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

"Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud." (1 Jh 4:19)

“Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas
oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja
astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja 
suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi:
"Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune."
(Lk 7:36-39)

Kas võivad kaks inimest veel rohkem erineda?
Mehele vaadatakse alt üles. Naisele vaadatakse ülalt alla.
Mees on vaimulik juht. Naine on lõbutüdruk.
Mees teenib elatist reegleid järgides. Naine teenib elatist neid rikkudes.
Mees on peoperemees. Naine on kontvõõras.
Palu teisi Kapernauma elanikke otsustada, kumb kahest on vagam, ja nad valivad Siimona. No muidugi, ta on ju

usuteadlane, pastor! Igaüks valiks tema. Igaüks, kuid mitte Jeesus. Jeesus tundis mõlemaid. Ja Jeesus valis naise.
Ja kõigele lisaks ta ka ütleb Siimonale, miks.

Mitte et Siimon tahaks teada. Tema mõtted on mujal. Kuidas pääses see hoor mu koju?
Siimon ei tea, kelle peale esimesena karjuda, kas naise või teenijate peale, kes ta sisse lasksid. Lõppude lõpuks

on söömaaeg ju täiesti ametlik. Ainult kutsetega. Kõrgem seisus. Koorekiht. Kes laskis selle hoora sisse?
Siimon on vihane. Vaadake nüüd seda naist — roomab seal Jeesuse jalgade juures. Koguni suudleb neid! Kui

Jeesus on see, kelle ta ütleb end olevat, siis ta küll ei teeks selle naisega tegemist.
Üks õppetund, mille Siimon sel päeval sai, oli see: ära mõtle mõtteid, mille puhul sa ei taha, et Jeesus neid kuuleb.

Jeesus nimelt kuulis neid ja kui juba kuulis, siis otsustas mehega jagada mõningaid enda omi. 
Jeesus aga ütles talle: "Siimon, mul on sulle midagi ütelda!" Tema lausus: "Räägi, Õpetaja!" "Ühel rahalaenajal oli

kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende
mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?" Siimon vastas: "Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis."
Jeesus ütles talle: "Sa otsustasid õigesti." Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: "Kas sa näed seda naist?
Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega
kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu
jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast, ma ütlen sulle,
on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab
pisut." (Lk 7:40-47)                                                                                                                                       à
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Algus vt lk 1

Siimon kutsub ta oma koju, aga kohtleb teda kui soovimatut
sugulast. Ei kombekohaseid kummardusi. Ei tervitussuudlust. Ei
jalgade pesu. Ei õli juustele.

Või kaasaegsemalt väljendudes, keegi ei avanud temale ust,
ei võtnud ta üleriideid ega andnud tervituseks kätt. Krahv
Draculalgi olid paremad kombed.

Siimon ei tee midagi selleks, et Jeesus tunneks end oodatu-
na. Naine seevastu teeb kõik, mida Siimon tegemata jättis. Meile
ei nimetata naise nime. Ainult tema mainet — patune. Nähtavasti
prostituut. Tal ei ole kutset peole ega kohta ühiskonnas. (Kujut-
lege liibuvas kleidis lõbutüdrukut ilmumas kiriklasse pastori
jõulupeole. Pead pöörduvad. Punastatakse. Uhh!)

Aga teiste arvamus ei takistanud naist tulemast. Ta ei ole
tulnud nende pärast. Ta tuli Jeesuse pärast. Iga ta samm on
mõõdetud ja tähendusrikas. Iga liigutus ülevoolav. Ta surub põse
vastu Jeesuse jalgu, millel on veel teetolmu. Tal ei ole vett, aga
tal on pisarad. Tal ei ole käterätti, aga tal on juuksed. Ta kasutab
nii pisaraid kui juukseid, pestes Jeesuse jalgu. Nagu öeldakse
ühes tõlkes: “Naine valas pisaraid.” Naine avab lõhnapudeli, ehk
oma ainsa väärtusliku eseme, ja hõõrub selle sisu Jeesuse
nahale. Lõhn on sama möödapääsmatu kui iroonia.

Võiks arvata, et just Siimon ja mitte mõni muu osutab sellist
armastust. Kas ta pole mitte vaimulik, piibliuurija? Aga tema on
kalk, eemalolev. Võiks arvata, et selline naine väldib Jeesust. Kas
ta pole mitte ööelanik, linna lõbutüdruk? Aga tema ei suuda Jee-
susele vastu panna. Siimoni “armastus” on arvestav ja kitsa-
rinnaline. Naise armastus seevastu on ülevoolav ja julge.

Mis seletab nende kahe erinevust? Koolitus? Kasvatus?
Raha? Ei, sest kõigis neis jätaks Siimon naise kaugele selja taha.

On ainult üks asi, milles naine tema kaugele selja taha jätab.
Mõtle sellele. Mida on naine avastanud sellist, mida Siimon ei
ole? Millist aaret naine hellitab, aga Siimon mitte? Lihtne.
Jumala armastust. Meie ei tea, millal naine selle sai. Meile ei
räägita, kuidas ta sellest kuulis. Kas ta kuulis pealt Jeesuse
sõnu: “Teie Isa on armuline” (Lk 6:36)? Ehk oli ta lähedal, kui
Jeesus Naini lese peale halastas? Kas keegi oli talle rääkinud,
kuidas Jeesus puudutas pidalitõbiseid ja tegi maksukogujad oma
jüngreiks? Me ei tea. Aga me teame, et ta tuli janusena.
Janusena süüst. Janusena kahetsusest. Janusena lugematutest
öödest, mil ta otsis armastust ega leidnud. Ta tuli janusena.

Ja kui Jeesus ulatab talle armukarika, siis ta joob. Ta mitte
ainult ei maitse ega võta pisut. Ta mitte ainult ei kasta oma
sõrme, et seda limpsida, ega võta karikast väikest rüübet. Ta
tõstab klaasi oma huultele ja joob, ahnelt ja neelates nagu
janunev palverändur, kes ta ka on. Ta joob, kuni arm voolab tema
põskedelt alla tema kaelale ja rinnale. Ta tuleb janusena ja joob

täie sõõmuga.
Siimon seevastu isegi ei tea, et ta on janune. Siimona-

taolised inimesed ei vaja armu, nad analüüsivad seda. Nad ei
palu armu, nad kaaluvad ja doseerivad seda. Mitte et Siimonale
ei saaks andestada, ta lihtsalt ei palu seda kunagi.

Naise juues Siimona pahameel kasvab. Kui naisel on armas-
tust ülevoolavalt, siis Siimonal ei ole seda pakkuda. Miks? 7:47
põhimõtte pärast. Loe veel kord 7. peatüki 47. salmi: “Aga kellele
antakse andeks pisut, see armastab pisut.” 7:47 põhimõttel on
laiad tiivad nagu reisilennukil Boeing 747. See tõde on nagu
õhusõiduk, mis võib su tõsta teise sfääri. Loe veel kord. “Aga kel-
lele antakse andeks pisut, see armastab pisut." Teiste sõnadega:
me ei saa anda midagi sellist, mida me ise pole vastu võtnudki.
Kui me pole armastust kunagi vastu võtnud, siis kuidas saaksime
me teisi armastada?

Aga kuidas me ometi proovime! Otsekui suudaksime süüdata
armastust pelga tahtejõuga. Otsekui oleks meie sees üks tun-
nete katel, mille alt puudub puupilbas või valusam tuli. Me
torgime ja õhutame seda täis kindlust. Milline on meie tüüpiline
strateegia keerulise inimsuhtega toimetulemisel? Rohkem ürita-
da!

“Mu abikaasa ootab mult andestust? Ma ei tea küll kuidas,
kuid ma püüan seda anda.”

“Ma ei hooli sellest, kui kõvasti see mulle haiget teeb, aga ma
üritan olla selle põikpeaga sõbralik.”

“Ma pean armastama oma ligimest? Hästi. Jumala pärast,
ma siis armastan.”

Nõnda me üritame. Hambad ristis. Otsustame armastada,
isegi kui see meid tapaks. Ja võib-olla tapabki.

Järgneb

Max Lucado raamatu “Andmisväärne armastus: elades
Jumala armastuse tulvas” (A Love Worth Giving: Living in the
Overflow of God's Love, 2002) soomekeelsest väljaandest
Antamisen arvoista (Jyväskylä, 2005) tõlkinud Liidia Aruväli.
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w 04.–05. juunil toimus Otepääl suur ja ilus üritus, Eesti lipu
125. aastapäeva tähistamine. 05. juunil Otepää kirikus toimunud
päevakohasel jumalateenistusel laulis Nõo kiriku meesansambel
ja kaasa teenis õp Mart Jaanson.

w 25. ja 30. juunil külastasid Nõo kirikut ja kalmistut meie
koguduse legendaarse õpetaja Martin Lipu järeltulijad Saksa-
maalt. Teatavasti astus Martin Lipu tütar Helmi abiellu õp Jakob
Hurda poja Rudolfiga ja nõnda oli ka mitme külalise perekonna-
nimeks Hurt. Ka saksa külaliste kutsuja ja vastuvõtja Liina Kähr
kuulub samasse suguvõsasse ning elab õp Hurda sünnipaigas
Himmastes.

w 28. juunil pidas kogudus Nõo kalmistul surnuaiapüha. Jut-
lustas õp Jaanson ja laulusaateks mängis puhkpilliansambel Tar-
tust. Issand õnnistas seda püha sooja ja sademeteta ilmaga.

w 30. juunist kuni 02. juulini peeti RMK Soontaga laagriplatsil
EELK Valga praostkonna traditsioonilist lastelaagrit. Kunagi
varem pole selles armastatud laagripaigas peetud praostkonna
laagrites olnud nii palju osavõtjaid: üle 90! Nõo koguduse poolt
osales laagris 11 last. Õnnestunud kasvatajadebüüdi tegi meie TÜ
usuteaduskonna tudengist koguduseliige Maarja Daniel koos oma
füsioteraapiatudengist sõbranna Veronikaga. Laagrisse tõi ele-
vust 20 EELK Harju-Risti koguduse noort koos saatjatega. Ka seda
laagrit õnnistas Looja palava ja päiksepaistelise ilmaga.

w 05. juuni peajumalateenistusel sai leeriõnnistuse Voika küla
elanik Maire Jakobson. Palju õnne ja õnnistust ning tere tulemast
kogudusse!

w 09. juunil esines kirikus evangeliseeriva loenguga emeriit-
vaimulik Winfried Schlodt Berliinist. Tema teema, evangeeliumi
vägi näis puudutavat kõiki kohalviibinuid. Tõlkis külalise vastuvõt-
ja Tiina Paesalu EELK Puhja kogudusest.                                à
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10. juuli õhtul Juuru kiriku ukse ees laulmas. 
Foto: Madis Kanarbik.

Martin Lipu lapselapselaps Erik Hurt Münchenist koos tütre
Kristina Brückneriga Lipu haual Nõo kalmistul 25. juunil.
Foto: Mart Jaanson.

Kuldleerilapsed 19. juulil pärast jumalateenistust. 
Foto: Tiina Sirge.

Kirikukohv koos külalistega Koselt 12. augusti õhtul. 
Foto: Tiit Kuusemaa. 
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Algus vt lk 3
w 10.–11. juulil võttis koguduse segakoor Agnes Laasimeri juh-

timisel ette traditsioonilise ekskursiooni, sedakorda sõbraliku
bussijuhi Toivo Kriidi bussiga, kuhu mahtus peale kooriliikmete ka
palju teisi koguduseliikmeid ja nende sõpru-sugulasi. Tutvuti Pai-
de, Anna, Türi, Käru, Vahastu, Juuru (ainult väljast), Kose, Tuhala,
Pikva, Kuusalu, Ilumäe ja Käsmu pühakodadega, Ilumäe kalmistul
otsiti üles armastatud kirikulaulu “Oh võta mind, mu Jumal”
sõnade autori Julie von Hausmanni haud, ööbiti Kose-Uuemõisa
Kosejõe internaatkoolis, kohtuti mitme huvitava inimesega ja
kogeti veel palju muud. Reis läks väga hästi korda!

w 15. juulil ja 18. augustil külastas õp Jaanson Meeri küla piib-
litunnirühma kutsel Meeri Seltsimaja. Vahva, et meerikad ei lask-
nud eelnenud “hooaja” piiblitunni-rütmi ka suvel pausi tekkida!

w 18. juuli kaunil suveõhtul kogunes kiriku juurde kolm vääri-
kas eas inimest, kes olid saanud 19. juulil 1959 Nõo kirikus leeri-
õnnistuse. Järgmise hommiku kuldleeripühal lisandus veel kaks
kuldleerilast ja üheskoos võeti ka seekord vastu Issanda õnnistus.

w 31. juuli õhtul etendus kirikuaias näidend “Keiser Nõos”. Nõo
kandi pärimuste põhjal oli selle näidendiks vorminud Nõo tee-
nekas koduloolane Agnes-Asta Marand, lavastas Nõo kultuurijuht
Viivi Kütt koos audio-videospetsialist Enn Rekkoriga. Näitetrupi
moodustasid Nõo näiteringi ja meie koguduse liikmed. Üht peaosa,
keiser Peeter Esimest mängis hiilgavalt meie koguduse liige,
Peetri hiiglakasvu Aare Ööpik. Publikut oli omapärast etendust
vaatama tulnud mõningail hinnanguil lausa 250 inimese ringis,
pärast kostus hulgaliselt kiidusõnu. Näidendiga tähistati amet-
likult Nõo valla 70. ja Nõo Koduloomuuseumi 10. aastapäeva, kuid
mitteametlikult oli see ettevõtmine tähiseks valla ja koguduse
juba mitu aastat kestnud heale koostööle.

w 10.–15. augustini tähistas kogudus aga oma nimepäeva,
Lauritsapäeva traditsioonilise kuulutusnädalaga. Seekord kuulu-
tasid Jumalasõna õp Peeter Kaldur Jõhvist, õp Mare Palgi Koselt
ja õp Meelis-Lauri Erikson Kadrinast. Kaks esimest olid kaasa võt-
nud ka koguduse organisti, vastavalt Svetlana Kekiševa ja Kahro
Kivilo, kes pakkusid kirikulistele nauditavat orelimängu. Õp Erik-
son aga võttis koguduse üllatuseks kätte kitarri ja kuulutas

evangeeliumi selle saatel lauldes. Kolmel kuulutusnädala kont-
serdil astusid üles nii oma ala eesti tippude hulka kuuluvad
muusikud — saksofonist Villu Veski ja akordionist Tiit Kalluste
ning kitarrist Heiki Mätlik — kui ka aga tublid harrastajad —
ansambel Dionysius Puhjast ja Valga praostkonna kirikumuusikud.
Viimased esitasid seni eelkõige organisti ja koorijuhina tuntud
Piret Stepanovi loomingut. Pärast kontserti tõdesid aga kõik
kohalolnud: Piret on andekas ja omapärane helilooja!

Peaaegu kõigi kuulutusnädala ürituste lõpul pakkusid meie
koguduse perenaised külluslikult maitsvat sööki ja jooki. Suur
tänu kõigile, kes kuulutusnädala heaks oma panuse andsid!

w 13.–16. augustini toimus Pilistvere kiriku ümbruses tradit-
siooniline kristlik noortefestival, mis sedapuhku kandis pealkirja
“Julgen olla”. Meie kogudusest osales seal Indrek Soidla, korral-
dustoimkonnas lõi kaasa Lauri Ööpik koos oma sõbra Karliga. Õp
Mart Jaanson astus 15. augusti õhtul üles Papibändi koosseisus.

w 22. augustil sai talgupäevaga lõppakordi suur ettevõtmine,
mille hingeks olid olnud koguduseliikmed Jaan Aruväli ja Toivo
Põld: vahetati välja ja puhastati suurem osa kirikuakende klaa-
sidest.

w 22. ja 29. augustil esines suvepuhkuselt naasnud Nõo kiriku
meesansambel uue kavaga vastavalt Valga Jaani ja Rakvere
Kolmainu kirikus, viimasel kontserdil osales ka meie koguduse
teenekas organist Agnes Laasimer. Uus kava on koostatud eesti
heliloojate lauludest, mis on kirjutatud Martin Lipu luulele. Mees-
ansambel loodab selle materjaliga üllitada oma kolmanda kom-
paktplaadi. Palju jõudu ja õnnistust neile selle ülesande teos-
tamisel!

w 25.–27. augustini korraldas meie praostkonna väsimatu
pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo Laguja koolimajas oma tra-
ditsioonilise laagri. Ehkki Laguja kuulub Otepää kogudusse, võttis
laagrist osa ka Nõo koguduse lapsi — igati mõistetav, kui arves-
tada, et Imbi töötab ju ka meie koguduse pühapäevakoolilastega.

w 30. juunist kuni 28. augustini osales meie kogudus üle-
eestilises projektis “Teeliste kirikud”, mille raames hoiti ühiselt
meie kirikut ka nädala sees avatuna. Saime selle ülesandega auga
hakkama, aitäh kõigile kirikuvalvureile!

w 30. augustil pärast jumalateenistust ristis õp Jaanson
kirikus 3 last ja 4 täiskasvanut. Tänu ja kiitus Issandale, kes oma
kirikut ka meie juures kasvatab!

KROONIKA

RISTITUD
Toomas Kangur 07.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Eve-Mall Kivisaar 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Elina Liblik 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Martin Liblik 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Silver Liblik 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Pille Park 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Maie Pau 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Aino Rääbis 30.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik

LEERITATUD
Maire Jakobson 05.07.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik
Toomas Kangur 07.08.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik

MAETUD
Adelheid Kappo 14.06.09 Nõo kalmistu
Olga Sööt 27.06.09 Elva kalmistu
Terese Kubja 23.06.09 Elva kalmistu
Aino Perv 14.08.09 Nõo kalmistu
Helmi Tammoja 02.09.09 Nõo kalmistu

RISTITUD, LEERITATUD, MAETUD
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w Koguduse õpetaja Mart Jaanson viibib ajavahemikul 28.09.–23.12.09 õppepuhkusel Saksamaal Münsteris. Sel
ajal teenib kogudust EELK Valga praostkonna vikaardiakon Kaido Metsoja, tel 5691 4861, 745 5195 (kantseleis); 
734 4052 (õhtuti kodus); e-post kaidomets@hot.ee. 

w Liikmeannetust 2009. aasta eest (summa vastavalt annetaja soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käär-
kambris kui ka pangaülekandega (a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas, selgitus: “(Nimi) liikmeannetus 2009. aasta eest.”). Neil, kes
soovivad oma liikmeannetuselt 2010. aastal tulumaksu tagasi saada, palume pangaülekande juurde märkida ka oma isikukood, mille
teatame vajalikul ajal maksuametile. Kes ülekandega annetajaist soovib tavapärast maksedokumenti, palun võtke kaasa oma panga-
ülekande väljavõte ja tulge koguduse kantseleisse.

TEATED

SEPTEMBER  2009 
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Külaaseme külas.
Jumalateenistus.
Piiblitund Meeri Seltsimajas.
Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus.
Jumalateenistus.

P, 01. kl 11.00 
P, 08. kl 11.00 
P, 15. kl 11.00 
P, 22. kl 11.00 

P, 29. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud.
Isadepäeva jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.
I advendi jumalateenistus. Armulaud.

P, 04. kl 11.00 
P, 11. kl 11.00 

P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 
L, 31. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud.
Lõikustänupüha jumalateenistus. 
Laulab koguduse segakoor.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Usupuhastuspüha jumalateenistus.

Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo Valla
Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

NOVEMBER  2009

JUMALATEENISTUSED JA MUUD KOGUDUSE ÜRITUSED

P, 06. kl 11.00 
R, 11. kl 13.00 
P, 13. kl 11.00 
K, 16. kl 12.00 
P, 20. kl 11.00 
T, 22. kl 15.30 
P, 27. kl 11.00 

TAIZE-PALVUSED teisipäeval, 08. ja 22. septembril ning 06. ja 20. oktoobril kell 19.30 kirikus.
Koguduse SEGAKOORI HARJUTUSED neljapäeviti kell 19.00 kiriku käärkambris.
RAAMATURING neljapäeviti kell 18.00 kiriku käärkambris (enne kooriproovi) või reedeti 16.30 samas 

(täpsem info Taime Põllult tel 5331 2845, 734 9855 (kodus)).
PÜHAPÄEVAKOOL reedeti kell 17.00 Luke külakeskuses 

(algus 25.09.09, täpsem info selgub edasisest reklaamist, küsi ka Imbi Tanilsoolt tel 525 6607).
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30

OKTOOBER  2009

P, 06. kl 11.00 
P, 13. kl 11.00 
P, 20. kl 11.00 
N, 24. kl 16.00 

R, 25. kl 11.00 
L, 26. kl 11.00 
P, 27. kl 11.00 
N, 31. kl 18.00 

II advendi jumalateenistus. Armulaud
III advendi jumalateenistus.
IV advendi jumalateenistus. Armulaud.
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. 
Laulab koguduse segakoor.
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
II jõulupüha jumalateenistus.
Jumalateenistus.
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.

DETSEMBER  2009

Eelmisse "Rahutegijasse" (nr 11, juuni 2009) on sattunud mitu apsu. Sünnipäevalaste hulgast on välja jäänud Koidula Kütt,
kes sai 14. augustil 70-aastaseks, ja Ilme Saal, kes sai 18. augustil 80-aastaseks. Juulius Rähni sai 06. augustil mitte 85-, vaid
82-aastaseks. Sünnipäevalaste hulka on kogemata sattunud Endla Klaus, kes lahkus selle aasta kevadel igavikku.

PALUME VABANDUST!
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RAHUTEGIJA EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

SEPTEMBER
Merje Alttoa Tartu 03.09. 36
Virve Adler Meeri 09.09. 84
Priit Sannamees Nõo 10.09. 20
Aino Mäll Vissi 12.09. 74
Martin Poobus Tartu 12.09. 29
Liivi Halling Tallinn 15.09. 37
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 47
Raivo Trummal Tartu 16.09. 37
Kersti Soidla Tartu 17.09. 29
Raili Unt Tartu 20.09. 38
Made Vares Järiste 20.09. 39
Katrin Rekand Tartu 23.09. 32
Eiko Eismel Elva 24.09. 31
Tuuli Niininen 24.09. 39
Eda Jaanson Märja 27.09. 37
Marko Tiisler Nõo 29.09. 31

OKTOOBER
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 75
Kadri Pau Voika 02.10. 59
Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 74
Signessa Kalmus 03.10. 39
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 55
Helju Reitkam Meeri 05.10. 80
Elli-Elisabeth Palsi Nõo 06.10. 93
Gustav-Ülo Kaarna Tartu 10.10. 79
Eha Raud Peedu 10.10. 74
Katre Maller Tartu 13.10. 31

Lennar Sild Tartu 13.10. 39
Enn Avi Nõo 17.10. 61
Aino Tamm Kolga 18.10. 77
Meeri Tassa Elva 23.10. 36
Marju Liblik Luke 26.10. 54
Elise Pillaroo Valga 27.10. 22
Ilmar Kaupmees Külaaseme 29.10. 67
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 51
Oskar Saag Tartu 30.10. 84

NOVEMBER
Elsa Pullinen Nõo 02.11. 85
Mall Zeiger Meeri 02.11. 75
Juta Kaarna Tartu 04.11. 78
Lauri Linamägi Tartu 04.11. 31
Marin Järva 08.11. 24
Margus Irv        Vasalemma 10.11. 36
Anneli Lunts 13.11. 24
Endel Kraav Nõo 17.11. 82
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 56
Eha Hass Vissi 20.11. 70
Viivi Joala Meeri 20.11. 71
Linda Taavel Nõgiaru 21.11. 91
Ketlin Sirge Tartu 22.11. 24
Karl-Ülo Kuusik Keeri 23.11. 85
Alise London Nõo 25.11. 81
Maret Soonberg Nõo 26.11. 75
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 75
Vilma Pant        Vahessaare 27.11. 73
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 71

Melanie Nolk Tamsa 28.11. 86
Uno Sild Tartu 28.11. 67

DETSEMBER
Anneli Laanemets Tartu 02.12. 36
Ellen Jüri Lepiku 03.12. 76
Ruth Maal Nõgiaru 07.12. 34
Niina Kamenik Nõgiaru 12.12. 83
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12. 84
Ervin Viljamaa Nõo 13.12. 85
Aado Johanson   Külaaseme 15.12. 75
Eduard Luts Tartu 15.12. 85
Aleksei Mikli Tallinn 17.12. 35
Anna Trei Meeri 17.12. 48
Tiina Sirge Rahinge 18.12. 52
Helgi Mondonen Voika 19.12. 74
Maimu Mutso Luke 21.12. 87
Sirje Uibopuu Luke 21.12. 48
Heli Leedjärv Tõravere 24.12. 50
Hilja Avald Nõo 25.12. 86
Peeter Kalliver    Külaaseme25.12. 65
Kalju Soonvald Meeri 25.12. 79
Silvia Veidenbaum Nõo 25.12. 65
Kalle Koger 26.12. 51
Viljar Mägi Nõo 28.12. 33
Sigrid Kägo Rõhu 29.12. 35
Joel Viin Aakaru 29.12. 83
Lilian Volmer Nõgiaru 29.12. 66
Aime-Elfriede Kraak  Ulila 31.12. 83
Alice Tiisler Nõo 31.12. 29

PALJU ÕNNE JA JUMALA ÕNNISTUST TEILE KÕIGILE!

SÜNNIPÄEVAD

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus 
Reg nr 80210421; a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Tartu mnt 2, 61601 Nõo, Tartumaa. Tel 745 5195.
Veebilehekülg http://www.eelk.ee/noo

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504  6570

KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus), 
5661  1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
(viibib 28.09.–23.12.2009 Saksamaal õppepuhkusel)

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus) 

ORGANISTID

Katre Kruuse (koorijuht), tel 5560 6678
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

PÜHAPÄEVAKOOLI ÕPETAJA

Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

KONTAKT


