
à

Rahutegija
EELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht

          „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ (Mt 5:9)
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VÕITLUS JA VÕIT
Jutlus Lk 16:19–31 alusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus võidupüha jumalateenstusel
pühapäeval, 23. juunil 2019

Oli üks rikas inimene ja tal oli kom-
beks rõivastuda purpurisse ja peenlina-
sesse, pidutsedes päevast päeva rõõm-
sasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli 
maas tema värava ees, täis paiseid, ja 
püüdis oma kõhtu täita leivaraasukes- 
tega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koe-
radki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis 
sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta 
Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja 
maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta 
oma silmad üles ja nägi Aabrahami kau-
gelt ja Laatsarust tema süles. Ja ta hüü-
dis: „Isa Aabraham, halasta minu peale  
ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma 
sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest 
ma tunnen suurt valu selles leegis!” Aga 
Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et 
sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, 
ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd 
lohutatakse teda siin, sina aga tunned 
valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele 
seatud suur kuristik, et need, kes tahavad 
siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka 
sealt meie juurde.” Aga tema ütles: „Ma 
palun siis sind, isa, et sa saadaksid 
Laatsaruse mu isakotta, sest mul on viis 
venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei 
satuks siia piinapaika!” Kuid Aabraham 
ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuula-
ku nad neid!” Ent tema ütles: „Ei sugugi, 
isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist 
nende juurde läheks, siis nad parandak-
sid meelt!” Aabraham aga ütles talle: „Kui 
nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei 
neid veena siis ka see, kui keegi surnuist 
üles tõuseks!””

Täna saame pidada peajumalatee-
nistust ühel meie rahva jaoks olulise-
mal päeval aastas, jaanilaupäeval ja 
ühtlasi võidupühal. Tänase võidupüha 

Rahvuslipp kirikuplatsil lehvimas. Foto: MART JAANSON

muudab eriliseks veel see, et täna 
möödub täpselt 100 aastat päevast, mil 
lõppes võidukas Võnnu lahing, mida 
hakati alates 1934. aastast, seega 85 
aastat tagasi, tähistama võidupühana 
Eesti riigipüha staatuses.

Meie kiriku ja koguduse jaoks on 
tänane tähtpäev oluline ka selle poo-
lest, et meie kiriku altari kohal asub 
tulerist, mis on sinna paigutatud just 
Võnnu lahingut juhtinud kindralmajor 
Ernst Põdderi mälestuseks.

Võidupüha ei märgi ainult eestlaste 
võitu Võnnu lahingus, vaid on 1934. 
aasta valitsuse otsuse järgi „eestlaste 
kõigi aegade võitude ja võitluste 
mälestuspäev, meenutamaks Lembitu 
päevil alanud lakkamatut võitlust eesti 

rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse 
eest.“ Niisiis võib võidupüha võtta  
kõigile eesti rahva võitudele pühenda-
tud päevana.

Ent kui vaatame maisele võitle-
misele ja võitmisele kristlikust perspek-
tiivist, siis võib küsida: milleks üldse 
võidelda kellegi poolt ja kellegi vastu? 
Apostel Paulus kirjutab ju Rm 12:18: 
„Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, 
pidage rahu kõigi inimestega!“

Siiski on maine võitlemine ühilda-
tav Kristuse kaksikkäsu teise käsuga: 
armasta oma ligimest nagu iseennast. 
Kui meie ligimesele tehakse ülekohut, 
siis ei saa seda niisama pealt vaadata, 
vaid tuleb appi tõtata.
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Võitlus ja võit
Algus vt lk 1
Konflikt Landeswehriga 100 aastat 

tagasi tekkis sellest, et see baltisakslas-
test koosnev väekoondis rikkus vahe-
rahu ja ründas Lätis Amata jõe silla 
lähedal vaherahu kontrollima tulnud 
eesti vägesid. Kuna oli näha, et vastu 
astumata tungiksid võõrväed Eestisse 
ja teeksid kahju eesti rahvale, tuli nad 
peatada. Ja see otsus tõi eestlastele, 
lisaks veel ka lõunanaabreile lätlastele 
edu. Küllap oli Jumal tookord meie 
sõdijatega!

Ent kuidas on Jeesuse kaksikkäsu 
esimese poolega: „Armasta Issandat, 
oma Jumalat, kogu oma südamega ja 
kogu oma hingega ja kogu oma mõis-
tusega“ (Mt 22:37)? Võideldes ja võidu 
poole püüeldes ei tohi kunagi unusta-
da Jumalat. Usun, et 100 aastat tagasi 
eesti võidukad väed Jumalat ei unus-
tanudki ning palvetasid enne lahin-
gusse minekut ja tänasid Jumalat 
pärast võidukat lahingut.

Kuid oma eluvõitluses kipuvad 
inimesed siiski Jumalat unustama.

Tänane kirjakoht kõneleb meile 
kahe mehe elust siin maa peal ja pärast 
surma. Pole põhjust arvata, et too rikas 
mees oli tingimata ebaeetiline laisk-
vorst. Võib-olla oli ta oma varanduse 
raske töö ja vaevaga kokku kogunud ja 
nautis nüüd oma töö vilja? Tuleb ju 
siinkohal meelde üks teine Jeesuse 
tähendamissõna Lk 12:13–21, milles 
rikas peremees naudib oma suurt vil-
jasaaki ja peab aru, mida sellega peale 
hakata. Küllap on temagi näinud oma-
jagu vaeva, et üldse niikaugele jõuda. 
Ja ta ei põlga vaeva, et vilja ohtruse 
pärast võtta ette vanade aitade lam-
mutamine ja uute ehitamine.

Kuid teame, et tollele rikkale ja 
võib-olla ka töökale mehele ütleb 
Jumal: „Sina arutu! Selsamal ööl nõu-
takse sinult su hing. Aga kellele jääb siis 
see, mis sa oled soetanud?”

Hing nõuti meie kirjakoha rikkalt 
mehelt ja tollelt rikkalt põllumehelt. 
Hing nõutakse ka meilt. Küllap oleme 
ka meie oma elu jooksul tublisti tööd 
teinud, et ennast ja oma peret ülal 
pidada, et tuua kasu oma kodumaale ja 
riigile. Küllap oleme selle töö tegemise 
käigus piisavalt ka võidelnud ning 
kindlasti vahel ka võitnud! Ent milles 
on kinni meie süda?

Meie kirjakoha rikas mees polnud 
sugugi kalgi südamega. Küllap teadis 

temagi kirjkohta 3Ms 19:18: „Ära tasu 
kätte ja ära pea viha oma rahva laste 
vastu, vaid armasta oma ligimest nagu 
iseennast!“ Tähendamissõnas on ju 
öeldud, et rikka laualt kukkusid leiva-
raasukesed ka vaesele. Küllap hoolitses 
rikas mees ka oma värava ees lamava 
vaese Laatsaruse eest.

Ent kui loeme, mis juhtus rikka 
mehega pärast surma, siis näeme, et 
tema elus oli olnud üks viga, mille eest 
ta soovis hoiatada ka oma viit elavat 
venda: nimelt et nad kuulaksid Moosest 
ja Prohveteid. Teisisõnu, et ta vennad 
otsiksid oma elus Jumalat.

Siit me saame teha järelduse, et ka 
rikka mehe enda elus polnud Jumala 
otsimisega kõik korras. Ta polnud nagu 
rikas mees Iiob, kes oli oma heaolu 
juures siiski vaga ja õiglane ning austas 
Jumalat nii nagu oskas. Võib-olla oli 
meie kirjakoha rikas mees küll õiglane, 
kuid mitte vaga: märkas oma ligimest, 
kuid ei võtnud aega Jumala austa-
miseks?

Tänavu tähistame 150. aasta möö-
dumist I üldlaulupeost. Olen selle 
raames jälginud laulupeo sünnipäeva 
tähistamist Tartus 20.–22. juunil 2019. 
Pean ütlema, et see on muljetavaldav 
just tänase teema kontekstis. Nimelt 
pole Tartu laulupeol seekord ära unus-
tatud Jumala austamist. Mis siis, et see 
on võib-olla mõne arvates n-ö retro-
stiili avaldus — viis meenutada esimesi 
üldlaulupidusid, mille esimene päev oli 
pühendatud vaimulikele, teine päev 
aga ilmalikele lauludele. Meenutada 
nii, et sellel vaimulikul osal polekski 
usulist tähendust.

Osalesin 21. juunil kolmel ajastu-
kontserdil Tartus ja olin siiski tunnista-
jaks, kuidas koori vaimulikus mõttes 
tasapisi ümber kasvatati. I ajastukont-
sert algas koraaliga „Meil tuleb abi 
Jumalast“ (ehk siis meie luterliku kiriku 
hümniga „Üks kindel linn ja varjupaik“) 
ja järgmine laul oli Friedrich Brenneri 
„Issandat kiitke kõik paganad“. Polnud 
iseenesestmõistetav, et nende laulude 
ajal oleksid mehed pead paljastanud. 
Seda tuli neile öelda. Kuid kõik tegid 
seda nurisemata. Nõnda hiljem ka 
teiste palvelaulude puhul, nt „Hoia, 
Jumal, Eestit!“ Võib öelda, et see koor 
kasvas tasapisi väikeseks koguduseks, 
vähemalt astus samme selles suunas.

Ja kui vaadata seda, kuidas Tartu 
juubelilaulupeo sündmused olid 

kavandatud, siis võib märgata sama: 
kõik algas 20. juuni õhtul Tartu Maarja 
kirikus suures osas vaimuliku kontser-
diga, jätkus järgmisel päeval jumala-
teenistusega Tartu Toomkiriku vare-
meis ja kasvas alles siis tasapisi üle 
ilmalikuks laulupeoks, mis kulmineerus 
22. juuni õhtul Tartu lauluväljakul.

Võin julgelt öelda: seekordsel Tartu 
laulupeol võeti aega Jumala austa-
miseks. Kelle initsiatiiv ja mõte see oli, 
ei tea. Kuid tulemus on südantsoojen-
dav: meie rahvas on kord jälle pidutse-
nud, unustamata Jumalat, kes on kõik 
hea meie rahvale andnud.

Eelolev Tallinna laulupidu läheb 
nähtavasti sisseharjunud rada pidi — 
Jumala austamisele pole erilist kohta 
jäetud, ehkki mõni vaimuliku sisuga 
laul kavas siiski on. Tänavu on aga Tartu 
laulupidu loodetavasti hea suuna kätte 
näidanud ka Tallinnale. Mõtlesin kogu-
ni sellele, et sel aastal möödub 90 aas-
tat ka esimesest üle-eestilisest vaimuli-
kust laulpeost, mis toimus 1929. aastal 
just seetõttu, et 1928. aasta üldlaulu-
peo korraldajad loobusid Jumalat aus-
tamast. Võib-olla liituvad vaimulik ja 
ilmalik laulupidu kord jälle üheks laulu-
peoks — nii nagu meie esiisad ja -emad 
seda kord 150. aastat tagasi pidasid, 
unustamata Jumalat ja ligimest?

Me peame oma võitlused võitlema 
eluajal — nii ilmalikud kui ka vaimuli-
kud võitlused. Tänane lugu rikkast 
mehest ja vaesest Laatsarusest kõneleb 
meile ka sellest, et pärast surma enam 
võidelda ei saa.

Rikas mees proovib seda küll teha. 
Ta näeb põrgupiinades piineldes kau-
gelt Aabrahami ja tema süles Laatsarust 
ning püüab oma olukorda leevendada, 
palub, et Laatsarus tuleks talle appi. Kui 
Aabraham sellest keeldub, siis palub ta 
Aabrahami luba, et Laatsarus läheks 
tema uskmatuid vendi hoiatama (jär-
jekordne näide ligimesearmastusest!). 
Kuid Aabraham ei pea võimalikuks  
sedagi.

Kõike seda oleks rikkal mehel tul-
nud teha oma maise elu ajal.

Eesti rahvas on oma ajaloo jooksul 
palju võidelnud ja mõned korrad ka 
võitnud. Täna rõõmustame nende või-
tude üle. Kuid ükski rahva võit pole 
tulnud ilma Jumalat austamata. Ärgem 
seda unustagem!

Õnnistatud võidupüha! Kuid veel 
enam rõõmu Jeesuse Kristuse võidust 
patu, surma ja kuradi üle!

Aamen.

MART JAANSON
Koguduse õpetaja
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21.–28. maini 2019 toimus Kesk-
Saksamaal Hesseni liidumaal Hofgeismari 
evangeelses seminaris  Kurhessen-Waldecki 
Evangeelse Kiriku ja EELK vaimulike kokku-
tulek. Võtsin sellest osa koos meie Valga 
praostkonna abipraosti ja Elva koguduse 
õpetaja Vallo Ehasaluga ning Valga kogudu-
se õpetaja Margus Suviga. Peale meie osa-
les Eestist veel kuus vaimulikku.

See kohtumine polnud esimene selle-
laadne. EELK vaimulikud on Kurhessen-
Waldecki kolleegidega kohtunud 2009. aas-
tal Jõhvis, 2012. aastal Hofgeismaris, 2014. 
aastal Tallinnas ja nüüd siis jälle Hof-
geismaris. Lisaks seob meie Valga praost-
konda Kurhessen-Waldecki ühe kirikuring-
konna (meie mõistes praostkonna) Eschwe-
gega 15 aasta pikkune hea koostöö: tehtud 
on vastastikuseid külaskäike ja sõlmitud 
lausa perekondlikke sõprussuhteid.

Seekordse kokkutuleku teema oli kiriku 
käitumine olukorras, kus ametitalitustega 
on seotud kirikusse mittekuuluvad inime-
sed (Der Umgang der Kirche mit Kon-
fessionslosen am Beispiel der Kasualpraxis). 
Kokkutuleku esimesel poolel 21.–23. mail 
vaadeldi nimetatud teemat eri töövormide 
kaudu: loengud, ettekanded, seminarid, 
rühmatööd ja kuluaarivestlused. Kokku-
tulekut juhatasid evangeelse seminari 
õppejuht Dietrich Hannes Eibach ja EELK 
eestikeelse töö koordinaator Saksamaal õp 
Michael Schümers. Teemakohased ettekan-
ded pidasid professor dr Christian Grethlein 
Münsterist ja Hofgeismari evangeelse semi-
nari direktor õp prof dr Lutz Friedrichs. 
Muidugi toimusid ka palvused. Mina tut-
vustasin uuemat lauluvara eesti kirikus ning 
valisin selleks meiegi kogudusele tuttava 
Piret Rips-Laulu muusikalise jumalateenis-
tuse „Loomisest lootuseni“, samuti laule 
soome laululooja Pekka Simojoki gospel-
laulude kogumikust „Ülistus“.

Kokkutulekul kogesin kord jälle, et Eesti 
ja Kurhessen-Waldecki, aga laiemalt ka 
Saksamaa evangeelse kiriku olukorras on 
palju sarnasusi, ent veelgi rohkem erinevu-
si. Sarnane on kiriku liikmeskonna järk- 
järguline vähenemine, kuid erinev on viis, 
kuidas sellele reageeritakse. Saksa kirik 
püüab inimeste soovidele enam vastu tulla, 
nt kiriklike talituste puhul, mis viiakse läbi 
mitte nii palju kirikuseadust järgides kui 
Eestis. Kui üldistada, siis tundub, et Saksa 
kirik on mõnevõrra liberaalsem kui Eesti 
kirik. Küllap on nende erinevuste põhjuseks 
meie rahvaste ja riikide erinev ajalugu.

Nädalavahetus möödus eri kogudustes. 
Meie kolmeliikmeline esindus veetis selle 
Eschwege ja Witzenhauseni kirikuringkon-
dade territooriumil (need kaks kirikuring-
konda ühinevad alates 1. jaanuarist 2020 ja 
tekkiv üksus saab nimeks Werra-Meissneri 
kirikuringkond). Vallo Ehasalu ja mina olime 
nädalavahetusel Eschwege linnas, kus meid 
võõrustas Eschwege kirikuringkonna 

Hoides sõprussuhteid Saksa kristlastega

dekaan (meie mõistes praost) dr Martin 
Arnold. Margus Suvi aga veetis nädalavahe-
tuse Witzenhauseni kirikuringkonna Bad 
Soodeni Püha Maarja koguduses õp Daniel 
Bormuthi juures.

Saime tutvust teha nii kirikuringkonna 
kui koguduseelu tasandiga. Nt 24. mail või-
sime kolmekesi viibida Eschwege ja 
Witzenhauseni kirikuringkondade ühisel 
erakorralisel sinodil, mille üks tähtsamaid 
otsuseid oli äärmiselt kõnekas — vähenda-
da aastaks 2026 vaimulike töökohtade arvu 
väiksemas Witzenhauseni kirikuringkonnas 
3,75 töökoha ja suuremas Eschwege kiriku-
ringkonnas 8,25 töökoha võrra.

25. mail osalesime Witzenhauseni linnas 
üritusel „Werra-Meissneri piirkonnas juudi 
elu jälgi avastades“. 29. mail aga saime 
Eschwege linnas osa II maailmasõja ajal 
natside poolt eutanaasia sildi all mõrvatud 
erivajadustega inimeste mälestusmärgi ja 
selleteemalise näituse avamisest. Saksamaal 
ollakse praegu mures kasvava antisemitis-
mi pärast ja sarnaste üritustega püütakse 
sellele vastu seista.

Pühapäev, 26. mai oli kogu Euroopas 
europarlamendi valimispäev ja meie võisi-
me sellele eelneval päeval Eschweges 
kogeda seda, kui aktiivselt tehakse valimis-
kampaaniat ühes 20 000 elanikuga Saksa 
linnas. Saime õp Ehasaluga osa võtta püha-
päevasest jumalateenistusest Eschwege 
Ülestõusmiskirikus ja sama päeva õhtul sel-
les kirikus toimunud koorikontserdist, millel 
esinesid nii noorematest kui vanematest 
lauljatest koosnevad segakoorid Eschwege 
kirikuringkonna muusikajuhi Susanne Vossi 
juhatusel. Koorid laulsid tõesti väga hästi! 
2018. aastal võttis Eschwege täiskasvanute 
koor koos pr Vossiga osa rahvusvahelisest 
koorifestivalist Europa Cantat Tallinnas, kus 
nendega kohtus ka meie praostkonna esin-
dus. Pr Vossiga on ka olemas põhimõtteline 
kokkulepe, et tema koor osaleb EELK vai-

mulikul laulupeol 3.–5. juulil 2020 Viljandis 
ja annab mõned lisakontserdid ka meie 
praostkonna kirikutes. Oleks tore, kui meie 
praostkond saaks sõprade koori vastu võtta 
peredes ja pakkuda neile esinemisvõimalu-
si meie kirikuis ka väljaspool laulupidu! 

Pärast nädalavahetuse muljeid kohtusi-
me 27. mail jälle Hofgeismaris, kus võtsime 
kohtadel saadud muljed ja kogu kohtumise 
kokku ning jätsime kõigi osavõtjatega 
Jumalaga. Teised meie delegatsioonis osa-
lenud eesti vaimulikud sõitsid tagasi kodu-
maale, kuid mina, õp Ehasalu ja õp Suvi 
olime palutud jääma meie sõpruspraost-
konna Eschwege külalisteks kuni 31. maini. 
Selle aja sisse jäi veel mitu põnevat külla-
kutset ja sündmust, nt südamlik vastuvõtt 
Ülestõusmiskiriku koguduse õpetaja 
Joachim Meisteri perekonna kutsel nende 
kodus kiriku pastoraadis.

Paras elamus oli ka neljapäeva, 30. mai 
ennelõunal Eschwege botaanikaaias toimu-
nud Kristuse taevaminemispüha jumalatee-
nistus. Vastavalt aastasadade pikkusele tra-
ditsioonile korraldatakse sel päeval (muide 
riigipühal!) jumalateenistused vabas õhus. 
Ka nüüd oli linnaparki kogunenud sadu 
inimesi ja pärast jumalateenistust, millel 
teenis õp Joachim Meister ja millel meie 
koos õp Margus Suviga võisime kaasa tee-
nida, tunti rõõmu mõnusast jutuajamisest 
ning — sakslastele iseloomulikult — õllest 
ja praevorstist.

Kogesin Saksamaal veedetud kümne 
päeva jooksul suurt tähelepanu Eesti ja 
külalislahkust eestlaste suhtes ning sain 
palju paremini aru Saksamaal ja Saksa evan-
geelses kirikus toimuvast. Mõistsin jälle 
kord ka seda, et meie kirikule on partner-
suhted Saksamaa õdede ja vendadega elu-
liselt vajalikud.

MART JAANSON
Koguduse õpetaja

Eschwege kirikukoor laulmas eesti keeles Ülo Vinteri/Enn Vetemaa „Laulu 
Põhjamaast“, dirigeerib Susanne Voss. Foto: MART JAANSON
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Kroonika
w 1. märtsil oli Meeri seltsimajal rõõmus 

päev: tähistati maja remondijärgset taas- 
avamist. Koguduse nimel ütles seltsimaja 
perenaisele Anneli Saarojale, ent kaudselt 
ka meie koguduse liikmeist Meeri külaseltsi 
tublidele liikmeile tänu- ja tervitussõnad  
õp Mart Jaanson.
w 2. märtsi Nõo kiriku meesansambli 

lauluproov oli seekord eriline, sest ansamb-
li juht Margus Liiv oli Tallinnast kutsunud 
meeste jaoks hääleseadja, tuntud eesti 
ooperi- ja operetitenori Alar Haagi.
w 2. märtsil toimus Maarja-Magdaleena 

rahvamajas rahvusvahelise oikumeenilise 
naiste palvepäeva jumalateenistus. Meie 
kogudust esindas sel korral mitu liiget: 
Taime Põld, Elina Liblik koos vanaema Marju 
Liblikuga, Aita Rossi, Tiina Otsing, Liidia 
Aruväli. Võib-olla veelgi enam, sest naisi 
viisid Maarja-Magdaleenasse mehed, kes 
pidasid palveosadust teises ruumis ja kelle 
nimesid käesoleva ülevaate koostaja ei tea. 
w 6. märtsil allkirjastasid meie koguduse 

juhatuse esimees Madis Kanarbik ja R&R 
Real Estate OÜ juhatuse liige Rauno 
Raudsepp kiriku käärkambris lepingu, mille 
kohaselt kogudus annab talle kuuluvast 
kinnistust Raudtee tn 2a osa nimetatud 
ettevõttele 10 aastaks rendile. Väljarendi-
tavale maatükile tuleb AS Tartu Terminali 
kütusetankla, millest sünnib loodetavasti 
kasu ja rõõmu paljudele nõokatele ning 
teistele liiklejaile.
w 6. märtsi õhtuse palvepäeva jumala-

teenistusega tähistati kirikus käesoleva kiri-
kuaasta Kristuse kannatusaja algust. Teenis 
õp Mart Jaanson, orelit mängis Margit 
Keeman.
w 10. märtsil pärast peajumalateenis-

tust pidas õp Mart Jaanson kiriku käär-
kambris ettekande teemal „Prohvetid ja 
valeprohvetid Piibli näitel“. Oli hea osadus!
w 13. märtsil võeti esimest korda kasu-

tusele koguduse uus tolmuimeja Kärcher, 
mille kinkis kogudusele koguduse sega-
koor. Suur tänu kingituse eest, see töötab 
väga hästi!
w Pärast 17. märtsi peajumalateenistust 

algas kiriku käärkambris meie koguduse 
kevadine leerikursus. Kursusele kogunes 
mõne nädala jooksul neli leeriõppijat.
w 18. märtsil tähistas oma 20. aastapäe-

va Nõo päevakeskus, millega meie kogu-
duski on väga tihedalt seotud. Tänu päeva-
keskuse lahkele perenaisele Krista 
Kvarnströmile oleme seal aastate jooksul 
võinud läbi viia palju koguduse tegevusi 
alates lauluharjutustest kuni pühapäeva-
koolitundideni. Soovime päevakeskuse 
perele palju Jumala hoidmist edaspidiseks! 
Sünnipäevapeol tervitas päevakeskust 
koguduse poolt õp Mart Jaanson, kuid osa 
võttis sellest mitmeid teisigi meie kogudu-
sel liikmeid. 
w 19. märtsil tegi orelimeister Olev 

Oikumeenilisest naiste palvepäevast 
osavõtjad Maarja-Magdaleena rahva-
majas. Foto: TIIT KUUSEMAA

Õp Mart Jaanson päevakeskuse peret 
tervitamas. Foto: LIIA SIREL

Kents meie kiriku suure Walckeri oreli juures 
hooldustöid. Meie 129-aastane orel hüüab 
nüüd jälle mõõdukalt ilusti. Küllap saame 
kord Jumala abiga oma oreli ka päriselt 
korda teha!
w 20. märtsil toimus Nõo vallavalitsuses 

kohtumine, millest võtsid ühelt poolt osa 
vallavanem Rain Sangernebo koos valla- 
ametnikega ning teiselt poolt õp Mart 
Jaanson ja meie koguduse juhatuse esi-
mees Madis Kanarbik. Arutluse all oli kogu-
duse omandisse kuuluva Martin Lipu täna-
va väljaehitamine.
w 21. märtsil tähistati muusikamaailmas 

ühe kõigi aegade parima helilooja Johann 
Sebastian Bachi 334. sünniaastapäeva ja 
rahvusvahelist vanamuusikapäeva. Sel 
puhul andis meie kirikus kontserdi oreli-
kunstnik Marju Riisikamp, kavas J. S. Bachi  
ja teda mõjutanud heliloojate orelimuusika.
w 25. märtsil algas meie koguduse mik-

robussi Ford Transit Tourneo põhjalik kere-
remont, mis kestis paar nädalat. Nüüd näeb 
meie vajalik liiklusvahend välja peaaegu 
nagu uus. Siiski mõtleb koguduse nõukogu 
tasapisi ka uue liiklusvahendi soetamisele, 
sest 2006. aastal toodetud buss ei talu 
enam hästi meie talvedele omast teehool-
dust ja kipub roostetama.
w 25. märtsil lõi meie koguduse kiriku-

mees Toivo Saal kirikutornis mälestuskella 
märtsiküüditamise 70. aastapäeva puhul.
w 27. märtsil kohtus meie koguduse 

juhatus — esimees Madis Kanarbik, aseesi-
mees Raili Värno ja õp Mart Jaanson — kiri-
ku käärkambris meie koguduse liikme, OÜ 
Domus Kinnisvara esindaja Janar Saviiriga. 
Kõne all oli kogudusele kuuluvate Nõo 
Tuuleveski elamurajooni kinnistute arenda-
mine. Loodame, et Jumala abiga leiab see 
aastaid seisnud kinnisvara kohast raken-
dust!
w  31. märtsi peajumalateenistusel 

mõeldi kord jälle meie koguduse legen-
daarsele õpetajale Martin Lipule, kelle sün-
nist täitus tänavu 165. aastat. Martin Lipu 
päeval laulis Nõo kiriku meesansambel, 
Lipu luuletusi tema avaldamata luuleko-
gust „Hilised õied“, mille käsikirja on asunud 
väljaandmiseks ette valmistama meie hea 
koguduse kaastööline Mare Kanarbik, luges 
Ingmar Laasimer. Pärast jumalateenistust 
joodi kirikukohvi ja nauditi meie koguduse 
liikme Anne-Ly Juhkami valmistatud suure-
pärase välimuse ja maitsega torti. Ühtlasi 
õnnitleti õp Mart Jaansonit tema 53. sünni-
päeval.
w 1. aprillil toimus Nõo spordihoones 

Nõo valla 80. sünnipäeva pidulik tähistami-
ne. Osalesid Nõo kiriku meesansambel ja 
meie koguduse segakoor.
w 3. aprillil kohtus õp Mart Jaanson kiri-

ku käärkambris Nõo valla ettevõtte OÜ 
Brevell juhataja Vello Bretiga, et arutada 
kirikuhoone kinnistu haljastusprojekti  
realiseerimist. Projekti raames rajatakse  
kiriku aeda teerajad, selle esisele platsile 
teed ja parkla ning paigaldatakse istepin-
gid. Projekti laiem eesmärk on kujundada 
kiriku kinnistu Nõo aleviku keskuse väärili-
seks.

w 5. aprillil sai 65-aastaseks meie armsa 
naaberkoguduse Puhja õpetaja Tiit 
Kuusemaa. Palju Jumala hoidmist õp Kuuse-
maa järgmisteks eluaastateks!
w 8. aprillil toimus Valga Jaani kirikus  

ja EELK Valga Peetri-Luke koguduse  
pastoraadis EELK Valga praostkonna  
sinodi koosolek. Meie kogudust esinda- 
sid sinodil õp Mart Jaanson ning ilmikuist 
sinodisaadikud Jaan Aruväli ja Laurits 
Leedjärv.
w 10. aprillil toimus meie kirikus hea- 

tegevuskontsert Eesti Vähiliidu toetuseks. 
Esines tuntud laulja Marek Sadam, teda 
saatis klahvpillidel Tõnu Laikre. Kontserdi 
korraldas oma õpilastöö raames Nõo 
Reaalgümnaasiumi õpilane Helis Perk. 
Avapalvuse pidas õp Mart Jaanson.
w 14. aprilli palmipuudepüha jumala-

teenistusega algas selle kirikuaasta Vaikne 
Nädal. Jutlustas õp Mart Jaanson ja laulis 
meie koguduse segakoor Ragne Meieri 
juhatusel.
w 21. aprilli peajumalateenistusel tähis-

tati pidulikult meie Issanda Jeesuse Kristuse 
surnuist ülestõusmist. Jutlustas õp Mart 
Jaanson ja laulis koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel. Pärast jumalateenistust 
joodi kiriku käärkambris kirikukohvi. Kell 
14.00 algas armulauaga ülestõusmispüha 
palvus Nõo hooldekodus. Ka seal kõneles 
õp Jaanson ja laulis meie koguduse sega-
koor.
w 25. aprillil kell 15.00 helistasid Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja vilistla-
sed Lõuna-Eesti kirikuis kelli 14-aastase 
õppursõduri Johannes Luiga 100. surma- 
aastapäeva puhul. Samuti peeti mälestus-
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Arheoloogilised uuringud kirikuesisel 
platsil. Foto: LIIA SIREL

kellaga meeles teisi õppursõdureid, kes 
andsid Vabadussõjas oma elu meie isamaa 
eest. Kellahelistamise eestvedajaks oli  
Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlane ja 
meie koguduse liige Juhani Püttsepp. Kella 
helistati ka meie kirikus, kus asjaosalisi  
abistas meie koguduse kirikumees Toivo 
Saal.
w 28. aprillil pärast peajumalateenistust 

kogunes kiriku käärkambrisse koguduse 
nõukogu, et arutada koguduse ees seisvaid 
igapäevaseid küsimusi. Nõukogu oli täies 
koosseisus, nagu see on peaagu kõigil 
koosolekuil.
w 29. aprillil toimus Elva pastoraadis 

EELK Valga praostkonna noorsootöötegija-
te koosolek. Meie kogudust esindasid  
õp Mart Jaanson ja Katre Kruuse.
w 30. aprillil kogunes Järva-Jaani pasto-

raati EELK Kirikukogu XXX koosseis, et pida-
da korraline istungijärk. Meie kogudust 
esindasid praostina õp Mart Jaanson ja 
praostkonna sinodi valitud saadikuna 
Ingmar Laasimer.
w 3. mail toimus Tartu Peetri kirikus Nõo 

kiriku meesansambli kontsert. Luuletusi 
Martin Lipu avaldamata luulekogust 
„Hilised õied“ luges Tartu praostkonna 
praost Ants Tooming. Kontserdil astusid 
üles ka Nõo koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel ja Tartu Peetri koguduse 
segakoor Mari Toominga juhatusel.
w 4. mail tähistasid EELK Valga praost-

konna vaimulikud Valga Tartu maantee sur-
nuaial 100. aasta möödumist Valga kogudu-
se õpetaja Richard Wühneri märtrisurmast 
Pihkva vanglas. Osales ka õp Mart Jaanson. 
Õp Richard Wühner oli teatavasti meie 
kihelkonna Keeri mõisniku Hans Wühneri 
kahest kirikuõpetajana tegutsenud pojast 
noorem.
w 10. mail oli Nõo kiriku meesansambel 

kutsutud esinema Tartu ülikooli aulasse. 
Üles astuti miniaktusel „Eesti ja Põhjamaade 
koostöö taastamise ja Põhjala keelte õpeta-
mise traditsioon Eesti koolides uuel iseseis-
vusperioodil 31 (1988–2019)“. Aktusel pidas 
avakõne Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja, Rootsi 
Kuningriigi aukonsul, meie koguduse juha-
tuse esimees ja Nõo kiriku meesansambli 
bariton Madis Kanarbik.
w 12. mai peajumalateenistusel mõeldi 

emadepäeva puhul kõigile emadele, vana-
emadele, ristiemadele ja diakonissidele- 
hoolekandjaile. Teenis meie praostkonna 
vikaarõpetaja Lea Kärson. Pärast jumalatee-
nistust avas meie kirikus oma maalinäituse 
„Valged raamid“ harrastuskunstnik Eve Rae. 
Õp Mart Jaanson osales samal hommikul 
praostina Rõngu kirikus Urmas Saupõllu 
ordineerimisel EELK Rõngu koguduse dia-
koniks.
w 17. mail külastas meie kirikut Saksa-

maa Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku 
piiskop Martin Hein. Teda saatsid diakoo-
niatöö ja oikumeeniliste suhete juht ülem-
maakirikunõunik õp Claudia Brinkmann-
Weiß,  piiskopkonna rahvusvaheliste part-
nerlussuhete koordinaator õp Bernd Müller 
ja Landefeldi koguduse õpetaja ning eesti-

keelse töö koordinaator Saksamaal õp 
Michael Schümers. Auväärt külalised võttis 
vastu EELK Valga praostkonna praost Mart 
Jaanson. Külaskäik toimus peagi emerituuri 
siirduva piiskopi jumalagajätuvisiidi raa-
mes. Piiskopi huvi Valga praostkonna vastu 
on mõistetav, sest oleme ju viimased 15 
aastat olnud suurepärastes partnerlussuhe-
tes selle piiskopkonna Eschwege kirikuring-
konnaga.
w 21. maist kuni 1. juunini viibis õp Mart 

Jaanson omakorda Saksamaal, et võtta osa 
Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku kor-
raldatud kahe partnerkiriku vaimulike kok-
kutulekust Hofgeismari evangeelses semi-
naris ja külastada sõprus-kirikuringkonda 
Eschweges. Õp Jaansoni äraolekul pidas 
meie koguduse jumalateenistused ja leeri-
tunnid õp Diina Tuulik.
w 21. mail algasid meie kiriku kinnistul 

seoses teede ja parkla rajamisega arheoloo-
gilised uurimistööd, mida juhtis MTÜ 
Õpetatud Eesti Seltsi esindajana Tartu 
Ülikooli arheoloog dr Heiki Valk. Uuringute 
käigus selgus, et kirikuaia müüri esine 
muruplats on aastasadu olnud kasutusel 
laadaplatsina, sest sealt leiti hulgaliselt eri 
ajastute münte ja muid esemeid. 
w 4. juunil toimus meie kirikuaias ja kiri-

kus juba kuuendat korda Eesti lipu sünni-
päeva tähistamine. Kell 12.00 hakkasid Nõo 
kooli, lasteaia ja vallamaja juurest kiriku 
poole liikuma kolm rahvuslippudega ehi-
tud rongkäiku, et seada end kirikuaias kuu-
lama tervituskõnesid ja väikest kontserti. 
Kokkutulnuid tervitasid õp Mart Jaanson, 
aukülaline helilooja Tõnu Kõrvits, Nõo valla-
volikogu esimees Krista Kvarnström ja Nõo 
Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järve-
oja. Esimest korda osalesid lipu sünnipäeva 
tähistamisel ka Nõo valla lasteaedade lap-
sed koos õpetajatega. Lapsed andsid kiriku-
aias ka väikese kontserdi, samuti laulis nii 
kirikuaias kui hiljem kirikus Nõo kiriku 
meesansambel. Kell 13.00 algas kirikus heli-
looja Tõnu Kõrvitsa ettekanne isamaast, 
muusikast ja keelest. Issand oli kinkinud 
imeilusa ilma ja seekordne lipupäev jääb 
paljudele kauaks meelde.
w 4. juuni õhtul osales meie koguduse 

esindus Nõo muusikakooli pargis esma-
kordselt toimunud Huvitegevuse laadal. 
Kogudusel oli laadal oma laud, kust soovija 
sai soetada meie koguduses välja antud 
raamatuid, kompaktplaate ja suveniire  
ning ammutada infot meie kirikust ja ko- 
gudusest. Laulis ka Nõo kiriku mees- 
ansambel.
w 8. juunil oli meie praostkonna väike 

Laatre kirik rahvast täis. Toimus EELK Valga 
praostkonna iga-aastane laulupäev. Hom-
mikust peale tehti kirikus lauluproove ja kell 
14.30 algas pidulik rongkäik kirikusse. Kell 
15.00 järgnes laulupäeva kontsert-jumala-
teenistus, mille raames kandsid meie 
praostkonna koorid ja külalised ette meie 
kiriku ühe tuntuma muusiku Tuuliki Jürjo 
„Rahvalaulumissa“. Jutlustas Laatre kogu-
duse hooldajaõpetaja Ivo Pill. Meie kogu-
dust esindasid õp Mart Jaanson praostina ja 
koguduse segakoor.

Helilooja Tõnu Kõrvits lipupäevast osa-
võtjaid tervitamas. Foto: LIIA SIREL

Kaunil juuniõhtul kirikut tutvustamas. 
Foto: LIIA SIREL

Meie koguduse segakoor praostkonna 
laulupäeva rongkäigus. Foto: AARE NÕMM
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Jumalateenistused 
ja muud koguduse üritused
Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii 

Nõo Valla Lehes, kirikus, koguduse kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Aga lõpuks ütleb ju apostel: „Kui Issand tahab ja me veel 
elame, siis teeme seda või teist“ (Jk 4:15).

AUGUST
Nõo kiriku meesansambli kontsertreis Hiiumaale
Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Maarja Sokk

EELK Nõo koguduse kuulutusnädal 5.–10. augustil
Jumalateenistus. Jutlustab EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots
Kirikukontsert. Esineb Karijärve Keelpilliorkester, juhendaja Eveli Roosaar
 „Prohvetite õhtu“. Ettekande peab EELK Valga praostkonna abipraost mag Vallo Ehasalu
„Eesti usuelust“. Ettekande peab kirikuloolane dr Priit Rohtmets
Kirikukontsert. Esineb Nõo kiriku meesansambel. Kontsert on pühendatud kõigile neile, kes on 
teinud annetusi Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureermise toetuseks
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab EELK Järva praostkonna praost 
assessor Katrin-Helena Melder

IX Hans Wühneri päev
Jumalateenistus
Hans Wühneri päeva rahvapidu Keeri külas perekond Kuusiku taluõuel
Küünalde süütamine Hans Wühneri perekonna hauaplatsil Nõo surnuaial

Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik

R–P, 2.–4. 
P, 4. kl 11.00 

E, 5. kl 18.00 
T, 6. kl 18.00 
K, 7. kl 18.00
N, 8. aug kl 18.00 
R, 9. aug kl 18.00 

L, 10. aug kl 18.00 

P, 11. aug 
 kl 11.00 
 kl 14.00 
 kl 17.00 

T, 13. kl 14.00 
P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 

JUUNI
Jumalateenistus. Armulaud
Eesti lipu 135. aastapäeva üritused 
kirikuaias ja kirikus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Nõo valla Huvitegevuse laat 
Nõo muusikakooli pargis
EELK Valga praostkonna laulupäev
Laatre kirikus
I nelipüha jumalateenistus. Leeripüha. 
Armulaud. Laulab Nõo koguduse segakoor.
II nelipüha jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Nõo koguduse piiblitunnihooaja 
lõpujumalateenistus Mosinal
Leinapäeva Taizé-õhtu kirikus
Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud
XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ 
Tule Tulemise üritused Nõos
Võidupüha jumalateenistus
Surnuaiapüha jumalateenistus 
Nõo kalmistul

P, 2. kl 11.00 
T, 4. kl 12.00 

T, 4. kl 15.00 
T, 4. kl 18.00 

L, 8. kl 15.00 

P, 9. kl 11.00 

E, 10. kl 18.00 
T, 11. kl 14.00 
K, 12. kl 12.00 

R, 14. kl 19.30 
P, 16. kl 11.00 
R, 21. 
   kl 9.00–11.00 
P, 23. kl 11.00 
P, 30. kl 11.00 

P, 7. kl 11.00 

T, 9. kl 14.00 
N–P, 11.–14. 

P, 14. kl 11.00 
T–N, 16.–18. 

P, 21. kl 11.00 

E–T, 22.–23 

P, 28. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud. 
Teenib õp Diina Tuulik
Piiblitund Nõo hooldekodus
Üle-eestiline kristlik noortefestival JäPe
“Peidetud aare” Pilistveres
Jumalateenistus
EELK Valga ja Viljandi praostkondade 
ühine noortelaager RMK Soontaga
telkimisalal
Leeri mälestuspäeva jumalateenistus. 
Armulaud
Koguduse bussiekskursioon EELK Viljandi 
praostkonna põhjapoolsele alale
Jumalateenistus

JUULI

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG  kiriku käärkambris 

KOLMAPÄEVAL ja REEDEL  kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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w Kirik on teelistele avatud 18.06.–
17.08.19 T–R, kl 10.00–15.00 ja L, kl 
11.00–15.00. Kel võimalik, palun leid-
ke vähemalt üks päev või osa päevast 
kiriku valvamiseks. Kirikuvalvajate 
graafikusse saab oma nime kirja 
panna kirikus või teatades sellest 
koguduse õpetajale.
w Pühapäeval, 21. juulil algusega 

kell 11.00 toimub Nõo Püha Lau-
rentsiuse kirikus leeri mälestuspäeva 
jumalateenistus. Oodatud on need, 
kelle leeriõnnistamisest möödub 
2019. aastal ümmargune arv (60, 50, 
25, 10 jne) aastaid, aga ka kõik need, 
kes soovivad lihtsalt oma leeripäeva 
meenutada. Andke palun endast 
koguduse õpetajale aegsasti teada!
w 18.–31. augustini viibib kogudu-

se õpetaja Mart Jaanson puhkusel. 

Teda asendab õp Diina Tuulik  
(tel 501 0825; e-post diina.tuulik@
eelk.ee).
w Pühapäeval, 12. mail 2019 avati 

kirikus kunstnik Eve Rae maalide näi-
tus. Näitust saab vaadata kuni 31. 
juulini 2019 T–R, kl 10.00–15.00 ja  
L, kl 11.00–15.00, lisaks pühapäevas-
te jumalateenistuste eel ja järel ning 
kokkuleppel.
w Jätkub 2013. aasta detsembris 

alanud annetuste kogumise aktsioon 
Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõr-
valhoone restaureerimise toetuseks. 
Seisuga 24. juuni 2019 on annetusi ja 
toetusi kogunenud 9725,29 eurot. 
Sellest summast on kirikusse näituse-
siinide paigaldamiseks kulunud 
915,84 eurot, kirikuaeda veevarustu-
se ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks 
vajalikeks arheoloogilisteks uuringu-
teks 3 060 eurot ning panga teenus-
tasudeks 21,90 eurot. Jääk on 5727,55 
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 2019. 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 koguduse-
le“). Annetussumma on vaba. Palume 
kõigil koguduseliikmeil teha oma liik-
meannetus hiljemalt 31. detsembriks 
2019!

Kui soovite oma kogudusele teh-
tud liikme- või muust annetusest 
2020. aastal tulumaksu tagasi saada, 
siis palun lisage pangaülekande sel-
gitusse oma isikukood.

Teated

Ristitud
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Kaarel Feliks Tähepõld   17.03.19
Katrin Kirja    02.06.19
Tairi Kruusma    02.06.19
Jaan Kruusma   09.06.19

Leeritatud
9. juunil 2019 
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Marily Jaska
Elina Liblik
Katrin Kirja
Tairi Kruusma

Maetud
Elsa Saag         16.03.19 Nõo kalmistu
Linda Tuul         17.03.19 Nõo kalmistu
Lia-Margarete Kaldoja        21.03.19 Nõo kalmistu
Aino Leosk         26.03.19 Elva kalmistu
Valentina Kallas        27.03.19 Nõo kalmistu
Raivo Laan         11.05.19 Elva kalmistu
Maret Lukk         11.05.19 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Mall Paurson         24.05.19 Nõo Püha Laurentsiuse kirik 
              (õp Timo Švedko)
Jüri Joala         03.06.19 Tartu krematoorium
Aime Hurt         07.06.19 Nõo kalmistu
Õie Kamenjuk        13.06.19 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Mati Kuusemets        16.06.19 Nõo kalmistu

Nõo kiriku meesansambel, kes tähistab hooajal 2019/20 oma 30. tegevusaastat, kuulutab sel puhul välja 
konkursi ansambli logo leidmiseks. Kujunduse osas ettekirjutusi ei ole. Siiski peaks logos sisalduma ansambli 
nimi: Nõo kiriku meesansambel. Ettepanekud võib saata e-posti aadressile madis.kanarbik@gmail.com või tuua 
Nõo Püha Laurentsiuse kiriku käärkambrisse koguduse õpetajale Mart Jaansonile koguduse kantselei lahtioleku 
aegadel.

MADIS KANARBIK
Koguduse juhatuse esimees

Konkurss Nõo kiriku meesansambli
logo leidmiseks
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Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad
JUUNI 2019
Maire Jakobson Voika 02.06. 67
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 43
Pille Park Külitse 02.06. 35
Aarne Viinalass Luke 02.06. 66
Margus Tilga Rapla 03.06. 63
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 45
Eva Kuslap Nõo 05.06. 33
Katriin Otsing Luke 06.06. 27
Marily Jaska Kolga 07.06. 38
Maili Klassen Tartu 07.06. 40
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 67
Hanna-Lii Piirsoo Võnnu 09.06. 19
Juhan Reile Puhja 12.06. 80
Anne Urb Tallinn 12.06. 62
Kalju Toss Haage 13.06. 81
Jaan Aruväli Voika 15.06. 61
Mihkel Kalpus  15.06. 78
Nelli Pello Tartu 18.06. 35
Madli Vares Järiste 20.06. 24
Inger Kraav Nõo 21.06. 78
Veiko Klassen Tartu 22.06. 43
Meelis Mondonen Voika 22.06. 57
Virge Arru Rõhu 23.06. 36
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 76
Juhan Tobro   Metsalaane 30.06. 72

JUULI 2019
JHele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 86
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 81
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 28
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 48
Johanna Uuemäe
             Vanavälja 03.07. 19
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 73
Silvi Liblik Luke 07.07. 43

Leita Liivak Luke 07.07. 82
Kristiina Kalju Nõo 08.07. 22
Katre Kruuse Nõo 09.07. 34
Rein Soidla Meeri 09.07. 65
Julius Pau Tallinn 10.07. 33
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 40
Maia Plado  12.07. 86
Mai Maser Puhja 16.07. 81
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 81
Kerli Räisa Illi 18.07. 42
Teet Smidt Nõo 19.07. 29
Jaan Saal Meeri 20.07. 82
Paul Trei  Meeri 21.07. 64
Toomas Jürimäe Nõo 22.07. 63
Jane Mägi Nõo 22.07. 36
Eva Poom Nõo 23.07. 78
Karin Sakk Nõo 23.07. 31
Kalju Õllek       Külaaseme 23.07. 86
Varje Arru Rõhu 24.07. 64
Virve Erm Nõo 25.07. 82
Tiina Otsing Luke 25.07. 58
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 39
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 79
Karl Vakk Nõo 28.07. 31
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 78
Liidia Soidla Meeri 29.07. 64
Kalmer Prost Reola 30.07. 47
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 50

AUGUST  2019
Riita Irv          Vasalemma 01.08. 46
Jakob Laius Meeri 01.08. 86
Helmi Rähni Elva 02.08. 80
Hille Kaupmees
           Külaaseme  04.08. 80
Virve Kellamäe Järiste 04.08. 84

Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 86
Siiri-Liisi Kraav Tallinn 06.08. 39
Merje Lüüsi Reola 06.08. 51
Rait Kivimets Keila 07.08. 47
Eha Näkki Luke 07.08. 80
Laurits Leedjärv  Tõravere 09.08. 59
Anne Saal Meeri 09.08. 79
Tiina Visla Elva 09.08. 45
Ester Jääskeläine Kuopio 12.08. 50
Lauri Ööpik Tartu 12.08. 24
Elvi Kokk Nõgiaru 14.08. 85
Koidula Kütt Nõo 14.08. 80
Taime Põld Elva 14.08. 64
Eha Volkmann    Vellavere 16.08. 67
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 62
Ilme Saal Meeri 18.08. 90
Marju Saag Tallinn 19.08. 58
Eldur Henno Laguja 19.08. 91
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 41
Annikki Aruväli 
            Kuressaare 22.08. 34
Siim Mihkelsoo Orgita 22.08. 20
Jaan Pau Voika 23.08. 78
Hilma-Marsella Uutma 
  Tartu 23.08. 86
Moonika Mehin  24.08. 36
Piret Suur Uuta 26.08. 47
Leili Zeiger Elva 26.08. 88
Salme Valdmaa Elva 26.08. 77
Sinaida Lints Tartu 7.08. 86
Rauno Ilves  28.08. 30
Katrin Salumäe Elva 28.08. 33
Andre Viibur Sääse 29.08. 19
Silver Soidla Meeri 30.08. 39
Rebecca Kodusaar
               Lustivere 31.08. 18

Kontakt
EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUS
reg nr 80210421
Tartu tn 2
61601 Nõo Tartumaa 

A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003
(saaja: EELK Nõo Kogudus)

ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE
RESTAUREERIMISEKS:
A/a nr EE11 2200 2210 5844 2062 
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

JUHATUSE ESIMEES
Madis Kanarbik, tel 504 6570
e-post madis.kanarbik@gmail.com

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

KIRIKUTEENIJA Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569

KOORIJUHT Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607


