrikud, siis kurikad, rõngad ja põlevad tõrvikud. Lõpuks värvilistest pallidest vikerkaar. „Ja nüüd päike 
taevasse!” hüüdis ta. Ning kuldne pall lendas kõrgemale ja kõrgemale. Rahvas aga naeris, plaksutas ja hõiskas.

Ühel päeval, kui Giovanni, olles teel ühest linnast teise, istus parasjagu puu varjus ning sõi oma leivast ja juus-
tust koosnevat lõunapala, tulid mööda teed kaks frantsiskaani minoriiti. „Hea kloun! Kas sa jagaksid meiega oma 
toitu Jumala armastuse ja meie vend Frantsiskuse õnnistuse eest?” küsisid nad. „Võtke istet, head sõbrad,” ütles 
Giovanni. „Siin on rohkem kui küll.”

Rahutegija
EELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht

          „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ (Mt 5:9)
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Jumala kloun
Algus vt lk 1

Kolmekesi koos süües rääkisid mino-
riidid, kuidas nad külast külla käies kerja-
vad ning Jumala rõõmu jagavad. „Meie 
ordu asutaja vend Frantsiskus ütleb, et 
kõik laulab Jumala aust. Miks mitte siis ka 
sinu žongleerimine,” sõnas üks venda-
dest. „See on sobilik ja hea teiesugustele 
meestele, aga mina žongleerin ainult sel-
leks, et inimesed naeraksid ja plaksutak-
sid,” ütles Giovanni. „See on üks ja see-
sama,“ leidsid vennad. „Kui sa inimesi 
rõõmustad, siis samal ajal näitad sa neile 
Jumala au.” „Kui te just nii ütlete!” naeris 
Giovanni. „Aga nüüd pean ma järgmisse 
linna asutama. Nägemiseni, head ven-
nad! Ja õnn kaasa!”

Kuhu iganes Giovanni läks, seal täitus 
õhk tema lendavate pulkade, taldrikute, 
kurikate, rõngaste ja tõrvikutega. Ja alati 
lõppes asi tema pallivikerkaare ning 
„päikesega taevas“. Kuhu iganes Giovanni 
läks, seal muutusid inimeste näod rõõm-
saks ning linnades kaikus naer ja hõiska-
mine.

Aastad möödusid. Giovanni jäi vanaks 
ning ajad muutusid raskeks. Inimesed ei 
peatunud enam teda vaatama. „See on 
ainult see vana kloun, kes pillub asju 
õhku. Me kõik oleme teda juba varem 
näinud,” ütlesid nad.

Giovanni oli küll kurb, kuid ta 
žongleeris siiski edasi. Kuni ühel päeval 
kukkus tal „päike“ „taevast“ ja palli-
vikerkaar sadas mürinal alla. Rahvas sei-
sis ümberringi ja naeris! Aga mitte rõõ-
must.

Siis tegid nad midagi kohutavat. Nad 
hakkasid Giovannit aedviljade ja kividega 
niimoodi loopima, et ta pidi elu eest 
jooksma.

Oja ääres pesi Giovanni maha oma 

klouninäo. Ta pani kotti oma pulgad ja 
taldrikud, oma kurikad ja rõngad ja vär-
vilised pallid. Ta pani kotti oma kostüümi 
ja tegi žongleerimisega lõpparve.

Teenitud vähene raha oli peagi otsas. 
Tema riided räbaldusid ja ta pidi kerjama 
leiba ning magama ukseorvades, nagu 
kunagi lapsena. „On aeg minna koju,” 
ütles vana mees väsinult. Ja ta suundus 
tagasi Sorrentosse.

Oli külm talveöö, kui ta lõpuks kohale 
jõudis. Puhus vali tuul ja sadas jäist vihma. 
Üleval mäe otsas kõrgus minoriitide 
kloostri kirik. Aknad olid pimedad. 
Läbimärja ja külmununa roomas vana 
Giovanni kirikusse ning vajus väsinuna 
nurka. Peagi ta magas.

See, mis teda äratas, oli muusika. Kirik 
säras küünlavalguses ja täitus rahvast, 
kes laulis: „Au olgu! Au olgu!”

Giovanni suutis vaevu oma silmi 
uskuda. Nii palju ilu! Pikk rivi vendi,  
preestreid, õdesid ja linnarahvast lookles 
läbi kiriku, kandes kauneid kingitusi. Nad 
asetasid oma kingitused ühe kuju ette. 
See oli naine lapsega.

„Mis siin toimub?” küsis vana Giovanni 
ühelt lähedalseisvalt naiselt. „No kuule, 
vanamees, see on ju Püha Lapse sünni-
päev,” vastas naine. „See on andide too-
mise protsessioon.“

Giovanni jälgis kõike hämmeldunult, 
kuni laulmine lõppes. Kirik tühjenes rah-
vast ja hämaras kirikus põlesid eredalt 
ainult küünlad, mis ümbritsesid neitsi 
Maarjat Jeesuslapsega. Giovanni läks 
lähemale. Laps Maarja süles näis nii 
tõsine, nii karm.

„Oh Maarja,“ ütles Giovanni. „Ma 
tahaksin, et ka minul oleks midagi anda. 
Su laps näib nii kurb, isegi koos nende 
ilusate kingitustega. Aga oota! Varem 
suutsin ma inimesi naeratama panna.”

Ta avas oma koti, raputas välja vana 
kostüümi, maalis ette oma klouninäo, 
kummardus, rullis lahti väikese vaiba ja 
hakkas žongleerima. Algul pulgad, siis 
taldrikud. Siis keerutas ta taldrikuid 
pulkade otsas. Ja siis kurikad ja rõngad...

Teenijavend, kes tuli uksi lukustama, 
nägi Giovannit žongleerimas ning ehmus 
väga. „Püha isa!” hüüdis ta, rutates välja 
preestrit kutsuma. „Pühaduseteotus! 
Tulge ruttu!”

Aga Giovanni ei kuulnud ega märga-
nud teda. „Ja nüüd,” ütles Giovanni lapsele 
naeratades, „algul punane pall, siis oranž... 
järgmisena kollane, ja roheline, sinine ja 
lilla.“ Pallid tegid ringe ja kerkisid, kuni 
näisid otsekui vikerkaarena.

„Ja lõpuks,“ hüüdis Giovanni, ”päike 
taevas!” Kuldne pall tegi õhus ringi ringi 
järel, üha kõrgemale. Giovanni polnud 
mitte kunagi oma elus nii hästi žong-
leerinud! Kõrgemale ja kõrgemale, kiire-
mini ja kiiremini. Värvide lõõm täitis õhu. 
See oli suurepärane! Giovanni süda 
peksles. „Sinu jaoks, armas Laps, Sinu 
jaoks!” hüüdis ta.

Siis äkki seiskus ta vana süda. Ja 
Giovanni kukkus surnuna põrandale.

Preester ja teenijavend tulid joostes 
kirikusse. Kummardudes vana Giovanni 
kohale ütles preester: „Ah, vaene kloun 
on surnud! Puhaku ta hing rahus!” Aga 
teenijavend taganes, vaadates päranisil-
mi ainiti neitsi Maarja ja tema Püha 
Lapsukese kuju. „Oh isa,“ ütles ta näpp 
õieli. „Oh isa, vaata!”

Laps naeratas. Ja hoidis oma käes 
kuldset palli.

Raamatust The Clown of God: an old 
story told and illustrated by Tomie de Paola. 
Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 
New York, London, 1978 tõlkinud Liidia 
Aruväli

Toimetus tänab Toivo Pillit lahke loa 
eest tema raamatukogus olevat raamatut 
kasutada. 

Nõo kiriku meesansambel 2019. aasta täiskoosseisus Meeri seltsimaja advendikontserdil. Foto: ANNELI SAAROJA
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Nõo kiriku meesansambli esimene 
avalik ülesastumine toimus 1990. aasta 
palmipuude pühal Nõo kirikus. Ansambli 
esimene juht oli kiriku segakoori dirigent 
Agnes Laasimer, keda ansambel peab 
tänumeeles oma asutajaks. Aastate jook-
sul on meie ridades osalenud ligi 20 laul-
jat. Tänavu, juubeli künnisel, on ansamb-
lis seitse liiget, kellest viis on koos laul-
nud kõik need 30 aastat. Ansambli juht 
on Margus Liiv, kes laulab koos Mati 
Koonukõrbiga I tenorit. II tenor on Erik 
Leedjärv. Baritoni laulavad Nõo kogu-
duse õpetaja, Valga praostkonna praost 
Mart Jaanson ja Madis Kanarbik. 
Bassilauljad on Ingmar Laasimer ja Eriku 
isa Laurits Leedjärv. Mälestame sügavas 
tänumeeles oma ansambli praeguseks 
juba lahkunud liikmeid Kristjan ja Martin 
Laasimeri ning Ats Käämbret, kellega 
meid seovad kaunid mälestused.

Margus koos ansambli arhivaari 
Ingmariga koostasid hiljuti loetelu meie 
repertuaarist ja said kokku ligi 160 laulu, 
mis on nüüd korraliku loeteluna noodi-
kogusse salvestatud. Oleme oma tege-
vuse algusest peale seadnud eesmärgiks 
laulda eelkõige eestikeelseid vaimulikke 
laule, samuti isamaalisi viise. Aja jooksul 

on meie repertuaari lisandunud ka 
lembe- ja looduslüürikat ning võõr-
keelseid vaimuliku sisuga laule. 
Repertuaaris on ka mitu lugu, mille auto-
rid on ansambli oma liikmed Margus, 
Mart ja Madis. Mart ja Margus on lisaks 
paljude laulude seadete autorid. Oleme 
aastate jooksu oma loomingut salves-
tanud neljale kompaktplaadile: „Mu 
südames on pühapäev“ (2004), „Üks 
roosike on tõusnud“ (2007), “Nõo Lipp. 
Martin Lipu luulet muusikas” (2010) ja 
”Kiida nüüd Issandat, minu süda!” (2015). 
Suur tänu salvestustöö eest tublile 
helitehnikule Kalle Kivistikule! 30. aasta-
päeva puhul on valminud ka ansambli 
logo, mille autoriks on meie oma Nõo 
koguduse liige Annikki Aruväli. 

Hea meelega võime tõdeda, et an-
samblist on aastatega kujunenud sõprus-
kond, kes tunneb rõõmu üksteise selts-
konnast nii iganädalastes proovides, 
pikemates laululaagrites kui ka kontsert-
reisidel. Ansambel on esinenud paljudes 
Eesti kirikutes ja saalides, kohalikel ja 
ülemaalistel laulupäevadel, koolides, 
haiglates ja hooldekodudes. Igal aastal 
püüame teha vähemalt ühe väljasõidu 
kas võõrsile või mõnda kaugemasse 

kaunisse kodumaa paika. Üheks meie 
lemmiksihiks on kujunenud Vormsi saare 
pastoraat, kus õpetaja Ants Rajando on 
meid alati sõbralikult vastu võtnud. 
Täname ka kõiki teisi lahkeid vastuvõtjaid 
Eestis ja võõrsil. Kontsertreisid on an-
samblit viinud Soome, Rootsi, Venemaale, 
Lätisse, Kanadasse, USA-sse, Saksamaale 
ja Ungarisse. Kõige enam oleme aga ikka 
nautinud laulmist oma kodukirikus Nõos, 
kus tunneme koos kogudusega rõõmu, 
et saame laulda Jumalale tänuks ja 
kiituseks. Nõo kiriku meesansambli esi-
mene 30. sünnipäeva kontsert toimub 
Nõo kirikus 4. aprillil algusega kell 18.00.

MADIS KANARBIK
EELK Nõo koguduse 
juhatuse esimees
Nõo kiriku meesansambli bariton

Nõo kiriku meesansambel — 30 aastat 
sõprust laulukaaslaste ja kuulajatega

13. veebruaril saatis meie kiriku pea-
piiskop Urmas Viilma kirikurahvale järg-
mise pöördumise:

„Austatud vaimulikud ja koguduste 
juhid! Alates 15. veebruarist saavad 
inimesed hakata täitma oma tuludekla-
ratsioone. Paljudele tuleb deklaratsiooni 
täitmise ajal üllatusena üks sellest aastast 
lisandunud muudatus. Nimelt avaneb 
esmakordselt Eesti ajaloos kõigil neil, kel-
lel on tulumaksu võimalik tagasi saada, 
võimalus see summa kas tervikuna või 
osaliselt heategevuseks annetada.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel on 
alljärgnev info: „Tagasisaadava tulumaksu 
saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulu-
maksusoodustusega isikute nimekirja 
kantud ühingule või usulisele ühen-
dusele. Annetada saab kuni kolmele saa-
jale ning ükski annetus ei tohi olla väik-
sem kui 1 euro. Annetada võib kogu 
tagasisaadava tulumaksu summa või 
osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik 
samaaegselt ülejäänud osa soovida pan-

gakontole ja/või jätta oma ettemaksu-
kontole.“

See tähendab, et kõik need EELK 
kogudused, mille esindajad täitsid sügisel 
EMTA-st kogudusse laekunud küsimus-
tiku ja esitasid oma koguduse nime, re-
gistrikoodi ja pangakonto numbri, on 
kantud nende ühingute nimekirja, mil-
lele on võimalik tuludeklaratsiooni tehes 
annetust teha.

On tekkinud küsimus, kas see annetus 
saab olema isikustatud ja kas järgmisel 
aastal on võimalik ka sellelt annetuselt 
tulumaks tagasi saada, kui ühing selle 
vastavalt seadusele deklareerib ja anne-
taja isikukoodi esitab. Vastus on „jah“. 
Annetus on isikustatud ning kui annetuse 
saaja on kantud tulumaksusoodustuse 
nimekirja ja ühing õigeaegselt ning kor-
rektselt annetused deklareerib, on järg-
misel aastal annetusega seotud andmed 
eeltäidetud ning seda arvestatakse 
inimese tulumaksutagastuse arvutus-
käigus.

Soovitan koguduste vaimulikel, juht-
organite liikmetel ja sekretäridel inimesi 
teavitada võimalusest annetada tulu-
deklaratsiooni kaudu oma kodukogu-
dusele. Olen seisukohal, et seda infot ja 
selgitust on sobilik teha ka jumalateenis-
tuse teadetes, koguduse infolehes, 
Facebooki postituses ja koduleheküljel, 
sest oma olemuselt ei ole tegemist mil-
legi muuga kui üleskutsega kodukogu-
duse heaks annetada.

Õnnistust soovides
Peapiiskop Urmas Viilma“
Teavitame peapiiskopi üleskutsest ka 

Sind, armas Rahutegija lugeja! Paljud 
EELK kogudused, sh meie Nõo kogudus, 
on kantud nende ühingute nimekirja, 
millele on võimalik tuludeklaratsiooni 
täites annetust teha ja seetõttu saab iga 
soovija tagastatava tulumaksu otse enda 
soovitud kogudusele annetada.

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Nõo kiriku meesansambli uus logo, 
autor Annikki Aruväli

Tuludeklaratsiooni täites saab kogudusele annetada



„Jõulurõõmu ootuses“ Elva kirikus. 
Foto: AARE NÕMM
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Leerilapsed koos õpetajaga pärast 
jumalateenistust altari ees. 
Foto: EDA JAANSON

w 26.–27. novembril osalesid õpetaja 
Mart Jaanson praostina ja koguduse nõu-
kogu liige Ingmar Laasimer EELK Valga 
praostkonna valitud saadikuna EELK XXX 
Kirikukogu istungjärgul Tallinnas. Keskse 
teemana oli istungjärgu kavas EELK 
õigusreform, mis on kirikurahva hulgas 
tekitanud vastakaid tundeid (üks enam 
vaidlusaluseid teemasid on piiskopkon-
dade moodustamine). Kirikukogu jättis 
õigusreformi komisjoni ettevalmistatud 
EELK Põhikirja parandused täispaketina 
vastu võtmata ja õigusreformiga liigutak-
se nüüd edasi tasakaalukamalt, võttes 
rohkem aega ükskiküsimuste üle aruta-
miseks.
w 1. detsembril kaunistas I advendi-

pühapäeva jumalateenistust segakoor 
Vega laul (dirigent Marje Metsis). Sama 
päeva pärastlõunal reisis meie koguduse 
segakoor eesotsas dirigent Ragne Meie-
riga meie Valga praostkonna kõige lõu-
napoolsemasse Hargla kirikusse, et teeni-
da lauluga kaasa sealse koguduse juma-
lateenistusel. Hargla kogudus tähistas sel 
päeval ka oma 325. ja kauaaegse õpetaja 
Artur Raibakase 105. sünniaastapäeva. 
Oli ilus ja õnnistatud päev!
w 12. detsembril toimus Meeri seltsi-

majas juba meeldivaks traditsiooniks saa-
nud advendikontsert. Koos Nõo kiriku 
meesansambliga, kes on igal sügisel või 
advendiajal seltsimajas esinenud alates 
2005. aastast, esinesid sel — nagu paaril 
viimaselgi — korral Heino Elleri nimelise 
Tartu Muusikakooli õpilased koos õpetaja 
Kristel Eeroja-Põldojaga. Klaveril saatis 
kontsertmeister Ebe Müntel.
w 14. detsembril kogunesid Valga 

praostkonna laulurahvas ja külalised kau-
gemaltki Elva kirikusse, et maha pidada 
iga-aastane advendikontsert „Jõulurõõ-
mu ootuses“. Kontserdist võttis osa ka 
meie koguduse segakoor. 
w 16. detsembril toimus kirikus tradit-

siooniline Nõo koolide jõuluootuskont-
sert. Palvuse ja kõne pidas õp Mart 
Jaanson.
w 18. detsembril kogunes üle 20 

koguduseliikme kirikusse, et heas vestlu-
se-, toidu- ja lauluosaduses rõõmustada 
jõulude tuleku üle. Koguduse iga-aasta-
sel jõulupeol esines koguduse segakoor, 
lauldi jõululaule ja ei puudunud ka mälu-
mäng. Oli Jumala rahuga täidetud õhtu!
w 20. detsembril peeti Külaaseme 

külas koguduseliige Kalju Õlleku talus 
sügiseste piiblitundide lõppemise mär-
giks traditsiooniline jumalateenistus. 
Teenis ja armulauda jagas õp Mart 
Jaanson.
w 22. detsembril IV advendi jumala-

teenistusel said leeriõnnistuse kaheksa 

uut koguduseliiget. Soovime teile teie 
kristlase-teekonnal rohket Jumala hoid-
mist! 
w 24. detsembril kogunes kirikusse 

jõuluõhtu jumalateenistusele tavapära-
selt rohkesti kirikulisi, arvatavalt ligi 300 
inimest. Lisaks armsale jõuluevangeeliu-
mile sai kogudus kuulata meie koguduse 
segakoori ja emade-laste ansambli laulu, 
mõlemaid juhtis dirigent Ragne Meier. 
Orelit mängis meie koguduse organist 
Margit Keeman. Sel teenistusel oli tarvis 
ka orelitallajat, sest oreli sees juhtus 
mingi tehniline rike. Õnneks oli kirikus 
suurte orelitallamise kogemustega kogu-
duseliige Juhani Püttsepp, kes kohe appi 
tõttas.
w 25. detsembri I jõulupüha jumala-

teenistusel kirikus tänas Jumalat lauluga 
Nõo kiriku meesansambel. Ansambel 
jõudis sel päeval läbi käia ka koguduse 
kauaaegse nõukogu liikme Silvia Veiden-
baumi juurest, kellel täitus 75 eluaastat. 
Silvit tervitati lauluga. Edasi siirdus 
ansambel Nõo hooldekodusse, kus laulis 
armulauaga jõulupalvusel. Teenis õp 
Mart Jaanson.
w 31. detsembril saatis kogudus vana 

aasta ära jumalateenistusega kirikus. 
Laulis Nõo kiriku meesansambel. Pärast 
teenistust maitsti, nagu tavaks, õp Mart 
Jaansoni käärkambri pliidil küpsetatud 
pannkooke. Aasta lõppes heas osaduses!
w Ka uut aastat alustas kogudus  

1. jaanuaril jumalateenistusega. Teenis 
õp Mart Jaanson, orelil musitseeris kogu-
duse organist Agnes Laasimer.
w 1. jaanuaril pärast hommikust juma-

lateenistust sõitis Nõo kiriku meesan-
sambel oma traditsioonilisele uusaasta-
koosolekule Põlvamaale meesansambli 
liikme Mati Koonukõrbi maakoju. Koos 
meestega võtsid seekord koosolekust 
osa ka Agnes Laasimer, Heli Leedjärv ja 
Mare Kanarbik. Üheskoos tehti plaane 
alanud aastaks, mille kevadel tähistab 
meesansambel oma 30. aastapäeva.
w 3. jaanuaril kell 10.30 helistas meie 

koguduse kirikumees Toivo Saal 100 
sekundi jooksul kirikukelli Vabadussõja 
lõpu 100. aastapäeva puhul. Samal põh-
jusel tõid kirikusse Vabadussõja mäles-
tustahvli juurde kimbu ja läitsid küünlad 
Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna 
esindajad.
w 5. jaanuaril jätkus Nõo päevakesku-

ses uue aasta uue hooga meie koguduse 
pühapäevakoolitöö, mida veab õpetaja 
Imbi Tanilsoo. Palju Jumala õnnistust nii 
õpetajale, lastele kui lastevanematele! 
w Pärast 5. jaanuari peajumalateenis-

tust võõrustasid kõiki kirikulisi oma 
hubases Voika-kodus koguduseliikmed 
Liidia ja Jaan Aruväli. Suur tänu sellise 
armastussõnumi eest!
w 6. jaanuaril tähistati kirikus kolme-

kuningapäeva jumalateenistusega jõulu-

5. jaanuari pühapäevakoolilapsed 
on pildile püütud! Foto: IMBI TANILSOO

aja lõppu. Teenis õp Mart Jaanson, orelit 
mängis koguduse organist Katre Kruuse.
w 9. jaanuaril toimus Tartu Lõuna-

keskuses Mileedi Lille ja Interjööri-
keskuses X Lõuna-Eesti palvushommiku-
söök. Meie kogudust esindasid õp Mart 
Jaanson ja nõukogu liige Laurits Leedjärv.
w 10. jaanuaril toimus Külaaseme 

külas meie koguduse uue aasta esimene 

Kroonika
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EELK Valga praostkonna vaimulikud 
ja külalised meie väikses aga muga-
vas käärkambris. Foto: TIIT KUUSEMAA

piiblitund. Jaanuari-veebruari jooksul 
kogunesid piibliringid ka teistes meie 
kuulutuspunktides — Meeri seltsimajas, 
Nõo hooldekodus ja Nõgiaru raamatuko-
gus.
w 2020. aasta jaanuarikuus võis tähel-

dada, et meie üldhariduskoolides suuna-
takse õpilasi senisest enam tutvuma 
meie kirikliku pärimusega. 12. jaanuaril 
külastasid oma õpilastöö raames meie 
kirikut Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 
(MHG) õpilane Merili Lessel ja Ilmatsalu 
Põhikooli õpilane Kärt Lessel. 24. jaanua-
ril aga kogusid meie kiriku kohta teadmisi 
MHG õpilased Jaagup Kõrv ja Juhan 
Martten Kull. Õpilastele tutvustas kirikut 
ja kogudust õp Mart Jaanson.
w 12. jaanuaril täitus 60 eluaastat 

meie koguduse ja Valga praostkonna 
armastatud noorsootöötegijal Imbi Tanil-
sool. Rahu ja rõõmu Sinu uude eluaastas-
se, armas Imbi!
w 14.–18. jaanuaril viibis õp Mart 

Jaanson praostina Saksamaal Esch-
weges, kus osales koos Valga praostkon-
na abipraosti Vallo Ehasaluga Eschwege 
kirikuringkonna dekaani dr Martin Ar- 
noldi emerituuri siirdumise tähistamisel. 
Valga praostkonda seovad selle kiriku-
ringkonna ja tema dekaaniga 17-aasta-
sed sõprussidemed. Meie koguduse jaoks 
on selle sõpruse kõige nähtavam märk 
meie koguduse valge Ford-buss, mille 
toimetas meile 2014. aastal Saksamaalt 
tollane Saksa-Eesti suhete vahendaja õp 
Harald Aschenbrenner.
w 19. jaanuari peajumalateenistusel 

pidas pihikõne ja 9. veebruari peajumala-
teenistusel jutluse meie praostkonna dia-
koniameti kandidaat Signe Salumets. 
Tänaseks on ta koos oma abikaasa Indrek 
Salumetsaga juba edukalt diakonieksami 
sooritanud ja nad koos jätkavad teeni-
mist meie praostkonna lõunapiiril Hargla 
koguduses.
w 21.–22. jaanuaril osales õp Mart 

Jaanson EELK vaimulike konverentsil 
Nelijärve puhkekeskuses.
w 26. jaanuaril kogunes meie kogudu-

se nõukogu pärast selle päeva peajuma-
lateenistust kiriku käärkambrisse, et 

maha pidada korraline aastakoosolek. 
Koosolekul kinnitati 2019. aasta majan-
dus- ja tegevusaruanne ning kiideti 
heaks 2020. aasta eelarve ja tegevuskava. 
Suur tänu teile, armsad koguduse nõuko-
gu ja juhatuse liikmed, pühendunud töö 
eest Jumala riigi ja meie koguduse heaks!
w 31. jaanuarist kuni 2. veebruarini 

toimusid Põltsamaal iga-aastased Kiriku-
noorte talvepäevad. Meie kogudust esin-
dasid sel festivalil noorsootöötegija Imbi 
Tanilsoo ja noor koguduseliige Elina 
Liblik.
w 31. jaanuaril toimus kirikus 2020. 

aasta esimene Taizé-õhtu. Nii selle kui 
järgmise, 21. veebruaril toimunud palvu-
se viis läbi meie koguduse Taizé-õhtute 
tava alusepanija Katre Kruuse.
w 2. veebruari peajumalateenistusel 

mõeldi Jumalat tänades Tartu rahu- 
lepingu 100. aastapäevale. Teenis õp 
Mart Jaanson, orelit mängis koguduse 
organist Margit Keeman. Kimbu ja küün-
lad tõid meie kiriku Vabadussõja mäles-
tustahvli juurde Kaitseliidu Tartu maleva 
Elva malevkonna liikmed. Pärast jumala-
teenistust joodi kirikukohvi, mõeldes nii 
Tartu rahule kui ka meie heade kogudu-
seliikmete Agnes ja Ingmar Laasimeri 70. 
sünnipäevale, mille õiged päevad olid 
vastavalt 14. jaanuar ja 7. veebruar. Tähtsa 
päeva puhul oli maitsva pärja valmista-
nud koguduseliikmest kondiiter Anne-Ly 
Juhkam.
w 2. veebruari pärastlõunal olid kogu-

duse segakoori liikmed kutsutud Tartusse 
Annelinna, kus tähistati kauaaegsete 
kooriliikmete Kärri Toomeos-Orglaane ja 
Katrin Kase 45. sünnipäeva.
w 5. veebruaril külastas kirikut Nõo 

Reaalgümnaasiumi õpilane Sofia Nikitina, 
kes palus võimalust kasutada meie kiriku 
Walckeri orelit oma orelimänguoskuste 
täiendamiseks. Koguduse organist Agnes 
Laasimer ja õp Mart Jaanson, kes külalise 
vastu võtsid, olid sellega rõõmuga nõus.
w 11. veebruaril külastasid koguduse 

nõukogu liige Taime Põld ja õp Mart 
Jaanson Nõo vallamaja keldris Nõo kudu-
misringi. Selle põhjuseks oli ringi juhataja 
ja meie koguduseliikme Liiva Valgeristi 
80. sünnipäev, mille õige päev oli 8. veeb-
ruaril. Rohket õnne ja Jumala õnnistust 
Sulle, Liivi, uueks eluaastaks!
w 11. veebruaril täitus 98. eluaastat 

meie koguduse teadaolevalt kõige vane-
mal liikmel Endla Soidlal. Teda käis sel 
puhul tema Meeri küla kodus õnnitlemas 
õp Mart Jaanson.
w 15. veebruaril osales palju meie 

koguduse liikmeid, sh segakoor ja Nõo 
kiriku meesansambel, meie koguduse 
armastatud liikmete Agnes ja Ingmar 
Laasimeri 70. sünnipäeva peol Tartu koh-
vikus Vilde ja Vine. Oli südamlik ja meele-
olukas pidu!
w 21. veebruaril võõrustas õp Mart 

Jaanson meie kiriku käärkambris Valga 
praostkonna vaimulikke. Toimus praost-
konna vaimulike konverents. Külas olid 
ka EELK lõuna piirkonna piiskop Joel 
Luhamets ja Tartu praostkonna praost 
Ants Tooming. 
w 21. veebruaril toimus Nõo muusika-

koolis Eesti Vabariigi 102. aastapäeva 
pidulik tähistamine. Aktuseosas võttis õp 
Mart Jaanson vastu kaks kogudusele 
omistatud tänukirja: Eesti lipu päeva 
tähistamise ja Maal elamise päeva korral-
damisel kaasalöömise eest. Oleme meie 
omavalitsusele tähelepanu eest tänuli-
kud!
w 21. veebruaril sai meie armastatud 

koguduseliikmele Agnes Laasimerile 
osaks suur tunnustus. Tema kauaaegse 
tööandja Tartu Ülikooli rektori 30. jaanua-
ri määrusega omistati Agnesele Tartu 
Ülikooli teenetemärk „100 semestrit Tartu 
Ülikoolis“ nr 30. Arvestades, et aastas on 
kaks semestrit, tähendab see tunnustus 
seda, et Agnes on Tartu Ülikooliga alates 
õpingutest seotud olnud vähemalt 50 
aastat. Rohket õnne ja Jumala õnnistust 
Sulle, Agnes!
w Veebruaris tuli teade, et olulise 

panuse eest rahvusülikooli 100. aasta-
päeva tähistamisel tunnustas Tartu 
Ülikool tänukirjaga teiste hulgas ka meie 
koguduse liiget Saima Tiirmaa-Orast. 
Rohket õnne ja Jumala õnnistust Sulle sel 
puhul, Saima!
w 23. veebruari peajumalateenistusel 

teenis meie praostkonna vikaarõpetaja 
Diina Tuulik, kuna õp Mart Jaanson pidi 
sel päeval Valgas täitma praosti- 
kohuseid.
w 24. veebruari hommikul päiksetõu-

su ajal toimus Meeri seltsimajas tradit-
siooniline Eesti Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud lipuheiskamine. Teiste hul-
gas olid kohal mitu meie Meeril elavat 
koguduseliiget ja õp Mart Jaanson.
w 24. veebruari keskpäeval tähistas 

meie kogudus Eesti Vabariigi 102. aasta-
päeva oikumeenilise jumalateenistuse-
ga. Peale õp Mart Jaansoni tervitas ja 
pidas jumalateenistusel palvuse EAÕK 
Nõo Püha Kolmainu koguduse preester 
Timoteos Vassel, aastapäevakõnega esi-
nes luuarheoloog Martin Malve. Laulsid 
koguduse segakoor Ragne Meieri juhatu-
sel ja Nõo kiriku meesansambel. Vaba-
dussõja mälestustahvli juurde tõid kimbu 
ja läitsid küünlad Kaitseliidu Tartu maleva 
Elva malevkonna liikmed Heldur Lepisk ja 
Margus Ivask. Kogu jumalateenistust saa-
tis orelil koguduse organist Margit 
Keeman. 
w 26. veebruaril tähistas kogudus 

Kristuse kannatusaja algust ja palvepäe-
va õhtuse jumalateenistusega. Teenis õp 
Mart Jaanson, laulis koguduse segakoor 
Ragne Meieri juhatusel, orelit mängis 
koguduse organist Katre Kruuse.
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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).

MAI
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus Puhja kirikus
Emadepäeva perejumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Praostkondlik taevaminemispüha jumalateenistus Emajõel laeva pardal
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
EELK Valga praostkonna laulupäeva kontsert Rannu Püha Martini kirikus
I nelipüha jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud. Laulab Riia Toomkiriku segakoor.

P, 3. kl 11.00 
R, 8. kl 10.00 
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 
N, 21. kl 16.00 
P, 24. kl 11.00 
T, 26. kl 15.30 
L, 30. kl 15.00 
P, 31. kl 11.00 

MÄRTS
Jumalateenistus. Armulaud
Pühapäevakoolitund 
Nõo päevakeskuses
Ülemaailmse oikumeenilise naiste 
palvepäeva palvus kirikus. 
Samal ajal meeste vestlusring Nõo 
päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo)
Jumalateenistus
Kevadise leerikursuse algus kirikus (I)
Piiblitund Nõo hooldekodus
Kevadise leerikursuse algus kirikus (II)
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud

P, 1. kl 11.00 
P, 1. kl 13.45 

L, 7. kl 11.00 

P, 8. kl 11.00 
P, 8. kl 13.00 
E, 9. kl 14.00 
N, 12. kl 18.00 
P, 15. kl 11.00 
K, 18. kl 12.00 
R, 20. kl 12.00 
R, 20. kl 19.30 
P, 22. kl 11 
T, 24. kl 15.30 
P, 29. kl 11.00 

L, 4. kl 18.00 

P, 5. kl 11.00 

N, 9. kl 18.00 

R, 10. kl 11.00 

P, 12. kl 11.00 

E, 13. kl 14.00 

E, 13. kl 18.00 
K, 15. kl 12.00 
R, 17. kl 19.30 
P, 19. kl 11.00 
R, 24. kl 12.00 
P, 26. kl 11.00 
T, 28. kl 15.30 

Nõo kiriku meesansambli 
30. aastapäeva kontsert kirikus
Palmipuudepüha jumalateenistus. 
Armulaud. Martin Lipu päev. 
Laulavad koorid
Suure Neljapäeva jumalateenistus. 
Armulaud
Suure Reede jumalateenistus.
Armulaud
I ülestõusmispüha jumalateenistus.
Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Ülestõusmispüha palvus 
Nõo hooldekodus. Armulaud
II ülestõusmispüha jumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Külaaseme külas
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

APRILL

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

Samuel Kütt  15.12.19
Sofia Kütt  15.12.19
Ruth Plakk  15.12.19
Uno Veidenbaum 15.12.19
Simmo Sepp 15.12.19
Sandra Maasik 21.12.19
Sven Koch  21.12.19
Tarmo Kerro  21.12.19
Kristi Kerro  21.12.19

Uno Veidenbaum
Ruth Plakk
Epp Katariina Jaanson
Sandra Maasik
Tarmo Kerro
Kristi Kerro
Sven Koch
Simmo Sepp

Leeritatud 22.12.19  
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Elmar Tuule    20.03.19     Põlva Maarja kirik 
            (õp Toomas Nigola)
Kristjan Asor    09.11.19     Tartu Raadi kalmistu 
            (õp Kristjan Luhamets)
Aino Toom    07.12.19     Tartu krematoorium

Maetud 

w Laupäeval, 7. märtsil 2020 toimub 
meie kirikus ülemaailmse naiste palve-
päeva oikumeeniline palvus teemal 
„Tõuse üles ja kõnni“. Kõneleb EELK 
Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja 
Triin Käpp. Samal ajal toimub Nõo päe-
vakeskuses (Tartu tn 20, Nõo alevik) 
meeste vestlusring.
w Pühapäeval, 8. märtsil 2020 kell 

13.00 algab kiriku käärkambris meie 
koguduse kevadine leerikursus. Selleks, 
et soovi korral saaksid osaleda ka need 
huvilised, kes sel nädalavahetusel 
Nõost lahkuvad (nt Nõo Reaalgüm-
naasiumi õpilased), toimub teine ava-
tund neljapäeval, 12. märtsil kell 18.00 
samas. Edasised tunnid lepitakse juba 
kokku ühiselt.
w 2020. aasta kevadel saab Nõo kiri-

ku meesansambel 30-aastaseks. Sel 
puhul kutsub ansambel kõiki laulusõp-
ru oma sünnipäevakontserdile, mis toi-
mub laupäeval, 4. aprillil algusega kell 
18.00 meie kirikus. Kontsert on tasuta, 
võimalik on annetada kiriku ja kõrval-
hoone restaureerimise fondi.
w Meie kiriku ja kõrvalhoone restau-

reerimine on jõudnud järku, mil näib 
võimalik olevat alustada kõrvalhoone 
ümberehitusega. Ehitustööd ja neile 
eelnevad arheoloogilised uuringud 

Teated
algavad, kui Issand tahab ja me veel 
elame, k.a aprillis. Arheoloogilisi töid 
teostab Martin Malve meeskond, ehi-
tab OÜ Katusõkatja. Projekti teostumi-
seks on suure panuse andnud Leader-
programmi ja Nõo Vallavalitsuse rahali-
ne toetus, lisandub meie koguduse 
omaosalus.
w 8. detsembril 2019 loosis koos 

abikaasa Joonaga hetkel Myanmaris 
töötav eesti misjonär Helene Toivanen 
välja 2020. aasta eestpalvekoguduste 
paarid. Meenutame, et 2018. aastal oli 
meie eestpalvekoguduseks EELK 
Maarja-Magdaleena, 2019. aastal aga 
Halliste kogudus. Meie 2020. aasta 
eestpalvekoguduseks osutus EELK 
Rapla kogudus. Loodame, et 2020. 
aasta tuleb nii meile kui Rapla kogudu-
sele õnnistusrikas! Rapla kogudus ja 
tema õpetaja Mihkel Kukk ootavad 
meid külla 22. juulil. Meie oleme valmis 
neid Nõos vastu võtma oma koguduse 
nimepäeval, 10. augustil 2020.
w Seoses 3.–5. juulil 2020 Viljandis 

toimuva EELK Kirikupäeva ja vaimuliku 
laulupeoga külastab Valga praostkon-
da meie Saksa sõpruspraostkonna 
segakoor Kantorei Eschwege, keda 
juhatab Susanne Voss. 5.–7. juulini vii-
bivad nad meie praostkonna territoo-
riumil ja meie tahaksime neile pakkuda 
kodumajutust. Seetõttu palume neid 
meie koguduse liikmeid või peresid, 
kes on nõus sel perioodil (kaks või kolm 
ööd) saksa külalisi võõrustama, õp Mart 

Jaansonile teada anda.
w Jätkub 2013. aasta detsembris 

alanud annetuste kogumise aktsioon 
Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrval-
hoone restaureerimise toetuseks. 
Seisuga 28. veebruar 2020 on annetusi 
ja toetusi kogunenud 11 718,21 eurot. 
Sellest summast on kirikusse näitusesii-
nide paigaldamiseks kulunud 915,84 
eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kana-
lisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks 
arheoloogilisteks uuringuteks 3060 
eurot ning panga teenustasudeks 
21,90 eurot. Jääk on 7720,47 eurot.

Annetusi saab endiselt teha nii sula-
rahas 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 2020. aasta  

eest saab teha nii sularahas kogu- 
duse 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 kogu-
dusele“). Annetussumma on vaba. 
Palume kõigil koguduseliikmeil teha 
oma liikmeannetus hiljemalt 31. det-
sembriks 2020! Kui soovite oma kogu-
dusele tehtud liikme- või muust anne-
tusest 2021. aastal tulumaksu tagasi 
saada, siis palun lisage pangaülekande 
selgitusse oma isikukood.

Nikolai Alasepp   20.12.19 Nõo kalmistu 
    (õp Vallo Ehasalu)
Mall Zeiger         28.12.19 Nõo kalmistu
Aino Tamm         29.12.19 Nõo kalmistu
Jaan Tigase         02.01.20 Nõo kalmistu
Helju Aav         19.01.20 Tartu Raadi kalmistu
Aino Raud         16.02.20 Tartu krematoorium
               (piiskop Joel Luhamets)



Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad
MÄRTS  2020
Vilma Luksep Elva 01.03. 84
Anne Sorgsepp Elva 02.03. 61
Laine Henno Tartu 05.03. 88
Peet Paurson        Metsalaane
   06.03. 70
Maie Soonberg Luke 06.03. 85
Margus Värno Nõo 08.03. 44
Laine Põder Elva 10.03. 86
Karl Toots Tallinn 10.03. 88
Taavi Hallik Tartu 11.03. 38
Aime Mägi Meeri 11.03. 85
Mare Kanarbik Vissi 12.03. 58
Rein Prost Käo 14.03. 74
Magnus Urb Tallinn 15.03. 38
Toomas Kangur Tartu 17.03. 53
Triin Põder Tartu 17.03. 39
Urve Tõnnov Tartu 17.03. 82
Marge Allikas Nõo 20.03. 50
Anneli Avi Peedu 20.03. 36
Raul Räisa Illi 21.03. 43
Heli Kruuse Nõo 22.03. 59
Piret Prost Elva 23.03. 43
Maarja Daniel Peedu 24.03. 34
Gunnar Sannamees 
  Nõo 24.03. 35
Raili Värno Nõo 26.03. 42
Maidu Allikas Nõo 28.03. 47
Kai Toom Nõo 28.03. 64
Mati Käärik Aiamaa 29.03. 65
Ene Naudi Nõo 30.03. 66
Merry Aart Valga 31.03. 67
Mart Jaanson Märja 31.03. 54

APRILL  2020
Jane Pedmannson
  Tartu 04.04. 49
Maret Terav Rakvere 04.04. 90
Malle Roomet Meeri 06.04. 74
Sandra Maasik Nõo 07.04. 27
Maie Pau Külitse 07.04. 71
Eve Aruväli Nõo 08.04. 59
Marje-Maret Kivari
                Karijärve 10.04. 77
Olev Räisa Tallinn 11.04. 72
Marek Sugul Elva 12.04. 43
Margus Lehesaar Nõo 14.04. 43
Miralda Lind Tartu 14.04. 83
Marta-Margarete Ehrlich 
  Pärnu 15.04. 89
Tiina Metsakuru Vedu 16.04. 80
Aila Utsu-Püttsepp
  Peedu 16.04. 48
Viive Terav Luke 19.04. 79
Marko Tiirmaa Voika 21.04. 46
Brigitta Uibo  21.04. 19
Koit Viigipuu Melliste 21.04. 55
Ele-Riin Viinalass Luke 21.04. 36
Endla Tamm Meeri 23.04. 88
Tiina Ööpik Tartu 23.04. 58
Vello Napseppa Tartu 24.04. 59
Marju Arras Tallinn 25.04. 72
Margus Tõnnov Tartu 25.04. 84
Siret Kiis  Pärnu 26.04. 47
Ragne Sinimaa Viljandi 30.04. 34

MAI  2020
Ave Kütt  Elva 01.05. 36

Kelli Ojasaar Häätaru 01.05. 20
Nelli Ojasaar Häätaru 01.05. 20
Maire Ulst Nõo 01.05. 62
Muia Keerutaja Nõo 02.05. 72
Karl Kruuse Nõo 02.05. 33
Marina Karro Nõo 04.05. 64
Marike Tennosaar 
  Nõo 05.05. 29
Ruth Veidenbaum
  Jõgeva 08.05. 45
Tõnis Kask Nõo 09.05. 41
Anne Joosepson Nõo 12.05. 58
Kaidi Jürimäe Nõo 12.05. 32
Marju Raud Meeri 12.05. 74
Juta Sannamees Nõo 12.05. 57
Toivo Põld Peedu 15.05. 64
Kristina Veidenbaum
  Kääni 15.05. 31
Iti-Riin Jaagant Tõutsi 16.05. 20
Aino Lääne Valguta 16.05. 83
Lea Kuimets Põlva 19.05. 89
Olev Sannamees Nõo 19.05. 59
Janno Kütt Elva 20.05. 33
Maarja Freibach Visusti 20.05. 36
Aino Raud Elva 22.05. 79
Viivi Soonvald Meeri 22.05. 82
Ülo Tõnnis Tartu 24.05. 89
Kristi Kerro Nõo 25.05. 17
Kaido Kubri  28.05. 42
Ene Paurson         Metsalaane
   28.05. 66
Kadi Ulst Nõo 28.05. 38
Albert Laks  29.05. 85
Linda Trummal Altmäe 29.05. 46

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)

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

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

KIRIKUTEENIJA 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

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

Rahutegija Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai ToomEELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht
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