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Hofgeismari linnas EELK ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse 
Kiriku (EKKW) vaimulike ühine täiendkoolitus, mis kandis nime 
„Jumalateenistuste ja ametitalituste võimalused sekulaarses 
ühiskonnas“. Eesti kiriku poolt osales koolitusel Pärnu, Lääne, 
Ida-Harju, Tartu ja Valga praostkonna esindajaid, kokku 9 ini-
mest. Kõigil neil praostkondadel on juba varasemast pikema- või 
lühemaajalised suhted EKKW alaüksustega, mida ei nimetata küll 
praostkondadeks, vaid kirikuringkondadeks (Kirchenkreis). Mina 
koos praost Vallo Ehasaluga esindasin sel koolitusel Valga 
praostkonda, kellel on u 8 aastat käinud üpris tihe koostöö EKKW 
Eschwege kirikuringkonnaga.

Nädala sisse mahtus palju: loengud, seminarid, ühised pal-
vused, seltskondlikud ettevõtmised jms. Järgnevalt mõned mul-
jed ühiskoolituse tegemistest.

Koolitus leidis aset EKKW väljaõppe- ja täienduskoolitus-
keskuses, mis asub ajaloolise tervisekeskuse kompleksis keset 
meeldivat pargiala. Ühiskoolituse kava oli kokku pannud saksa vaimulikest koosnev töörühm, kelle hulgast EELK Saksamaa praost Michael 
Schümers ja õp Stephan Bretschneider on hästi tuttavad ka mitmele meie koguduse liikmele. Üpris tiheda programmiga koolitust juhtis 
kindlakäeliselt, kuid ülimalt leebelt Hofgeismari Pastoraalseminari juhataja õp dr Diethelm Meissner. Üks koolituse olulistest kõrval-
teemadest oli piiblitöö, mida juhtis praost Schümers. Seda tehti minu jaoks uudsel meetodil, mida nimetati „Piibli jagamiseks“. Viimane 
seisnes selles, et u 6-liikmeline töörühm mõtiskles u tunni jooksul etteantud piiblikoha alusel. Esmalt loeti tekst eesti ja saksa keeles 
ette. Seejärel valis iga rühmaliige pärast rahulikku järelemõtlemist sellest kirjakohast ühe või mitu lõiku ja tutvustas teistele oma 
valiku põhjuseid. Mulle meeldis selline rahulik, kuid süstemaatiline viis interaktiivselt Piiblit tundma õppida.

Koolitusel osalejad kuulsid mitmel korral Hofgeismari Pastoraalseminari praktilise teoloogia referendi õp dr Lutz Friedrichsi sisult 
ja vormilt tugevaid ettekandeid, mis andsid koolituse peateemale teoreetilise lähenemisviisi. Dr Friedrichs rääkis jumalateenistustest ja 
ametitalitustest EKKW sekulaarses keskkonnas. Tema käsitluse aluseks oli tuntud saksa sotsioloogi ja filosoofi Jürgen Habermasi idee, 
et me elame praegu postsekulaarses ühiskonnas. Mis on postsekulaarsus? See on sekulaarse ehk ilmaliku ühiskonna vajadus religiooni 
järele, mis aga avaldub selles ühiskonnas mitte traditsiooniliste kiriklike vormide vaid millegi muu, nt kultuuri kaudu. Tänapäeva seku-
laarses kultuuris on täheldatavad mitmed religioossed ilmingud. Näiteks on  jalgpallimatši pidulikus hümnilaulmises ja lippude lehvita-
mises ning jalgpallistaaride imetletud esinemises midagi religioosset. Arvan, et siia võiks liigitada ka eestlaste laulupeo jms. Post-
sekulaarses ühiskonnas pole inimesed enam huvitatud kirikust kui institutsioonist, vaid tema võimest pakkuda teatud liiki etendusi. 
Võib-olla seletab see asjaolu, et nii Eestis kui ka Saksamaal on osavõtt traditsioonilistest pühapäevastest peajumalateenistustest lan-
gustrendis. Seevastu kasvab osavõtt uudsetest jumalateenistuse vormidest, nagu Eestiski tuntud Toomamissa või õhtused populaarses 
stiilis „öökullide“-jumalateenistused (vt http://www.nacht-eulen.de/) või GoSpecial-jumalateenistused (vt http://www.gospecial.de/). 
Arvan, et ka Eestis populaarsed Taizé-palvused ja noorte Emmause missad on liigitatavad selliste uudsete jumalateenistuslike vormide 
hulka.                                                                                                                                                                                        à

Halle siluett 2012. aasta augustis. Foto: MART JAANSoN
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Algus vt lk 1
Uut ei otsita aga mitte ainult jumalateenistuslikus elus, vaid ka 

kiriklikes ametitalitustes. Koolituse teisel päeval viidi meid Kasseli 
peasurnuaiale, kus meid võttis vastu dr Jürgen Rehs surnuaia juht-
konnast ja pidas huvitava ettekande väljakutsetest, mille ees seisab 
tänapäeva saksa matusekultuur. Kasseli peasurnuaed kuulub kirikule 
ja seetõttu on mõistetav selle juhtkonna pingutus säilitada oma kohta 
„matuseturul“, kui nii tohib väljenduda. Tõepoolest, kirstumatuse kal-
lidus ja sellega kaasnev bürokraatia on sundinud inimesi välja 
mõtlema uusi matusekombeid. Meilgi hästituntud urnimatus on 
Kasseli surnuaia praktikas juba kaugelt ületanud kirstumatuse osa-
kaalu. See aga tähendab seda, et urn inimese põrmuga ei pruugi 
rahupaika sattuda enam perekonniti, vaid surmade järjekorras ja 
varustatuna heal juhul vaid nimega. Seda tingib peamiselt piiratud 
kalmisturuum. Saksamaal on tänapäeval levinud ka nn rahumetsad, 
väljaspool surnuaedu asuvad metsatukad, kus on võimalik osta ene-
sele üks kasvav puu ja matta selle juurde bioloogiliselt lagunevas 
ümbrises lähedase põrm — arvestades kahjuks võimatusega seda 
kunagi hiljem ümber matta. Räägiti ka nn sõumatustest, mis kujuta-
vad endast kalleid, hoolikalt lavastatud etendusi. Võimaluse viimas-
teks on välja pakkunud Kasseli kiriklik peasurnuaed ise, sest 
konkurents eelnimetatud rahumetsadega on karm.

Saadud info jumalateenituste ja talituste kohta on igal juhul 
mõtlemapanev, sest Eesti avatud ühiskond on avatud ka taolistele 
mõjudele. Siiski on Saksamaa „stsenaariumi“ kohandumisel meie 
tingimustega õnneks ka takistusi, millest antud kontekstis on olulise-
mad erinevused Eesti ja Saksa kiriku vahel. Eesti luterlik kirik on 
muidugi välja kasvanud Saksa luterlikust kirikust, kuid erinevalt täna-
sest saksa evangeelsest (luterlusest veidi laiem, ka reformeeritud 
traditsiooni hõlmav määratlus) kirikust on EELK seisnud viimased 95 
aastat riigist kindlalt lahus. Viimane asjaolu, eriti selle äärmuslik 
vorm nõukogude ajal, on tinginud selle, et tänapäeval väikese liik-
meskonnaga EELK toimib omamoodi tunnistuskirikuna. Saksa evan-
geelse kiriku liikmete protsent riigi elanikkonnast on teatavasti tun-
duvalt suurem kui vastav protsent Eestis. Nõnda ei tule EELK-l 
uudsete jumalateenistuste ja talituste viiside peale tungides niipalju 
vastu tulla ühiskonna nõuetele, vaid on võimalik hoida rangemat, 
kiriku õpetusest lähtuvat joont. Teisisõnu: kui suure, kuid sisulisest 
kirikuelust võõrduva liikmeskonnaga saksa evangeelne kirik on sun-
nitud vastu tulema oma liikmete soovile muuta kiriku institutsiooni 
sekulaarse ühiskonna nõuetele vastavamaks, siis EELK-lt kui vähe-
muskirikult ootab Eesti sekulaarne ühsikond pigem konservatiivsust 
kui mugandumist aja nõuetega. Mul pole viimase väite tõenduseks 
tuua küll arve sotsioloogilistest uuringutest, kuid kinnitust sellele võib 
näha EELK sirgjooneliselt eitavas hoiakus samasooliste abielu suhtes 
ja sellest hoiakust arvatavasti tuge saanud Eesti justiitsministeeriumi 

värskes kooseluseaduse kavandis, mis ei luba samasoolistel abielluda 
ega lapsendada.

Lisaks koolituse mõtlemapanevatele teemadele oli meil võimalik 
külastada maailma ühte kõige tähtsamat kaasaja kunsti foorumit,  
13. korda toimuvat doCUMENTAT Kasselis. Kahe tunni jooksul jõudsime 
sellest suurest näitusest vaadata vaid väikest osa, kuid ka see oli 
muljetavaldav ning lubas edasi mõelda teemal, kas ja kuidas võib 
postsekulaarses ühiskonnas religioon avalduda kunsti kaudu. 
Nädalavahetusel saime koos sõpradega Eschwege kirikuringkonnast 
sõita Halle linna. See sotsialistliku Ida-Saksamaa perioodi märke 
kandev linn on säilitanud oma ajaloolise tähenduse ja suursuguse 
arhitektuuri. Halles võisime vaadata kõigi aegade ühe tuntuma 
helilooja G. Fr. Händeli sünnikodu, väisata kuulsat Turukirikut, kus 
töötas organistina üks suuremaid barokiaja heliloojaid Samuel 
Scheidt ja kus asub Martin Lutheri surimask, ning külastada Halle-
pietismi kantsi, A. H. Francke orbudekodust välja kasvanud ja maailma 
üheks märgilisemaks haridusprojektiks kujunenud nn Francke Siht-
asutusi (Franckeschen Stiftungen).

Lisaks ühiskoolituselt saadud teadmistele ja uutele ideedele sai 
iga Eesti praostkonna delegatsioon võimaluse külalistada oma 
sõprusringkonna esindajate kogudusi. Mina ja praost Ehasalu 
väisasime tuttavaid vaimulikke Eschweges ja selle lähiümbruses. 
Eschwege kirikuringkonna dekaaniks (meie mõistes praostiks) on 
endiselt dr Martin Arnold, kuid saksa poolel aastaid partnerlussuhteid 
hoidnud õp Stephan Bretschneider on asumas uude töökohta 
Hofgeismaris ja on andnud oma vahendajarolli üle õp Harald 
Aschenbrennerile. Viimane juhtis saksa sõprade delegatsiooni juba ka 
tänavusel Valga praostkonna laulupäeval Elvas juuni algul. 

Lõpetuseks tasub veelkord rõhutada sõprussidemete tähtsust 
Saksa evangeelse kirikuga. Tänapäeva Eesti ja Saksamaa on ajaloolis-
tel ning majanduslikel põhjustel küll mõneti erinevad, kuid lisaks 
ilmsetele kultuurilistele sidemetele seob meid ühine usupuhastuslii-
kumine, mille 500. aastapäeva kogu luterlik maailm 2017. aastal 
tähistab. on tunda, et Saksa kirik hoolib väga Eesti kirikust  — seda 
kinnitas järjekordselt ka eelkirjeldatud ühiskoolitus. Püüdkem siis 
vastata samaga. Õp Aschenbrenner plaanib 2013. aasta juulis uut 
Eschwege kirikuringkonna külaskäiku Eestisse. Selle reisi kestel 
loodetakse veeta ajavahemik 12.–16. juulini meie Valga praostkonna 
kogudustes. Ehkki kavandatava reisini on veel rohkesti aega, kutsun 
juba nüüd Nõo koguduse liikmeid paigutama saksa külaliste vastu-
võttu ka oma suveplaanidesse.

Õnnistatud suve lõppu ja sügise algust soovides

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja

EESTI JA SAKSA KIRIK MUUTUVAS AJAS

EELK Nõo KogUdUSEST LAhKUNUd

Silja Sepp EELK Avinurme kogudusse

EELK Nõo KogUdUSSE üLE TULNUd

Eva Poom EAÕK Arussaare kogudusest
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w 2. juunil leidis Elva kirikus aset EELK Valga praostkonna iga-
aastane laulupäev. Kirik oli täis lauljaid ja kuulajaid nii Eestist kui 
ka Rootsist ja Saksamaalt. Kõlas muusika Valga praostkonnaga 
seotud eesti heliloojatelt ja peab ütlema, et üpris nõudliku kavaga 
tuldi kenasti toime. Meie kogudusest osales laulupäeval koguduse 
segakoor ja Nõo kiriku meesansambel.
w 3. juuni peajumalateenistusel said meie kirikus leeriõnnis-

tuse 4 uut koguduseliiget.
w 8. juunil peeti piiblitunni-hooaja lõpujumalateenistus Küla-

aseme külas Kalju Õlleku talus. Peale Nõo koguduse liikmete osales 
teenistusel ka meie hea naabri, Puhja koguduse liikmeid. Teenis õp 
Mart Jaanson.
w 8. juuni pärastlõunal pidasid meie koguduse Nõo ja Luke 

pühapäevakoolilapsed kirikuaias hooaja lõpupiknikku. Loomulikult 
olid kohal ka meie tublid lastetöö tegijad Imbi Tanilsoo ja Marju 
Liblik.
w 16. juuni hommikul kogunesid koguduseliikmed iga-aastasele 

varasuvisele koristustalgule, mille käigus anti kirikuruumile uus, 
suvine hingamine.
w 17. juuni peajumalateenistusel teenis kogudusele hästi tuttav 

Diina Tuulik, sest õp Jaanson võttis koos meie koguduse sega- 
kooriga osa EELK laulupäevast Suure-Jaanis. Laulupäeval osales 
ka lastekoor „Väike küünal“, mille koosseisus laulis lapsi nii Valga 
praostkonnast kui ka meie kogudusest.
w 19. juunil koguneti jälle kirikuõue, et lõhkuda ja ladustada 

puuküttematerjali, mille annetas sel aastal kogudusele koguduse-
liige Jaan Pau Voikalt. Südamlik tänu nii Jaanile kui ka kõigile talgu-
listele, kes tol päeval ja ka hiljem meie kiriku talviseks kütteperioo-
diks valmis seadsid!
w 20. juunil toimus Elva kirikus ja pastoraadis EELK Valga 

praostkonna sinod. Meie kogudusest osalesid sellel õp Jaanson, 
sinodisaadikud Jaan Aruväli ja Madis Kanarbik ning külalisena 
Taime Põld ja Imbi Tanilsoo.
w 1. juuli hommikul peeti Nõo kalmistul traditsioonilist surnu-

aiapüha. Ilm oli imeilus ja väli-jumalateenistusele kogunes mõni-
kümmend inimest. Teenis õp Jaanson ja laulusaateks mängis vana 
tuttav puhkpillikvartett Tartust.
w 2.–4. juulini leidis Aakre metskonna RMK Soontaga laagriplat-

sil aset EELK Valga praostkonna laste suvelaager. Taevaisa kinkis 
laagrilistele, u 50 lapsele ja täiskasvanule sobiva ilma ja rõõmsa 
meele. Meie koguduse kaudu osales laagris 11 last ja 5 täiskas-
vanut.
w 4.–6. juulil pidas meie koguduse liige Taime Põld kirikuaias 

kultuuriloolisi tunde teemal „Teeliste kirikud meil ja mujal“. Selle 
ettevõtmisega algas meie koguduse sellesuvine „Teeliste kirikute“ 
projekt, mis kulges väga hästi. Suur tänu teile, kallid sõbrad, kes te 
aitasite meie kirikut kahe kuu jooksul teeliste jaoks lahti hoida!
w 4. juulil Külaaseme külas ja 8. juuli peajumalateenistusel Nõo 

kirikus pidas jutluse emeriitõpetaja Berliinist Winfried Schloth. Ta 
on Eestis juba mitmendat korda ning toob alati kuulajate kõrvu 

KRooNIKA 

Koguduse reisiseltskond Põlva kirikus

äratusjutluse vormis head ja karget evangeeliumisõna. Nii ka see-
kord. Pärast nimetatud üritusi joodi üheskoos ka kirikukohvi.
w 12.–13. juulil reisis veerandsada kogudusliiget ja nende 

sõpra-sugulast bussiga läbi kõik EELK Võru praostkonna luterlikud 
kirikud ja lisaks ka kaks EAÕK kirikut Räpinas ja Värskas. Tegemist 
oli koguduse iga-aastase ekskursiooniga. Ööbiti külalislahkes 
Urvaste pastoraadis, kus ekskursandid võttis vastu koguduse õpe-
taja, Võru praostkonna abipraost Üllar Salumets.                    à

Kristuspäev Tallinna Lilleküla staadionil 28. juulil 2012. 
Foto: Eerik Semlek

Praost Marko Tiitus jutlustamas Nõo koguduse nimepäeval  
10. augustil 2012. Foto: Mart Jaanson



4RAhUTEgIJA

Kui koolimajad täituvad lastega septembris, siis Laguja 
koolimajas kaikusid laste kilked  augustikuu kahel viimasel näda-
lavahetusel. Toimus kaks pühapäevakoolilaagrit. Esimene oli Nõo 
pühapäevakoolilaste päralt, teine Laguja lastele. Suureks abiks 
laagri korraldamisel olid 14–15-aastased noored Thea, Kristiina 
ja Kaia-Liisa. Pastoritest aitasid laagri toimumisele kaasa Mart 
Jaanson, Vallo Ehasalu, Maarja Sokk ja Marko Tiirmaa. Aitäh 
neile!

Laagrid kestsid kolm päeva, teemaks „Püha koda“. Rääkisime 
sellest, mis on  meile püha (kodu, vanemad, loodus meie ümber, 
kodumaa, riigipühad, tähtpäevad, pühad paigad, pühakojad eri-
nevatel aegadel). Nõo lapsed jõudsid laagri viimasel päeval, 19. 
septembril ka Nõo pühakotta, kus nad esinesid peajumalateenis-
tusel laulu ja väikese näidendiga. Viimane jutustas sellest, kui-
das 12-aastane Jeesus Jeruusalemmas ära kadus ja ta hiljem 
templist üles leiti. Eelnevatel päevadel sai meisterdatud oksa-
kaltsuvaipa, lille-liivakaarte, teha lilleseadet, käia õpetaja Imbi 
Tanilsoo pool, ronida lillemäel, grillida, ise süüa teha, maalida, 
veeretada papiratta paelu, ratsutada jne.

Laguja laste laager hakkas veerema vastupidises järjekor-
ras. Esimesel päeval käisime otepää kirikutega tutvumas, külas- 
tasime ka Eesti Lipu Muuseumi, kus saime vaadata esimese sini- 

mustvalge lipu koopiat. Kodukiriku joonistamine õnnestus väga 
hästi, akvarellitud Eedeni aiad nägid välja imelised. Kui Nõo laste 
esimene päev rääkis Eedeni aiast, siis Laguja lapsed lõpetasid 
laagri lillede keskel.

Ehkki vihm tegi laagri tegevustesse väikesed korrektiivid, 
saime vihmahoogude vahele ka päikest ja laagrid õnnestusid 
hästi. Kõik plaanitud tegevused said ka tehtud. Nüüd jääb lastele 
soovida head algavat kooliaastat ja pühapäevakooliaastat!

Imbi Tanilsoo

Algus vt lk 3

w 14. juuli õhtul võttis Meeri Seltsimaja naisansambel 
Elurõõm lauluga osa seltsimaja juures toimunud Meeri küla 
päevast. Klaveril saatis õp Mart Jaanson.
w 15. juuli peajumalateenistusel sai kuldleeriõnnistuse üks 

1962. aastal Nõo kirikus konfirmeeritud leerilaps, Malle 
Einmaa.
w 18. juuli Taizé-õhtule kogunes tavalisest arvukamalt 

osalejaid — 11 inimest. Taizé-palvused on kestnud läbi kogu 
suve.
w 25. juulil alustas õp Jaanson Luke külas otsingute talus 

erakorralist ja tavalisest tihedamat suvist leerikursust. 
Kursusel osales neli koguduseliikme kandidaati, lisaks — just-
kui enesetäiendamise mõttes — ka meie koguduse tubli 
esindaja Luke külas Marju Liblik. Neli osavõtnut said leeri- 
õnnistuse 19. augusti peajumalateenistusel.
w 28. juulil osales viis meie koguduse liiget Tallinna Lilleküla 

staadionil toimunud Kristuspäeval. Saadi osa päevasest kõiki 
Eesti kristlikke konfessioone ühendavast palve- ja muusika-
koosolekust ning õhtusest gospelkontserdist. 
w 6.–11. augustil võttis meie kogudus vastu külalisi. Toimus 

iga-aastane kuulutusnädal. EELK Jõgeva koguduse õpetaja 

Valdo Reimann, Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplan Anna-Liisa 
Vaher ja EELK Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus jagasid 
jumalasõna. Kirikukontsertidel esines laulja Tõnis Mägi, orga-
nist Elke Unt koos noorte keelpillimängijatega ja organist 
Toomas Trass. 10. augustil, lauritsapäeval peeti koguduse 
nimepäeva, kuulati praost Tiituse jutlust ja Nõo kiriku mees-
ansambli laulu ning nauditi Marju Libliku valmistatud torti. 
Praost Tiitus õnnistas ka Meeri Seltsimaja käsitööringi poolt 
kirikule valmistatud istepadjad. Kuulutusnädal läks hästi korda: 
oli hea osadus ja võis kohtuda inimestega, kes varem on meie 
kirikusse sattunud harva või üldse mitte.
w 17. augusti õhtul sai kirikuline osa kontsert-mõtisklusest 

„Valguse tee“. Meie koguduseliikmeile juba oma abivalmiduse ja 
leebusega südamesse läinud itaalia organist Edoardo Narbona 
koos meie koguduseliikme, tšellist Annikki Aruväliga esitasid 
barokiaja muusikat. Vahetekste luges õp Jaanson.
w 19. augusti pärastlõunal kogunes Nõo valla Keeri külla 

perekond Kuusikute taluõuele u 30 inimest, kes mälestasid 
laulu ja kõnedega endist Keeri mõisnikku ja Nõo kiriku eestseis-
jat Hans Wühnerit (1836–1911). Üritus oli jätkuks möödunud 
aasta Hans Wühneri päevale, millega tähistati selle tubli mehe 
175. sünni- ja 100. surma-aastapäeva. Nõo kiriku meesansamb-
lit, Meeri Seltsimaja naisansamblit ja kuulajaid ei nörritanud 
sugugi ka vihm, mis jäi järele täpselt siis, kui asuti maitsma 
Anne Saali valmistatud ülimaitsvat kalasuppi.

KRooNIKA 

LASTELAAgRId LAgUJAL

Laguja lastelaagrist osavõtjad lõpupiknikul Nõo kirikus
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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

SÜGISENE LEERIKURSUS algab PÜHAPÄEVAL, 23. septembril kell 13.00 kiriku käärkambris.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKoGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.

PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KoLMAPÄEVAL vastavalt kell 12.00 ja 13.00.
TAIZÉ-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.

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30-11.30.

P, 7. kl 11.00
P, 14. kl 11.00
P, 21. kl 11.00
P, 28. kl 11.00
K, 31. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Usupuhastuspüha jumalateenistus.

OKTOOBER  2012

SEPTEMBER  2012
Jumalateenistus. Kooliminejate õnnistamine. 
Armulaud.
Vanavanemate päeva jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 2. kl 11.00

P, 9. kl 11.00
P, 16. kl 11.00
P, 23. kl 11.00
P, 30. kl 11.00 

NOVEMBER  2012
Jumalateenistus. Armulaud.
Isadepäeva perejumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Surnutepüha jumalateenistus.
Igavikupühapäeva kontsert.
Esinevad Kai Kallastu (sopran) ja 
Aare Tammesalu (tšello).

P, 4. kl 11.00
P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00
P, 25. kl 11.00
P, 16. kl 16.00

MAETUd
Vladimir Kallas   24.06.12  Nõo kalmistu
Ingrid Paal   28.06.12 Nõo kalmistu
Ardo Kiisk   30.06.12 Nõo kalmistu
Evi-Maie Puusepp   06.07.12 Elva kalmistu

Anna Rätsep   06.07.12 Elva kalmistu kabel
Linda Kiidar   07.07.12  Nõo kalmistu
ott Kaarel Merioja   04.08.12 Nõo kalmistu
Joel Viin    30.08.12 Kambja kalmistu 
                                                              (õp Kristjan Luhamets)

w EELK Nõo koguduse sügisene leerikursus algab pühapäeval, 
23. septembril kell 13.00 kiriku käärkambris. oodatud on igas 
vanuses leeriõpilased.
w Pühapäeval, 25. novembril kell 16.00 toimub Nõo kirikus 

Igavikupühapäeva kontsert. Esinevad Kai Kallastu (sopran), Aare 
Tammesalu (tšello) ja Andrus Kallastu (elektroonika). Peamiselt 
moodsamast süvamuusikast koostatud kavas saab kuulda Gustav 
Holsti, Andrus Kallastu, Kaija Saariaho ja John Taveneri loomin-
gut.
w Armsad koguduseliikmed! EELK koguduste nõukogude, juha-

tuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute järje-
kordsed valimised toimuvad ajavahemikus 4. november 2012 kuni 
3. märts 2013. Ka meie kogudus valib endale sel perioodil juht-
organid aastateks 2013–2016. Sellega seonduvalt pakub EELK 

TEATEd 
Misjonikeskus kogudustele nn Kiriku kaastööliste koolitusi. Kooli-
tuse tutvustuses on öeldud: „Koolitus annab põhiteadmised kiriku 
ja koguduse tegevuse, majandamise ning haldamise kohta. 
Rühmatööde ja vestluste käigus analüüsitakse koguduse tegevust 
ning otsitakse uusi võimalusi ja lahendusi koguduse elu edenda-
miseks. Koolitusel on rõhk avatud suhtlemisel, mis tugevdab osa-
dust ja koostöö kogemust ühise vastutuse kandmisel. Jagatakse ka 
praktilisi nõuandeid ja kogemusi koguduse tööst.“ 

Kui soovite Nõo koguduse elus osaleda senisest aktiivsemalt 
või kuuluda lausa koguduse nõukokku või juhatusse, siis oleks eel-
nimetatud koolitus teile sobivaks sisseelamisviisiks. Palun võtke 
ühendust koguduse õpetajaga!
w Liikmeannetust 2012. aasta eest (summa vastavalt annetaja 

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“).
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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

SEPTEMBER
Merje Alttoa Tartu 03.09. 39
Meeri Pennar Tartu 06.09. 31
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09. 23
Virve Adler Meeri 09.09. 87
Priit Sannamees Nõo 10.09. 23
Aino Mäll  Vissi 12.09. 77
Martin Poobus Tartu 12.09. 32
Liivi Novek Tallinn 15.09. 40
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 50
Raivo Trummal Voika 16.09. 40
Kersti Soidla Tartu 17.09. 32
Raili Unt  Tartu 20.09. 41
Made Vares Järiste 20.09. 42
Katrin Rekand Tartu 23.09. 35
Eiko Esimel Elva 24.09. 34
Tuuli Niininen  24.09. 42
Eda Jaanson Märja 27.09. 40
Marko Tiisler Nõo 29.09. 34

OKTOOBER
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 78
Kadri Pau  Voika 02.10. 62
Aita Rossi Luke 02.10. 52

Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 77
Signessa Kalmus Vissi 03.10. 42
Malle Nigol Roosi 03.10. 74
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 58
Helju Reitkam Meeri 05.10. 83
Ellen Sööt  Elva 05.10. 88
Elli-Elisabeth Palsi Nõo 06.10. 96
Kaarel Salumäe Elva 07.10. 29
Gustav-Ülo Kaarna Tartu 10.10. 82
Eha Raud  Peedu 10.10. 77
Koidula Aria Tartu 11.10. 77
Katre Maller Tartu 13.10. 34
Lennar Sild Tartu 13.10. 42
Enn Avi  Nõo 17.10. 64
Aino Tamm Kolga 18.10. 80
Meeri Tassa Elva 23.10. 39
Marju Liblik Luke 26.10. 57
Elise Pillaroo Valga 27.10. 25
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 54

NOVEMBER
Elsa Pullinen Nõo 02.11. 88
Mall Zeiger Meeri 02.11. 78
Juta Kaarna Tartu 04.11. 81

Lauri Linamägi Tartu 04.11. 34
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11. 74
Marin Järva Kärdla 08.11. 27
Sirje Prüüs Ulila 08.11. 75
Liisi Sirk  Elva 09.11. 18
Margus Irv         Vasalemma 10.11. 39
Anneli Lunts       Järva-Jaani 13.11. 27
Katrin Sorgsepp Elva 13.11. 41
Helle Avi  Lähte 17.11. 57
Endel Kraav Nõo 17.11. 85
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 59
Eha Hass  Vissi 20.11 73
Viivi Joala Meeri 20.11. 74
Linda Taavel Nõgiaru 21.11. 94
Ketlin Sirge Rahinge 22.11. 27
Kadri Sirk Elva 22.11. 20
Alise London Nõo 25.11. 84
Maret Soonberg Nõo 26.11. 78
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 78
Vilma Pant         Vahessaare 27.11. 76
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 74
Uno Sild  Tartu 28.11. 70
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11. 36

Kaaren Laidmäe 20.05.12 Tartu tn 1, Nõo
Maarja Räisa 29.07.12 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Edgar otsing 05.08.12 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Triin Põder 05.08.12 Nõo Püha Laurentsiuse kirik

RISTITUd
Ave Kütt  03.06.12
Janno Vassiljev 03.06.12
Eleri Saarik 03.06.12
Helena Talviki Tarto 03.06.12

Edgar otsing 19.08.12
Tiina otsing 19.08.12
Triin Põder 19.08.12
Aita Rossi  19.08.12

LEERITATUd (Nõo PühA LAURENTSIUSE KIRIK)

Madis Pärtelpoeg ja Cleelia Pärtelpoeg  14.07.12  Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Janno Kütt ja Ave Kütt   21.07.12  Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Ermo Kiilaspea ja Maila Madissalu-Kiilaspea 28.07.12  otepää Maarja kirik (diakon Marko Tiirmaa) 

LAULATATUd


