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

ELU ISSANDA TEENISTUSES
RichaRd WühneRist ja tema peRekonnast
Viibisin perega tänavu 18. augustist kuni 8. septembrini Kanadas. 

Meenutasime selle reisiga aega 10 aastat tagasi, mil teenisin 10 kuud 
sealsete eestlaste vaimulikuna. Uuendasime tutvust inimeste ja paika- 
dega.

Ühel kohtumisel tõi meie tuttav Ingrid mulle suure ümbriku paberitega 
ja sõnas: „Need on pärit minu onupoja Harri Saguri abikaasalt, kelle 
neiupõlvenimi on Eva Wühner.“ Tõepoolest, Ingrid oli kunagi varem mai- 
ninud, et Hans Wühner, kelle mälestust Nõo koguduses au sees hoiame,  
on tema hõimlane.

Ajasime sel teemal juttu edasi ja lõpuks küpses plaan: tuleb kohtuda  
Eva ja Harri Saguriga, kes elavad Torontost u tunni sõidu kaugusel 
Bowmanville'is.

Ühel kaunil augusti lõpu hommikul istusimegi Ingridi autosse ja sõit-
sime Torontost ida poole. Varsti jõudsime maastikule, mis ei erinenud oma 
laugjate küngaste ja taimestiku poolest suuresti mõnest Tartu- või 
Jõgevamaa maastikust. Pöörasime sissesõiduteele ja jõudsime kaunil 
mäenõlvakul asuva maakivist majade kompleksi juurde, mida ümbritses 
hästihooldatud parkmets. Pärast selgus, et need 40 aastat tagasi ehitatud 
muljetavaldavad hooned on projekteerinud arhitektiharidusega Harri  
Sagur ise.

Elumaja maitsekal terrassil võttis meid vastu perenaine Eva, kes rää-
kis, nagu ta saarlasest abikaasagi, üsna korralikku eesti keelt. Eva on 
sündinud Tartus, kuid emigreerunud koos vanematega Kanadasse. Kanadas 

 à

on ta töötanud gümnaasiumi reaalainete õpetajana, nüüd aga peab pensionipõlve. Koos abikaasaga pakuvad nad oma ruumikates 
eluhoonetes kodumajutusteenust. Kui satute Toronto kanti, võite neilt saada suurepärase öömaja koos maitsva hommikusöögiga!

Meie külaskäigu eesmärk oli niisiis saada uusi teadmisi Hans Wühneri järeltulijaist ning varsti selle juurde jutuajamine ka jõudis. 
Peremees tõi tagatoast kasti, mis sisaldas dokumente, kirju ja väljavõtteid ajakirjandusest, samuti mõningaid esemeid. Kõik see 
kõneles Hans Wühneri nooremast pojast Richardist ja tema järeltulijaist. Sain selguse, et meie lahke võõrustaja Eva on tõepoolest 
Hans Wühneri pojatütre tütar.

Tutvusin kiiruga kastis sisalduvaga. Eriti mõjuv oli hoida käes Richard Wühnerile kuulunud töökorras uuri ja rahataskut, mille 
ta oli palunud enne oma hukkamist Pihkva vanglas oma perekonnale edasi toimetada. Harri tegi mulle lahkelt mõnedest paberitest 
ka koopiad. Saadud materjale kodus üle lugedes kinnitus minu mulje: tegu on väga huvitavate ja samas liigutavate teadetega ühest 
kristliku märtrina surnud kirikuõpetajast ning tema järeltulijatest. 

Richard Wühner (fotol on arvatavasti tema). 
Foto Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivist
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Algus lk 1
Omalt poolt kõnelesin Evale ja Harrile sellest, mida oleme 

Nõo kihelkonnas teinud Hans Wühneri pärandi tutvustamiseks. 
Nemad teadsid Eva vanavanaisast vähe ja kuulasid huviga. 
Lõpuks võttis üpris kindla kuju plaan külastada Nõo kihelkonda 
2017. aasta augustis, mil, kui Jumal annab, toimub Keeri külas 
Hans Wühneri kunagise mõisa territooriumil VII Hans Wühneri 
päev. Ühiselt tekkis lisaks mõte, et selleks ajaks võiks Eestisse 
kutsuda ka Hans Wühneri vanema poja, II maailmasõja eelse 
Karula koguduse õpetaja ja 1939 Saksamaale lahkunud Theodor 
Hans Wühneri (1868 Tarvastu – 1959 Lübeck) järeltulijad, kes 
elavad Saksamaal, kuid kellega noorema venna Kanada-
järeltulijail pole juba aastakümneid kokkupuuteid olnud. Ehk 
õnnestub meil, Hans Wühneri pärandi hindajail Eestis anda nii 
oma väike panus erinevate mälestuste ühinemisel ja sedakaudu 
möödunu elushoidmisel!

Alljärgnevalt mõned killud Hans Wühneri noorema poja, 
omaaegse Valga luterliku Peetri koguduse õpetaja Richard 
Alexander Georg Wühneri (1872 Tarvastu – 1919 Pihkva) ja tema 
pere käekäigust.

Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri 
traagilisest saatusest
Väljavõtted väliseesti arsti Taimi Proosi (1915–2003) kirju-

tisest, mis on arvatavasti ilmunud mõnes väliseestlaste välja-
andes. Selle aluseks on aga artikkel „Süütult punase Venemaa 
vanglatesse. Pastor Wühneri kurb lugu“, mis ilmus Kristliku 
Perekonna lehe 9. numbris aastal 1939.

„Valga Peetri koguduse Juubelialbumis on kurb teade: 
„Enamlaste käe läbi kaotab kogudus oma õpetaja Richard 
Wühneri, kes 1919. a. jaanuari lõpul enamlaste poolt vangi võeti, 
Pihkva viidi ja seal hukati ...“ Üks Pihkva vanglas kinnipeetud 
vang jutustab alljärgneva kurva loo, mille tunnistajaks ta on 
olnud isiklikult ...

Pastor Wühneriga tutvusin ma lähemalt 1919. a. kevadel kui 
meid mõlemaid viidi vangla haiglasse, kus olime voodinaabriteks 
... Nüüd, pärast ülekuulamisi me juba enamvähem teadsime, 
milles meid süüdistatakse ja mis meid ähvardab.

Ülestõusmispühadeks oli oodata pantvangide vabastamist  
ja ka pastor Wühner võis loota vabastamist... Ta igatses kogu 
hingega välja kevadiselt ärkavasse loodusse ja oma perekonna 
juurde. Kuid kõik oma mõtted, mured ja kahtlused summutas ta 
Jumala ees palves. Iga päev luges ta evangeeliumi ja kõneles 

ELU ISSANDA TEENISTUSES
RichaRd WühneRist ja tema peRekonnast

Hans Wühneri pojatütre tütar Eva Sagur. 
Foto: MART JAANSON

Richard Wühnerile kuulunud rahatasku ja taskukell. 
Foto: EdA JAANSON

vaimustavaid kõnesid, milledes käsitles kõiki maailmasündmusi, 
meie elu juhtumeid ja muresid ning tänas Jumalat nendegi 
rõõmude eest, mis meile osaks said, olgu mõni hea sõnum või 
kevadine päike akna taga ...

Äkki purunesid kõik lootused. Pastor Wühner kutsuti uuesti 
ülekuulamisele ja uus uurija (vist lätlane) süüdistas teda 
salakuulamises punavägede keskel. See süüdistus ähvardas 
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surmanuhtlusega. Ja pastor Wühner hakkas kristliku märtri 
meelekindlusega end surma vastu ette valmistama. Ta kutsus 
enda juurde ühe eestlasest valvuri ja tegi talle ... ülesandeks 
pastori perekonnale edasi anda oma uuri, Uue testamendi, veel 
mõned asjad ja oma õnnistuse ...

Pastor Wühneri saatuslikul päeval, just Ülestõusmispühade 
eel 1919. a. kannatas ta nähtavasti väga ja palus Jumalat. Õhtu 
eel ütles ta mulle: „Süda on raske, jutustage midagi.“ ... See oli 
vastu 2. maid. Ei mäleta, mida ma parajasti rääkisin, kui ukse 
taga kuuldusid sammud ... „Wühner. Ilma asjadeta,“ lausus 
ülevaataja oma tavalise hirmsa lause enne mahalaskmisele  
viimist. Pastor Wühner kahvatas, kuid jäi väliselt rahulikuks. 
„Jumalaga, sõbrad! Minu tund on tulnud. Issand kutsub mind 
oma juurde,“ lausus ta.

Läbi avatud ja trellitatud õhuakna imbusid kambrisse värs-
ked kevadised tuulepuhangud. Varsti kajas püssidest kogupauk 
ja me mõtlesime palves uue ohvri peale.

Kogudus laskis ta surnukeha Pihkvast ära tuua, et seda 
kodumaa mulda sängitada... Mitu korda enne tema arreteeri-
mist oli talle nõu antud põgeneda, kuid ta keeldus ja tahtis oma 
koguduse juurde jääda. Ta ütles alati: „Kui Jumal tahab, võib ta 
mind ka siin kohal hoida“.

Õpetaja Wühneri sooviks oli alati olnud, et tema lapsed 
saaksid päästetud ja see soov varsti ka täitus. Kõigist said 
Jumalariigi töölised.“

Richard Wühneri ja tema abikaasa Adele Elisabethi  
(1875–1960) perre sündis seitse last: Magdalena-Hanna  
(1899–1997), Marie-Luise (1901–1902), Eva-Erika (1902–1929), 
Ruth (1904–1938), Johannes (1906–1932), Elisabeth-Gertrud 
(1909–1909) ja Monika (hiljem Monica, 1913–1995). 

Vanima lapse Magdalena saatusest oli mul võimalik lugeda 
tema kirjadest õde Monikale ja õetütar Evale. Ta käis saksa 
koolis Valgas ja Viljandis, õppis klaverimängu ja töötas muu-
hulgas ka klaveriõpetajana ning koguduse muusikatöö tegi- 
jana.

Magdalena, tema noorem õde Eva ja vend Johannes kuulu-
sid baptistikogudusse. Nad ristiti Keila jões 4. septembril 1921.

Eva ja Johannes õppisid Inglismaal misjonikoolis. Eva läkski 
misjonitööle Egiptusesse, kus ta aga suri 1929. aastal 
28-aastaselt malaariasse.

Järelhüüd Eva Wühnerile
Kirjutis on ilmunud arvatavasti samuti Kristlikus Perekonna 

lehes, alla on kirjutanud A. Liblik.
„Ootamatult raske hoobina tabas meid 7. detsembri  

[1929] hommikul meie kalli noore kaastöölise surmasõnum. Eva 
Wühner, kes just üle kahe aasta oli elanud Egiptuses ja end oli 
ettevalmistamas misjonitööle, lõpetas oma araabia keele õppu-

se oktoobri kuu lõpul väga rahuldavalt ... Neli ja pool aastat oli 
ta end Inglismaal ettevalmistanud haigeravitsejana ja auga 
saanud oma diplomi. Lühikese viibimise järele kodumaal sõit-
sime üheskoos augusti lõpul 1927. aastal Egiptusse, suurte 
ootustega ja lootustega, ja nüüd võib küll öelda, et veel enne, kui 
ta midagi oleks õieti saanud teha, on ta läinud! ...

Kui meie õe ootamata surmasõnum levis rahva hulka, oli hea 
kuulda ja näha, kuidas nad teda armastasid. Nende peal oli ta 
armastusrikas elu rohkem mõjunud kui sõnad. Ta armastas ja 
oli armastatud ...

Lühikest aega vast asusid kolm Eesti õde „Üldise Egiptuse 
Misjoni Seltsis“! Noorem neist läks koju noorusejõus ja elu  
täies rammus — ta sai ruttu eesmärgile. Võib olla, et Issan- 
dal teda teiselpool vaheseina on enam tarvis kui siin kõrbe- 
maal ...

Ja teie, noored Eesti vennad-õed, kas ehk teie Issandal on 
teile midagi öelda selle äkilise löögi läbi? ... minu arusaamises 
see oleks meile kõigile, noortele kui ka vanadele ühine: Pidage 
aega kalliks, töötage, nii kaua kui on päev, sest õhtu jõuab; 
pingutage ja rakendage oma parimad jõud Issanda tööle täna, 
võib olla, peale ettevalmistust pole enam aega töötada!“

Egiptuses igavikku läinud Eva vend Johannes töötas Valgas 
baptistikoguduse jutlustajana alates 1929. aastast kuni sa- 
muti varajase surmani 1932. aastal. Eva on maetud Kairosse  
ja Johannes oma isa kõrvale Valga Tartu maantee kalmistule 
(muide, Wühnerite kõrval puhkavad seal kalmistul ka Valga 
koguduse pikaaegse õpetaja Peep Audova vanemad).

Ruthi kohta mul andmed puuduvad ja ka Eva Saguri paberite 
hulgas oli teda vaevalt mainitud.

Noorim tütar Monika emigreerus II mmaailmasõja lõpul 
läände ja elas kuni surmani Kanadas. 1968. aastal kutsus ta 
enda juurde ka vanima õe Magdalena, kes oli seni elanud üksi-
kuna Eestis, hoolitsedes oma ema Adele eest, kes suri Viljandis 
1960 ja on maetud Viljandi kalmistule.

Nõnda võib öelda, et pastor Richard Wühneri soov läks  
täide: tema lapsed said päästetud. Kolm neist, nagu öeldud, 
pühendasid oma elu Jumala teenimisele (Ruthi ja Monika kogu-
duslikust kuuluvusest polnud mul Saguritega juttu).

Lõpetuseks võib ainult imetleda Jumala armu, mis kinkis 
ühele Mulgimaal sündinud ja Nõoski elanud mehele, Hans 
Wühnerile nõnda suure au: lisaks oma tohutule elutööle aus-
tada Jumalat ka oma järgnevate põlvkondade kaudu! 

„Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda 
kardavad.“ (Lk 1:50)

Mart Jaanson
Koguduse õpetaja
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KRooNIKA 
w 13. juunil toimus naaberkihelkonna Puhja jaoks oluline 

sündmus: kirikuaias avati Aleksander Lättele ja Gustav Wulff-
Õiele pühendatud mälestuskivi. Sel üritusel osales ka õp Mart 
Jaanson ja Nõo kiriku meesansambel. Esimene rääkis meiegi 
kihelkonna jaoks olulisest Aleksander Lättest ja teine laulis 
kirikukontserdil. Rahvarohket üritust soosis ilus ilm ning 
südamesse jäi helge mälestus!
w 14. juuni, juuniküüditamise mälestuspäev oli sel aastal 

pühapäev. Kogudus meenutas seda kurba sündmust jumala-
teenistusel ja keskpäeval löödi kirikutornis ka leinakella.
w 19. juunil esines Nõo kiriku meesansambel Tartu Ülikooli 

aulas. Sellesse auväärsesse paika kutsus ansambli ülikooli 
usuteaduskond, kes usaldas meie laulumeestele teaduskonna 
lõpuaktuse kaunistamise.
w 19. juunil pidas Külaaseme küla piibliring oma hea 

võõrustaja Kalju Õlleku kodus piiblitunnihooaja traditsioonilise 
lõpujumalateenistuse. Teenis õp Mart Jaanson. See üritus 
kuulutas algust ka teiste koguduseringide suvepuhkusele. Läbi 
suve kestsid vaid igakuised piiblitunnid Nõo hooldekodus ja 
Taizé-õhtud kirikus.
w 20. juunil kogunesid koguduseliikmed kirikusse suur-

puhastuseks, mida tehakse iga aasta suve hakul. Meie armas 
kirikusaal sai hästi kraamitud ja puhtaks pestud. Suviste 
teeliste tulekuks oli kõik valmis!
w 27. juunil osales meie koguduse segakoor koos EELK 

Tartu Peetri koguduse segakooriga EAÕK Kaarepere koguduse 
surnuaiapühal. dirigentideks olid meie koguduse muusikud 
Ragne Meier ja Agnes Laasimer. Koos Kaarepere kogudusega 
oli kutsujaks Peetri koguduse segakoori laulja Georg Allik, 
kelle isa on teeninud Kaarepere õigeusu koguduse preestrina. 
Pärast jumalateenistust peeti ühiselt piknikku. Oli kaunis ilm ja 
Jumala Vaim tundus lähedasena.
w 28. juunil toimus Nõo kalmistul surnuaiapüha jumalatee-

nistus. Seekord oli teenijaid kaks: koguduse õpetaja Mart 
Jaanson ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrant Maria 
Härmas. Viimane pidas ka jutluse. Jumalateenistust saatis 
muusikaliselt, nagu ikka, puhkpillikvartett Tartust. Ilm oli ime-
kaunis ja inimesed kogesid head osadust.
w 30. juunil algas meie kirikus tänavune Teeliste kirikute 

projekt. Kogudus hoidis kirikuuksi lahti esmaspäevast laupäe-
vani kuni augusti lõpuni. Kirikus asuvast külalisteraamatust 
võib leida tänulikke ja kauneid sissekandeid. Südamlik tänu 
kõigile, kes leidsid aega lahtiolekuaegadel kirikut valvata!
w 2.–5. juulini toimus Tartus meie kiriku suursündmus, 

EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu. Pidu Tartu laululaval läks 
väga hästi korda, sest ilm oli imeilus ja lauljaid-pillimehi roh-

kesti. Peost võttis osa ka meie koguduse segakoor. Peoplatsi 
müügiletil müüsid Mare Kanarbik ja Raili Värno meie koguduse 
väljaantud raamatut ja Cd-plaate. Suur tänu kõigile hea 
panuse eest!
w 5. juuli peajumalateenistusel teenis meie koguduses 

praostkonna vikaarõpetaja diina Tuulik. Tema teenis kogudust 
ka 12. juulil, samuti 23. ja 30. augustil ning 6. septembril. 
Kolmel viimatinimetatud pühapäeval viibis õp Mart Jaanson 
puhkusel. Suur tänu õp Tuulikule!
w 3.–8. juulini külastas meie praostkonda neli meie 

Saksamaa Eschwege praostkonna esindajat. Nõo kogudus 
osales saksa külaliste vastuvõtmisel sellega, et laenas neile 
nende Eestis viibimise ajaks oma mikrobussi. Tasub aga mee-
nutada, et selle bussi leidsid ja ostsid meie jaoks just sõbrad 
Eschwege praostkonnast. Nõnda saime neile seeläbi oma tänu 
avaldada.
w 14.–16. juulil toimus RMK Soontaga laagriplatsil EELK 

Valga praostkonna 18. noortelaager. Meie kogudusest osales 
laagris 12 last ja 6 täiskasvanut, kusjuures õp Jaanson oli 
laagriülema abi. Laager läks hästi korda, sest Issand kinkis 
meile head ilma ja nii lapsed kui täiskasvanud andsid üksteise 
aitamisel oma parima.
w 17. juulist kuni 7. augustini sai teoks meie koguduse 

juhatuse suur unistus: kirikuaeda rajati vesivarustuse ja 
kanalisatsiooni trass. 6. augustil kell 16.33 jõudis kraanivesi 
esimest korda Nõo kiriku u 750-aastase ajaloo jooksul kiri-
kuhoonesse! Selle eesmärgi täitumiseks andsid oma panuse 
paljud inimesed ja institutsioonid. Külalistest nimetaksime 
Õpetatud Eesti Seltsi arheolooge, Nõo valla tuntud kodanikku 
Vello Bretti ja tema kolleege ta ettevõttest OÜ Brevell ning 
suundpuurijaid OÜ-st Hdd Partners. Kuid hindamatu panuse 
andsid ka kõik need, kes olid kiriku ja kõrvalhoone restau-
reerimise fondi annetanud, samuti koguduse juhatus, kes kõiki 
töid koordineeris, ning vallavalitsus, kes toetas töid hea 
nõuga. Suur tänu kõigile abilistele!
w 19. juuli peajumalateenistusel tähistati leeri mälestus-

päeva. Osalema olid palutud kõik, kelle leeriõnnistamisest 
möödus mõni tähtpäev. Tänu Jumalale, oma tähtpäeva tuli 
meenutama üle kümne inimese. Oli neid, kelle leeriõnnistami-
sest möödus 60 aastat, aga ka 25. ja 10. leeri-aastapäeva 
tähistavaid koguduseliikmeid. Pärast jumalateenistust joodi 
ühiselt kirikukohvi.
w 26. juulil toimus meie koguduse jaoks eriline sündmus. 

Meie luterlikku kogudusse võeti pidulikult vastu roomakatoliku 
kiriku Torino kogudusest pärit vend Issandas, Edoardo 
Narbona. Tavalisest pidulikumal jumalateenistusel ristiti ka 
Edoardo ja Annikki Aruväli tütar Ida-Mari. Laulis Kalju Õllek. 
Pärast jumalateenistust tähistati kirikukohviga Kalju Õlleku 
82. ja Helmi Rätsepa 80. sünnipäeva.
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w 28.–29. juulil toimus koguduse bussiekskursioon 
Mulgimaale. Külastati Helme, Taagepera, Karksi, Halliste, 
Mõisaküla, Kõpu, Paistu, Tarvastu ja Riidaja luterlikke kirikuid/
kabeleid, Abja-Paluoja nelipühi kirikut ning Hans Wühneri ja 
Martin Lipuga seotud paiku. Kohtuti paljude huvitavate ja 
toredate inimestega. Lahket öömaja pakkus meie reisiselts-
konnale oma pastoraadis EELK Tarvastu kogudus ja õpetaja 
Elve Bender. Ekskursioonil osales 19 inimest ja bussijuht 
Ahto. 
w 10.–15. augustini võõrustas meie kogudus kõiki soovijaid 

oma traditsioonilisel kuulutusnädalal. Toimus kolm jumalatee-
nistust (jutlustasid praost Ants Tooming, õp Marek Roots ja õp 
Allan Praats) ja kolm kontserti (sopran Eve Vahter koos kont-
sertmeister Jorma Tootsiga, Tartu ansambel Servimus 
dominum ning gospellaulja Margit Prantsus). Lisaks kaunista-
sid jumalateenistusi oma mänguga külalisorganistid Mari 
Tooming ja Anu Röömel ning lauluga Elva naiskoor Kaja ja Nõo 
kiriku meesansambel. Kuulutusnädal kulges Vaimu juhtimisel 
ja heas osaduses. Suur tänu nii esinejaile, korraldajaile kui ka 
kirikulistele!
w 16. augustil kogunes u 30 inimest Nõo valla Keeri külla 

perekond Kuusiku külalislahke talu õuele V Hans Wühneri 
päevale. Issand oli kinkinud suurepärase ilma. Esines Nõo 
kiriku meesansambel ja Meeri seltsimaja naisansambel, peeti 
kõnesid (õp Mart Jaanson ja Ingmar Laasimer) ning pakuti 
maitsvat toitu (Anne Saal ja Malle Roomet abilistega). Päev 
lõppes küünla süütamisega Nõo kalmistul Hans Wühneri 
haual. 
w 30. augustil pidas õp Mart Jaanson jumalateenistuse 

EELK Toronto Peetri kirikus ja eestlaste hooldekodus Eha-
tares. Õp Jaanson koos perega kohtus paljude vanade tutta-
vatega, kellest paljudel on sõpru ka Eestis. Anname siinkohal 
edasi kõigi Kanada-eestlaste tervitused meie koguduse liik-
meile!
w 30. augusti peajumalateenistusel õnnistas kõiki kooli-

minejaid — nii lapsi kui ka nende saatjaid — õp diina Tuulik. 
Õnnistatud kooliaastat kõigile!
w 2. ja 16. septembril pidas käärkambris raamatutunni 

meie koguduseliige Taime Põld. Teemaks oli ta valinud palve.
w 5. septembril külastas meie kirikut rühm EELK 

Usuteaduse Instituudi magistriõppe vilistlasi. Külalistele tut-
vustas kirikut ja kogudust meie koguduse juhatuse esimees 
Madis Kanarbik.
w 18. septembril algas piiblitunniga Külaaseme külas meie 

koguduse sügishooaja ringitöö. Üksteise järel kogunesid piib-
liringid ka Meeril, Nõgiarus ja Lukel.
w 20. septembri õhtul osales Nõo kiriku meesansambel 

huvitaval üritusel Helme kihelkonnas. Tähistati sealse Issanda 
Ihu kiriku hävimise 275. aastapäeva. Küünlaleekide ja põle-

masüüdatud põhupallide kumas pidas jumalateenistuse EELK 
Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting. Lisaks meesansamblile 
laulis Tõrva kammernaiskoor.
w 22. septembril alustas oma sügishooaega meie kogu-

duse segakoor dirigent Ragne Meieri juhtimisel. Soovime 
koorile hooajaks rohket Jumala õnnistust!
w 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval viis õp Mart 

Jaanson läbi Nõo uue muusikakooli pühitsemistalituse. 
Muusikakooli ja koguduse vahel on tihedad ja sõbralikud 
suhted: mitmed kooli liikmeskonna liikmed kuuluvad meie 
kogudusse ja koos on korraldatud mitmeid ilusaid muusikaüri-
tusi. Pühtsemistalitusele järgnes Nõo muusikakooli ja Heino 
Elleri nim Tartu muusikakooli ühiskontsert. 

Koguduse reisiseltskond Tarvastu kihelkonnakooli asemel. 
Selles koolis õpetas Hans Wühner ja õppis teiste hulgas 
Martin Lipp. Foto: AILI ANdERSON

V Hans Wühneri päevast osavõtjad Keeri külas Wühneri-
tamme juures. Foto: MART JAANSON
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SEGAKOORI HARJUTUSEd 
ESMASPÄEVITI kell 18.00 Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo)

PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES
 (Voika 23 Nõo) kuu 2. ja 4. REEdEL kell 16.00. Algus 9. oktoobril.

PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS
 (Tamsa tee 4–5 Luke) REEdETI ja LAUPÄEVITI. Jälgige reklaami!

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

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

OKTOObER
P, 4. kl 11.00 
P, 4. kl 13.00 
N, 8. kl 16.00 
P, 11. kl 11.00 
K, 14. kl 12.00 
N, 15. kl 16.00 
R, 16. kl 12.00 
R, 16. kl 19.30 
P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 
T, 27. kl 15.30 
L, 31. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus käärkambris
Piiblitund Luke raamatukogus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Misjonipüha jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Usupuhastuspüha jumalateenistus

nOVEMbER
Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus. Nõgiaru piibliring 15!

P, 1. kl 11.00 
P, 8. kl 11.00 
K, 11. kl 11.00 
N, 12. kl 16.00 
P, 15. kl 11.00 
N, 19. kl 16.00 
R, 20. kl 12.00 
R, 20. kl 19.30 
P, 22. kl 11.00 
T, 24. kl 15.30 
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mAETUD

Eino Paurson   18.06.15  Nõo kalmistu (praost Vallo Ehasalu)
Olev Korindt   27.06.15  Nõo kalmistu
Heino Laius   11.07.15  Tartu krematoorium (praost Vallo Ehasalu)
Marek Tõlk   18.07.15  Rannu kalmistu
Ants Pahva   26.07.15  Rõngu kalmistu
Leili Teemant   01.08.15  Tartu krematoorium (abipraost Kristjan Luhamets)
Getter Käos   09.08.15  Elva kalmistu
Elisa-Angelika Veskimäe 10.08.15  Tartu krematoorium
Endla Kõrts   13.08.15  Nõo kalmistu
Viktor Mondonen  23.08.15  Nõo kalmistu (õp diina Tuulik)
Elli-Elisabeth Palsi  06.09.15  Nõo kalmistu (õp diina Tuulik)
Elmar Mets   14.09.15  Nõo kalmistu
Aime Zirk   19.09.15  Nõo kalmistu

Ida-Mari Narbona 26.07.15  Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Roosi Räisa  15.08.15  Nõo Püha Laurentsiuse kirik

w EELK Nõo koguduse sügisene leerikursus algab pühapäeval, 4. oktoobril kell 13.00 kiriku käärkambris. Edasiste tundide toimumis-
aeg lepitakse kokku ühiselt.
w Teisipäeval, 24. novembril kell 15.30 tähistab Nõgiaru piibliring oma 15. tegevusaasta täitumist. Olete teretulnud sünnipäeva- 

piiblitunnist osa saama!
w Jätkub annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 2. oktoo-

ber 2015 on annetusi kogunenud 4 464,22 eurot. Sellest summast on Pühakodade programmi (valdkond 2 — pühakodade jätkusuutlik 
kasutus) toetuse omafinantseeringuks kulunud 215,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks 
arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 11,34 eurot. 

 Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 
2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus).

 Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
w Liikmeannetust 2015. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega  

(a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). 
Annetussumma on vaba.

TEATED 

RISTITUD

EELK Nõo KogUDUSEST LAhKUNUD
Helena Talviki Tarto  EELK Tartu Pauluse kogudusse

EELK Nõo KogUDUSSE üLE TULNUD
Edoardo Narbona  Roomakatoliku kirikust (Torino Parrochia Stimmate di S. Francesco)
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 Rahutegija EELK Nõo koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

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)

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504 6570

KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis), 
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

KoNTAKT

KIRIKUVAnEM 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

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

PALjU õNNE jA jUmALA õNNISTUST TEILE KõIgILE!SüNNIPäEvAD

OKTOObER
Elfriede Joonas  Nõo  01.10. 81
Kadri Pau  Voika  02.10. 65
Aita Rossi  Luke  02.10. 55
Kalju Vaiksaar  Tartu  02.10. 80
Malle Einmaa  Roosi  03.10. 77
Signessa Kalmus  Vissi  03.10. 45
Raivo Uibopuu  Luke  04.10. 61
Helju Reitkam  Meeri  05.10. 86
Ellen Sööt  Elva  05.10. 91
Raimo Tennosaar  Tartu  05.10. 25
Kaarel Salumäe  Elva  07.10. 32
Gustav-Ülo Kaarna  Tartu  10.10. 85
Koidula Aria  Tartu  11.10. 80
Marju Graf  Peedu  11.10. 58
Katre Meos  Tartu  13.10. 37
Lennar Sild  Tartu  13.10. 45
Enn Avi   Nõo  17.10. 67
Aino Tamm  Kolga  18.10. 83
Meeri Tassa  Elva  23.10. 42
Marju Liblik  Luke  26.10. 60
Elise Pillaroo  Valga  27.10. 28
Toivo Saal  Aiamaa  29.10. 57
Vallo Avi   Lähte  30.10. 56

nOVEMbER
Elsa Pullinen  Nõo  02.11. 91
Mall Zeiger  Meeri  02.11. 81
Juta Kaarna  Tartu  04.11. 84
Lauri Linamägi  Tartu  04.11. 37
Eve-Mall Kivisaar  Tartu  06.11. 77
Sirje Prüüs  Ulila  08.11. 78
Liisi Sirk   Elva  09.11. 21
Margus Irv             Vasalemma 10.11. 42
Ilme Ahas  Vissi  11.11. 75
Anneli Lunts            Järva-Jaani 13.11. 30
Helle Avi   Lähte  17.11. 60
Endel Kraav  Nõo  17.11. 88
Jüri Aliste  Meeri  18.11. 56
Meedy Männiste  Aiamaa  19.11. 62
Viivi Joala  Meeri  20.11. 77
Ketlin Pekko  Rahinge  22.11. 30
Kadri Sirk  Elva  22.11. 23
Alise London  Nõo  25.11. 87
Maret Soonberg  Nõo  26.11. 81
Liidia Susi  Aiamaa  26.11. 81
Vilma Pant              Vahessaare 27.11. 79
Ludmilla Timm  Nõo  27.11. 77
Uno Sild   Tartu  28.11. 73
Kuldar Kellamäe  Tõrvandi  30.11. 39


