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14. november
Ärkasime kell 6.00. Kell 7.00 oli hommikusöök ja kell 8.00 väljasõit. Võtsime kõik asjad kaasa, sest järgmised kolm päeva pidime 

veetma Jeruusalemmas.
Esmalt sõitsime alla lõunasse Jeerikosse. Seal asub väidetavalt vanim linn maailmas: välja on kaevatud 8000-aastane linnatorn. 

Iidse linna kohal oli tühi kõrb, ehkki kõrvalasuvas viljakas oaasis laius linn. Joosua needmissõnad Jos 6:26 oleksid justkui tõeks saa-
nud.

Edasi suundusime Massada kindlusse, kus pärast juudi ülestõusu aastal 73 pKr sooritas kollektiivse enesetapu u 1000 juuti, kes 
viimaste ülestõusnutena jäid roomlaste piiramisrõngasse. Sõitsime köisraudteega üles mäele, kus nautisin võimsaid vaated Surnumere 
äärses kõrbemäestikus. Siiski mõjus juutide patriootiline rahvuspark koos oma sünge looga kuidagi õõvastavalt.

Ja oligi aeg minna Surnumerre suplema. Kahtlemata oli see täiesti eriline elamus. Soola kontsentratsioon vees on nii suur (u 1/3), 
et liiva asemel täidavad merepõhja soolakänkrad, kogu elu meres on väidetavalt hävinud ja kõik kinnitamata kehad hulbivad vees nagu 
korgid. Seega sai seal tõepoolest liikumatult vee peal lamada või istuda. Samas, kui ei liiguta, siis hakkab jahe ja mul polnud tahtmist 
kaua vees olla. Pealegi tuli kogu aeg jälgida, et vesi ei läheks silma — ei endale ega teistele.

Jeeriko — maailma vanim, kuid hüljatud linn. Taamal viljakas oaasis laiuv asula. Foto: MaRT JaaNSoN
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Eestikeelne Meie Isa palve Paternosteri kiriku õues. 
Foto: MaRT JaaNSoN

Päeva lõpus sõitsime Jeruusalemma, kus kinnitasime kanda 
suures Jerusalem Gate Hotel'is. Toad olid väiksemad kui enne, kuid 
piisavalt mugavad. Käisime õhtust söömas: jälle rikkalik buffet ja 
palju eri rahvusest inimesi. Pärast sööki u kell 21 läksime väiksema 
grupiga õp Hiobi juhtimisel välja jalutama. algul sada äiksevihma, 
pärast tibutas. Ka ilm oli jahe, kuni 15 plusskraadi. Mõistsin Peet-
rust, kes soovis end pärast Jeesuse kinnivõtmist soojendada  
(Mk 14:54).

15. november
Päeva esimene sihtpunkt oli Laatsaruse haud Betaanias (Jh 11). 

See asub linnulennult vaid u 2 km kaugusel Jeruusalemmast, kuid 
ikkagi pidime sinna ringiga sõitma, sest otsetee läbib Palestiina 
territooriumi. Ka asula ise kuulub Palestiinale. oli üsna ülev sise-
neda tõelisse hauakambrisse, mille avaustest läbipugemine nõudis 
teatavat pingutust. Kambrit ja selle kõrval asuvat katoliku kirikut 
ümbritseva aia sissekäigu ees eksponeeriti huvitatud turistidele 
kaamelit.

Seejärel suundusime Õlimäele, mis asub ajaloolisest Jeruu-
salemmast „kiviviske“ kaugusel. Esmalt külastasime seal Jeesuse 
Taevaminemiskirikut (Lk 24:51). Saime oma grupiga olla väikses 
kabelis mitu minutit omaette ja laulda Taizé-laulu.

Siis käisime läbi Õpetusgrotist, kus pärimuse kohaselt pidas 
Jeesus jüngritele nn lahkumiskõned (Jh 14-17). Sealsamas lähedal 
oli ka nn Paternosteri kirik, mis kuulub karmeliitidele ja kus on 
Meie Isa palve 80 keeles seinale kirjutatud. Eestikeelse teksti 
pühitsesid Tõnis Nõmmik ja Vello Salo 1987. aastal. 

Sisenesime ka hauakambri-kompleksi, kuhu on pärimuse järgi 
maetud prohvetid Haggai ja Malakia, ja astusime läbi Neitsi Maarja 
Hauakirikust. Ja olimegi jõudnud suurepärase vaateni Õlimäe 
nõlvalt üle Kidroni oru Jeruusalemmale. Siis sammusime jala läbi 
oru Jeruusalemma vanalinna ja sisenesime Lõviväravast Via Dolo-
rosale — Jeesuse ristiteele. Seda mööda liikudes jõudsimegi 
Kolgatale — Jeesuse Hauakirikusse. Seal möödusime Kolgata risti 
kohast ja sisenesime ka kristlaste suurimasse pühapaika — 
Jeesuse hauda. Seal polnud Teda tõepoolest! Peale ida-ortodoksi 
ja roomakatoliku kiriku haldavad Hauakirikut ka armeenia, etioopia, 
kopti ja süüria kirikud. Suurepärane võimalus kogeda ühessamas 
paigas nii paljusid maailma kristlikke traditsioone!

Ekskursioon lõppes Nutumüüri külastamisega. See ainus 
Jeruusalemma II templi aegadest (516 eKr – 70 pKr) pärinev 
müüritükk, mis kuulub pärast 1967. aasta sõda Iisraelile, on juutide 
suurim pühapaik. Ent milline on selle tähendus ühele kristlasele?

Ja siis liikusime eraldi gruppidena tagasi kodu poole. Jeruu-
salemmas oli u pool aastat sõitnud tramm, mis oli küll uudse liik-
lusvahendina reisijaile aasta lõpuni tasuta, kuid käis u 30 minuti 
järel ja oli tipptunnil nii täis, et meil võttis hotelli jõudmine umbes 
kaks korda kauem kui võinuks võtta jalgsi. Peamine probleem oli 
selles, et trammi sisenevad inimesed ei tahtnud väljujaid mööda 
lasta ja tekkis rüselemine nagu NSVL aegadel.

Reis Pühale Maale

Pärast õhtusööki käisime veel paari kaaslasega kaasaegses 
juudi toidupoes. Vägagi euroopalikud kaubad ja üsna kallid hinnad.

16. november
Täna loobusime bussist ja sõitsime kõik koos trammiga vana-

linna Damaskuse väravani, et külastada esmalt Ülemist Tuba Siioni 
mäel (Mk 14:15). Ülemine Tuba asub arvatavas evangelist Markuse  
majas, kus toimus pärimuse järgi Püha Õhtusöömaaeg, Jeesuse 
ilmumine ülestõusnuna (Jh 20:19–29) ja võib-olla ka Püha Vaimu 
väljavalamine (ap 2:1jj). Siioni mäel külastasime ka oletatavat 
kuningas Taaveti hauda ja sealset sünagoogi, kus oli ka Taaveti 
kenotaaf. Seejärel kõndisime lähedalasuvasse Neitsi Maarja 
Uinumiskirikusse, paika, kus ta olevat elanud pärast Jeesuse 
surma ja ülestõusmist ning ka surnud.

Siioni mäelt liikusime alla Õlimäe poole ja möödusime kuuli-
aukudest puretud Taaveti väravast, vaatasime mäenõlvalt Taaveti 
linna, mis praegu jääb vanalinna piiridest väljapoole (seal on ka 
Siiloahi tiigid, Jh 9), silmasime Hinnomi orgu (kus asub juudi päri-
muse kohaselt põrgu), möödusime Kuldväravast ja moslemite 
kalmistust. Jõudsime välja Lõviväravani, liikusime alla Kidroni orgu 
ja jõudsimegi Ketsemani aeda, kus asub Ketsemani grott (hbr 'õli-
pressid'). Seal tavatses Jeesus koos jüngritega ööbida (Mt 
26:36).

Imetlesime ka Ketsemani aia jämedaid õlipuid, mis pidavat 
juuretasandil pärinema Jeesuse-aegadest. Siis sisenesime Rah-
vaste kirikusse, kus asub kalju, mille najal Jeesus enne oma kin-
nivõtmist palvetas (Mt 26:36). Selle kiriku lävelt avaneb otsevaade 
Kuldväravale, millest Jeesus kord eeslisälu seljas pidulikult 
Jeruusalemma sisse sõitis (Mt 21:1-11). 
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Kirikust liikusime tagasi vanalinna poole ja möödusime Jeesu-
se aja tummadet  tunnistajatest, hauamonumentidest, millest 
esimene on pärimuse järgi rajatud Taaveti poeg absalomile ja 
teine apostel Jaakobusele.

Ja olimegi Templimäe sissepääsu juures, varsti saime ka sis-
se. Templimägi on siis Piibli keskse paiga, Jeruusalemma templi 
asukoht, mis kuulub praegu palestiinlastele. Selle läänesein ongi 
nn Nutumüür. Meil vedas kõvasti, sest olime esimesed turistide 
järjekorras, kus vahel oodatakse paar tundi ja jäädakse ikka välja. 
Õp Hiob rääkis meile templi paikadest: süneedriumist, sammaskäi-
gust, kus Jeesus rahavahetajaid nuhtles (Mt 21:12j), ja Kuldväravast 
— nüüd teiselt poolt vaadatuna. Vaatasime ka 7. sajandist pärine-
vat kuldse kupliga Kaljumošeed ja kohta, kus pidi asuma templi 
pühim koht — Issanda altar.

Siis pidasime veidi aru, mida edasi teha, kinnitasime keha ja 
läksime armeenia kirikus kell 15.00 algavale teenistusele. Suurt 
midagi selles peaaegu pimedas ruumis näha polnud, kuid laul — nii 
koori kui vaimulike antifonid — oli väga ilus ja mõjuv. Nägime ka 
paika, kus pärimuse kohaselt asub apostel Jaakobuse pea.

Külastasime kaaslastega veelkord ka Hauakirikut. Tegin seal 
mõned fotod, mis eelmisel päeval tegemata jäid: Jeesuse salvi-
miskivist, armeenia kiriku ja süüria kiriku kabelist. Seejärel liiku-
sime läbi araablaste poetänavate Damaskuse värava juurde. 
Vihma sadas üsna kõvasti. Et trammi ei tulnud ja polnud ka aru 
saada, kuna ta tuleb, sõitsime hotelli taksoga.

17. november
Pärast hommikusööki läksime väiksema rühmaga ida-Jeruu-

salemma juutide Jaffa turule. ostsin tüki halvaad ja purgi kiker-
hernestest valmistatud hummust — lähis-ida köögi ühte tuntumat 
rooga. Põhiliselt aga vaatasin niisama ringi. Juudi turg on veidi 
euroopalikum kui araabia oma, kuid samas jälle veidi „jahedam“.

Naasesime hotelli ja kell 10.00 jagunesime gruppidesse. osa 
meist läks vanalinna ja ortodokssete juutide linnaossa (Mea 

Vaade Rahvaste kiriku trepilt Kuldväravale, millest Jeesus kord 
kuningana Jeruusalemma sisenes. Foto: MaRT JaaNSoN

Šearim). Mina liitusin grupiga, mis suundus Iisraeli Muuseumi. 
Veetsin seal 5 tundi! Muuhulgas oli seal II templi makett, Surnumere 
toorarullide näitus, põhjalik arheoloogia- ja etnograafiaväljapanek 
ja kunsti nii Iisraelist kui kogu maailmast. Jõudsin vist enam-
vähem kõik läbi „ratsutada“. oli ka äratundmisrõõmu, eriti kaas-
aja kunsti poolel. Püha Maa on lisaks maailma religioonidele tuge-
vaks magnetiks ka muule maailma kultuurile!

Siis jalutasin hotelli tagasi, tegin viimased sisseostud ja pak-
kisin kohvri. Sõime õhtust ja valmistusime ärasõiduks.

Kell 20.30 viis buss meid Tel-avivi lennujaama, kus läbisime 
terve tunni kestnud turvakontrolli ja asusime kell 01.00 teele. Ka 
tagasilend kulges sujuvalt ja 4,5 tunni pärast maandusime Riia 
lennuväljal. Buss viis meid Pärnusse, kus Tartust tulejad maha 
läksid. Istusime liinibussi ja olimegi lõuna paiku kodus tagasi.

Mida see reis andis? Eks see selgub aja jooksul. Kuid mingil 
raskestisõnastataval kombel kinnitas see mu veendumust, et 
Jeesus elab!

Mart Jaanson,
EELK Nõo koguduse õpetaja

w 2. detsembri õhtul tegi Nõo kiriku meesansambel Meeri 
Seltsimajas juba traditsiooniks saanud sügisese esinemise. Seda-
puhku aga mitte üksi, vaid koos noortest lauljatest koosneva 
Kaitseliidu Majakooriga. Noor on ka viimase dirigent Liisa Sõõro. 
Õhtu kulges meeleolukalt, publikut oli rohkesti ja süüagi anti hästi.
w 3. detsembril tähistas Nõo kool oma 325. aastapäeva. Pidulikul 

vastuvõtul Nõo Spordihoones käis „naabreid“ õnnitlemas õp Mart 
Jaanson.
w 4. detsembril pärast peajumalateenistust kogunes Nõo kiriku 

meesansambel kirikuhoonesse, et helirežisöör Kalle Kivistiku abiga 
salvestada mõned koraaliseaded. Meesansamblil mõlgub nimelt 
meeles järjekordne kompaktplaat oma lauludega. Tehti mõned tunnid 
tööd ja jäädi tulemusega rahule.
w 5. detsembri õhtul oli Nõo kiriku meesansamblil vastutusrikas 

esinemine. astuti üles Soome Vabariigi 94. aastapäeva aktusel Tartu 

KRooniKa 
Ülikooli aulas. Laul kõlas kuulajate arvates hästi ja ka mehed ise jäid 
rahule.
w 9. detsembri õhtupoolikul kogunesid kirikusse meie koguduse 

pühapäevakoolilapsed koos juhendajate Imbi Tanilsoo ja Marju Libli-
kuga ning lapsevanem Silvi Liblikuga. Kaunistati kaks jõulukuuske 
(need annetas meie koguduseliige Jaan Pau Voikalt, suur tänu talle!), 
tehti proovi IV advendipühapäevaks plaanitud jõulunäidendiga ja 
peeti maha jõulupidu.

Külas olid ka sõbrad-toetajad Soome misjoniseltsist Kylväjä ees-
otsas Veikko Pasaneniga, kel oli meie lastele kaasa toodud hulgaliselt 
mitmesuguseid kingitusi. Kõik lapsed said lisaks kingitusele ka "Piibli-
lugude" raamatu. Võime oma tubli pühapäevakoolipere üle uhked olla!
w 10. detsembril toimus kirikus advendikontsert, millel esines 

meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel koos külaliskooriga 
Tallinnast — kammerkooriga Crede. Viimast juhatas kogudusele 
hästi tuttav noor dirigent Sander Tamm. Kontsert õnnestus hästi, 
eriti võimsalt kõlasid kahe koori ühislaulud. Pärast kontserti joodi ka 
kirikukohvi.
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w 11. detsembril pärast III advendi jumalateenistust sõitis Nõo 
kiriku meesansambel külla Karula kogudusele ja andis seal väikese 
kontserdi advendilauludest. Karula kogudus eesotsas pastori- 
perekond Tanilasega kostitas külalisi ja kontserdipublikut maitsva  
einega.
w 15. detsembril tervitas Meeri Seltsimaja naisansambel Elu- 

rõõm Seltsimajas Nõo vallavalitsuse ja volikogu jõulupeole kokkutul-
nuid paari lauluga. ansamblit saatis klaveril õp Jaanson.
w 18. detsembril IV advendi jumalateenistusel andsid meie kirikus 

tooni lapsed ja noored. Õp Jaanson õnnistas kolm noort leerilast ja Nõo 
pühapäevakoolilapsed esitasid oma õpetaja Imbi Tanilsoo juhtimisel 
kena jõulunäidendi.
w 20. detsembril esines Nõo kiriku meesansambel mõne lauluga 

Nõo Päevakeskuse jõulupeol. Jõululaule lauldi ka ühiselt.
w 20. detsembri õhtul täitsid kiriku Nõo kooli õpetajad, õpilased ja 

viimaste vanemad. Toimus traditsiooniline jõulukontsert, mis viimastel 
aastatel leiab aset küll üle aasta.
w 21. detsembril, ebatavalisel ajal kell 9.00 astus Nõo kiriku mees-

ansambel üles huvitavas paigas — audentese Spordigümnaasiumi 
otepää filiaalis. Kuulajateks olid gümnaasiuminoored — tulevased 
sportlased — ja nende õpetajad. Ehkki ansambel oli veidi ärevuses, 
kuidas nende veidi vanamoodne laulustiil noortele meeldib, võttis 
publik pakutu rõõmu ja tänuga vastu.
w 21. detsembri keskpäeval toimus Meeri Seltsimajas 2011. aasta 

viimane piiblitund ja paari tunni pärast ka kohalik jõulupidu.
w 23. detsembril lõpetas Külaaseme piibligrupp oma sügishooaja 

armulauaga jumalateenistusega, mis toimus, nagu ikka, Kalju Õlleku 
külalislahkes talus. Teenistuse viis läbi õp Mart Jaanson.
w 24. detsembril pidas meie kogudus koos paljude külalistega püha 

jõuluõhtu jumalateenistust. Teenis õp Mart Jaanson, laulis koguduse 
segakoor Ragne Meieri juhatusel. Meeleolu oli harras ja jõulurõõm 
täitis südant.
w I jõulupühal, 25. detsembril kaunistas jumalateenistust lauluga 

Nõo kiriku meesansambel. Pärast jumalateenistust kuulutas mees-
ansambel koos õp Jaansoniga jõuluevangeeliumi ka Nõo hooldekodu 
elanikele: toimus armulauaga palvus.
w 29. detsembril pidas meie kogudus oma jõulupidu, seekord 

Nõgiaru raamatukogus. Esmalt viis õp Jaanson läbi armulauaga pal-
vuse. Siis maitsti jõulusööke ning tunti koos laulude ja mängudega 
ennast mõnusalt.
w 30. detsembri õhtul esines meie kirikus organist Itaaliast 

Edoardo Narbona. Kontserdil tegi kaasa ka meie koguduse liige, tšellist 
annikki Blank. Kontsert kandis nime „aastalõpu tänuhetked orelimuu-
sika saatel“ ja kuulajad said sobiva muusika saatel tõepoolest lõppe-
vale aastale tänumeeles tagasi mõelda.
w 31. detsembril saatis kogudus vana aasta ära traditsioonilisel 

viisil: esmalt armulauaga jumalateenistus ja seejärel kirikukohv käär-
kambri pliidil valmistatud pannkookidega.
w 2012. aasta esimene päev, Jeesuse nimepäev langes Tema üles-

tõusmispäevale, pühapäevale. Kogudus tähistas seda armulauaga 
jumalateenistusega. Pärast teenistust sõitis Nõo kiriku meesansambel 
oma traditsioonilisele aasta esimese päeva üritusele — ansambli I 
tenori Mati Koonukõrbi maakodus toimus laululaager ja sihtide sead-
mine alanud aastaks.
w Uue 2012. aasta 4. jaanuaril jätkati kirikus Taizé-palvuste tradit-

siooniga.

w 5. jaanuaril osales õp Jaanson Lõuna-Eesti palvushommiku-
söögil Tartu restoranis atlantis. Tartu linna ja maakonna ametnikud 
ning vaimulikud palvetasid üheskoos oma maa ja rahva eest.
w 6. jaanuaril alustas uut aastat pühapäevakool. Nõo lapsed 

kogunesid, nagu ikka, noortekeskusse, Luke lapsed aga võtsid kiriku 
jõulukuuskedelt ehted maha.
w 8. jaanuari peajumalateenistusel mälestati Nõo koguduse kaua-

aegset õpetajat Harald Tammurit, kelle sünnist täitus 5. jaanuaril  
95 aastat.
w 13. jaanuaril tegi piiblitundide „otsa“ lahti Külaaseme piibligrupp. 

Jaanuarikuu jooksul läksid käima piiblitunnid ka Meeril, Nõgiarus ja 
Nõos.
w 19. jaanuaril kogunes koguduse nõukogu kiriku käärkambrisse 

korralisele koosolekule. Kinnitati möödunud aasta aruanded ja plaanid 
uueks aastaks.
w 23. ja 25. jaanuaril külastasid Nõo kirikut Nõo põhikooli  

7. klassid. Kiriku hoonet ja õpetust tutvustas neile õp Jaanson.
w 4. veebruaril esines meie kirikus Nõo kiriku meesansambel. 

Väljas paukus küll vali pakane, kuid sellele vaatamata tulid ka mõned 
kuulajad. Sellised karmides tingimustes läbiviidud ettevõtmised jäävad 
erilistena meelde.
w 24. veebruari hommikul tänas Nõo kogudus oma kirikus Jumalat 

Eesti iseseisvuspäeva puhul. Laulis koguduse segakoor Ragne Meieri 
juhatusel. Päevakohase jutluse pidas õp Mart Jaanson.
w 24.-27. veebruarini viibis Nõo kiriku meesansambel kontsert-

reisil Saksamaal. Kesk-Saksamaal Spangenbergis ja Eschweges osa-
leti 19. korda toimuval Ida-Euroopa heaks tehtava korjandus- 
aktsiooni Hoffnung für osteuropa avaüritustel. anti kaks kontserti  
ning esineti jumalateenistusel ja mitmel koosviibimisel. 
w 26. veebruari peajumalateenistusel teenis kogudusele hästi tut-

tav Diina Tuulik, kes asendas Saksamaal viibivat koguduseõpetajat.

Ajalehe Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) 27. veeb-
ruari numbris ilmunud nupuke Nõo kiriku meesansambli esinemi-
sest Spangenbergi linnakirikus 25. veebruaril. 
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Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo Valla 
Lehes kui kirikus. aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

juMalateenistused ja Muud Koguduse üRitused

Cleelia Väli  11.12.11
Maidu allikas  06.01.12 (õp anna-Liisa Vaher)

Ristitud
(Nõo Püha Laurentsiuse kirik)

eelK nõo Kogudusest lahKunud

Ene-Liis Velberg EELK Tartu Pauluse kogudusse
Rutt Villemson EELK Kambja kogudusse

Maetud
Melanie Nolk 04.11.11 Tartu krematoorium 
                                          (EKo preester Leevi Lillemäe)
oskar Saag 02.12.11 Nõo kalmistu
Endla Tullino 17.12.11 Elva kalmistu
Kalev Lestberg 28.12.11 Tartu krematoorium 
                                          (õp Joel Luhamets)
Jüri Kolkanen 11.01.12 Nõo kalmistu
Virve Tootsi 14.01.12 Tartu krematoorium
Tauri otsing 21.01.12 Nõo kalmistu
Ilda Tamm 22.01.12 Nõo kalmistu
Karl Toom 11.02.12 Elva kalmistu (õp Vallo Ehasalu)
Ilmar Kokk 18.02.12 Nõo kalmistu
Hilda Lond 23.02.12 Nõo kalmistu

Helgi ja Viktor Mondonen 29.12.12

50 aastat laulatusest — 
KuldPulM

MÄRTS 2012
Jumalateenistus. armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. armulaud.
Jumalateenistus.

P, 4. kl 11.00 
P, 11. kl 11.00 
P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 

APRILL 2012
Palmipuudepüha jumalateenistus. armulaud. 
Martin Lipu päev. Laulab koguduse segakoor.
Suure Neljapäeva jumalateenistus. armulaud.
Suur Reede liturgiline jumalateenistus. 
armulaud.
I ülestõusmispüha jumalateenistus. armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.
II ülestõusmispüha jumalateenistus.
Jumalateenistus. armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. armulaud.

P, 1. kl 11.00 

N, 5. kl 18.00 
R, 6. kl 11.00 

P, 8. kl 11.00 

E, 9. kl 18.00
P, 15. kl 11.00 
P, 22. kl 11.00 
P, 29. kl 11.00 

P, 6. kl 11.00 
P, 13. kl 11.00 

N, 17. kl 18.00 

P, 20. kl 11.00 
P, 27. kl 11.00 

E, 28. kl 18.00 

Jumalateenistus. armulaud.
Emadepäeva perejumalateenistus. 
Teenib Diina Tuulik.
Taevaminemispüha jumalateenistus.
armulaud.
Jumalateenistus. armulaud.
I nelipüha jumalateenistus. armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.
II nelipüha jumalateenistus.

MAI 2012

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVaL kell 15.30.
PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KoLMaPÄEVaL vastavalt kell 12.00 ja 13.00.
TAIZE-PALVUSED kuu esimesel ja kolmandal KoLMaPÄEVaL kell 19.30 kirikus.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 12.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 15.30.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5) REEDEL, 02.03., 16.03., 30.03., 13.04., 27.04., 11.05 kell 17.00.
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KoLMaPÄEVaL ja REEDEL kl 9.30–11.30.

leeRitatud
(Nõo Püha Laurentsiuse kirik)

Madis Pärtelpoeg  18.12.11
Madli Vares  18.12.11
Cleelia Väli  18.12.11
Maidu allikas  06.12.12 (õp anna-Liisa Vaher)
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

Palju õnne ja juMala õnnistust teile Kõigile!sünniPäevad

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 

KontaKt KiRiKuvaneM  Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus) 

oRganistid

agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

KooRijuht

Ragne Meier, tel 526 5569

PühaPäevaKooli õPetajad

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

MÄRTS 2012
Vilma Luksep Elva 01.03. 76
anne Sorgsepp Elva 02.03. 53
Tõnu Naudi Nõo 03.03. 65
Tamara anzel Nõo 04.03. 85
Laine Henno Tartu 05.03. 80
Maie Soonberg Luke 06.03. 77
Endla Kõll  Nõo 08.03. 86
Margus Värno Nõo 08.03. 36
Laine Põder Elva 10.03. 78
Karl Toots  Tallinn 10.03. 80
Taavi Hallik Tartu 11.03. 30
aime Mägi  Meeri 11.03. 77
Linda org  Meeri 11.03. 70
Mare Kanarbik Vissi 12.03. 50
Helju Mikkel Luke 13.03. 87
Rein Prost Käo 14.03. 66
Magnus Urb Tallinn 15.03. 30
Eva Keernik Nõo 16.03. 68
Toomas Kangur Tartu 17.03. 45
aino Raud  altmäe 20.03. 75
anneli Sannamees Tartu 20.03. 28
Heli Kruuse Nõo 22.03. 51
Maarja Daniel Peedu 23.03. 26
Piret Prost Elva 23.03. 35
Gunnar Sannamees Nõo 24.03. 27
Raili Värno Nõo 26.03. 34
Juhan Soonberg Nõo 27.03. 79

Maidu allikas Nõo 28.03. 39
ants Zeigo  Sulu 28.03. 75
Mati Käärik aiamaa 29.03. 57
Ene Naudi  Nõo 30.03. 58
aurelia Rämmer Tartu 30.03. 64
Merry aart Valga 31.03. 59
Mart Jaanson Märja 31.03. 46
Leida Palsi Nõo 31.03. 88

APRILL 2012
arvo Luik  Nõo 03.04. 59
Peeter Zeiger Meeri 03.04. 74
Jane Pedmannson Tartu 04.04. 41
Maret Terav        Väike-Maarja 04.04. 82
Malle Roomet Meeri 06.04. 66
Maie Pau  Külitse 07.04. 63
Valentine Räisa Luke 09.04. 93
Marje-Maret Kivari Karijärve 10.04. 69
Marek Sugul Elva 12.04. 35
Margus Lehesaar Nõo 14.04. 35
Miralda Lind Tartu 14.04. 75
Marta Ehrlich Pärnu 15.04. 81
aila Utsu-Püttsepp Peedu 16.04. 40
Helju aav  Tartu 17.04. 78
Viive Terav Luke 19.04. 71
Koit Viigipuu Melliste 21.04. 47
Endla Tamm Meeri 23.04. 80

Tiina Ööpik Tartu 23.04. 50
Malle Kuiv  Nõo 24.04. 78
Vello Napseppa Tartu 24.04. 51
Marju arras Tallinn 25.04. 64
Ragne Metsamägi Nõo 30.04. 26

MAI 2012
Karl Kruuse Nõo 02.05. 25
Marina Karro Nõo 04.05. 56
Marike Tolmats Nõo 05.05. 21
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05. 37
Maimu Piir Nõo 10.05. 98
anne Joosepson Nõo 12.05. 50
Marju Raud Meeri 12.05. 66
Juta Sannamees Nõo 12.05. 49
Tõnis otsa Tartu 15.05. 80
Toivo Põld  Peedu 15.05. 56
Lea Kuimets Põlva 19.05. 81
olev Sannamees Nõo 19.05. 51
Maarja oja Barcelona 20.05. 28
Marta-Johanna Viks Luke 20.05. 99
Viivi Soonvald Meeri 22.05. 74
Ülo Tõnnis  Tartu 24.05. 81
Kaido Kubri Nõo 28.05. 32
Linda Trummal Tartu 29.05. 39
Marianne Viljamaa Nõo 29.05. 84
Helga Puiestik Tartu 31.05. 87

w EELK Nõo koguduse kevadine leerikursus algab 11. märtsil 
kell 13.00 kiriku käärkambris.
w Palmipuudepühal, 1. aprillil tähistab kogudus jumalateenis-

tusel Martin Lipu päeva. Laulavad koorid ja pärast teenistust 

teated toimub ühine söömaaeg. Kõik on palutud!
w Liikmeannetust 2012. aasta eest (summa vastavalt anne-

taja soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku 
käärkambris kui ka pangaülekandega (EELK Nõo koguduse a/a  
nr 101 520 060 910 03 SEB pangas, selgitus: „Liikmeannetus  
EELK Nõo kogudusele“).


