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Laulureis ja palverännak
Käesoleva aasta sügis algas minu jaoks kahe pikema reisiga.  

18.–25. septembrini viibisin Nõo kiriku meesansambli koosseisus Toron-
tos, 22.–30. oktoobrini aga EELK koorijuhtide ja organistide segakoori 
KOSK koosseisus Iisraelis.

Mõlemat maad, nii Kanadat kui Iisraeli olin külastanud ka varem, 
Kanadat koguni kahel korral. Sestap polnud seekordsed kogemused 
niivõrd seotud uue avastamisega — ehkki oli ka seda —, kuivõrd nähtu 
mõtestamisega varasemate kogemuste taustal. Järgnevalt annan 
mõlemast reisist väikse ülevaate ja lisan mõned üldistused.

20.–22. septembril 2019 tähistati Torontos ja Hamiltonis eestlaste 
1944. aasta suurpõgenemise 75. aastapäeva. Nõo kiriku meesansamb- 
lil oli EELK Kanada praosti Mart Salumäe kutse sellest sündmusest 
mõnede esinemistega osa võtta, mind palus praost ka jutlustada. Meie 
meesansambli koosseisus olid sel reisil tenorid Margus Liiv, Mati 

Jeesuse sünnikoht Petlemma sünni-
kirikus. Foto: MART JAANSON

Koonukõrb, Erik Leedjärv ning bassid Laurits Leedjärv ja Ingmar Laasimer, mina laulsin sel korral baritoni. Peale 
meeste võtsid reisist osa ka Ingmari tütretütar Katariina ja Lauritsa tütar Maarja, kes andsid oma panuse ka 
muusikalises osas — nii laulu kui, Maarja puhul, ka klaverimänguga.

Meie esimene ülesastumine Torontos oli plaaniväline: praost Salumäe palus meil laulda ühel Peetri (ehk siis 
eestlaste) kirikus toimuval laulatusel. Organisti ei kutsutud ja võiks öelda, et meesansambel asendas orelit.

Ette oli vastuvõtjatega kokku lepitud, et külastame kahte Toronto hooldekodu, kus elavad eestlased. 
Esimene neist oli suur eestlaste endi rajatud Ehatare, mille elanikud ongi eestlased, teine aga soomlaste 
rajatud Soome Kodu, milles elavaid eestlasi on vast kümmekond. Mõlemas hooldekodus pidas praost Mart 
Salumäe päevakohase vaimuliku kõne, meesansambel andis u 40-minutilise kontserdi ning sai osa lõuna-
söögist.

Kaks meesansambli suuremat ülesastumist toimusid Toronto Peetri kirikus, milles ansamblit ka majutati. 
Neist esimene kujutas endast kaheosalist, loengu ja seltskondliku osaga kombineeritud kontserti nii kiriku-  
kui keldrisaalis. Umbes 40-pealine publik kuulas meesansambli laulu ning meie ansambli liikme, astro- 
füüsik Lauritsa loengut, milles ta ühendas nauditavalt täheteaduse ja eesti laulupidude traditsiooni. Teine 
meesansambli ülesastumine Peetri kirikus oli pühapäevase peajumalateenistuse raames. Lisaks laulmisele 
teenisin koos praost Salumäega vaimulikuna ja pidasin ka jutluse.

Peale Toronto saime hingamispäeval laulda — ja mina jutlustada — ka Torontost u 70 km lõuna suunas 
asuvas Hamiltoni linnas, mille eesti kogudus kasutab jumalateenistusteks lätlastele kuuluvat kirikut. Püha-
päeva õhtupoolikul võisime nautida valguskujundusega Niagara koske.

Võib-olla on mõned Rahutegija lugejad näinud režissöör Marko Raadi filmi „Matusepäevikud“, mida sai 
alates 2018. aastast vaadata kinos, kuid mille tele-esilinastus oli alles sel sügisel. Film kõneleb Toronto-eestlaste 
elust sealsete koguduste ja eriti nende vaimulike silme läbi. Filmist jääb mulje, et tegemist on hääbuva 
eestlaste kogukonnaga. Seda rõhutab surmateema, mida siis justkui kantakse üle ka muule eesti elule.

Rahutegija
EELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht

          „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ (Mt 5:9)
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Laulureis ja palverännak
Algus vt lk 1
Minu kogemused — nii nüüdsed 

kui ka varasemad — näitavad küll, 
et Kanada-eestlaste kogukond veel 
hääbuma ei hakka. Mõned kogu-
dused, mille on rajanud II ms ajal 
alguse saanud eestlaste põgenike-
laines Kanadasse jõudnud inime-
sed, on võib-olla tõesti hääbunud 
või hääbumas. Kuid see näib nii 
olevat pigem väiksemates linnades, 
kus kunagi oli teatud põhjustel (nt 
niklikaevandusega seotud töö-
kohtade tõttu Sudburys) üpris suur 
eestlaste kogukond, ent kuhu 
nende järeltulijad elama ei jäänud.

Siiski elab Kanadas ka praegu 
tuhandeid eestlasi (eriti palju on 
neid üle kuuemiljonilise elanikkon-
naga Suur-Torontos), kelle hulgas 
on nii eelmainitud põgenike põlv-
konna järeltulijaid kui ka viimase 30 
aasta jooksul Kanadasse rännanud 
eestlasi. Vähemalt Toronto Peetri 
koguduses on endiselt noori, kes 
soovivad leeri tulla, ja paare, kes 
soovivad end eesti koguduses lau-
latada lasta.

Meie meesansambli esinemisel 
eelmainitud jumalateenistusel u 
780 000 elanikuga Hamiltoni linna 
väikses kirikus oli koos u 30 inimest, 
osa neist küll kiriku peremehed lät-
lased, kes olid tulnud eesti kogu-
dust tähtpäeva puhul tervitama. 
See näitab minu arvates seda, et kui 
kogudus on ise valmis jätkama, 
tegema sisemisjonit nn uuseestlas-
tega ja koostööd baltlaste või 
soomlastega, saab kogudusetööd 
Kanadas igal juhul jätkata. Muide, 
samasugune seos või vajadus seose 
loomiseks lätlastega on ka meie 
praostkonna lõunaosas Läti piiri 
ääres, mida üldiselt käsitletakse 
inimestest tühjeneva ääremaana, 
kuid mille koguduslik tulevikupo-
tentsiaal võib seisneda just koos-
töös lätlastega.

Veel üks tähelepanek seoses 
Toronto n-ö põgenike põlvkonna-
ga. Inimestest, kelle sünniaasta jääb 
1920. või 1930. aastaisse ja kes veel 
10–15 aastat tagasi olid aktiivsed 

koguduseliikmed, elavad paljud 
juba eestlaste hooldekodus 
Ehatare. Kui andsime meesansamb-
liga seal kontserdi, siis kogesime, et 
nüüd juba füüsiliselt piiratud liiku-
misega inimesed olid endiselt elu-
rõõmsad ja elujulged. Mälestus 
säravaist silmist, toetavaist häältest 
ja palvevaimust, mida Ehatares 
kogesin, on veel praegu ere. See 
pani mind mõtlema sellele, et vanus 
ja füüsilised piirangud ei takista 
inimestel selles Jumala loodud 
maailmas end hästi tundmast ja 
oma hoiakuga ka nooremaid 
nakatamast. Midagi sarnast olen, 
muide, kogenud ju ka meie enda 
Nõo koguduses, kus vanemaist 
koguduseliikmeist koosnevad piib-
liringid annavad oma aktiivsusega 
tublit eeskuju nooremaile.

Teist reisi Iisraeli nimetaksin, 
nagu pealkirjas ka teen, pigem pal-
verännakuks. Tavapärane ettekuju-
tus palverännakust on küll vist sel-
line, et kõnnitakse kas üksi või koos 
mõne kaaslasega kümneid kilo-
meetreid ja jõutakse lõpuks siht-
punkti — mõne pühapaiga juurde. 
Kuid minule tundus, et kui külastan 
Iisraelis juba kord nähtud Piibli, 
Jeesuse ja kristlusega seotud paiku, 
seisan mh pikas järjekorras pääse-

maks Jeesuse sünnikoopasse, 
hauda või Templimäele, kus olen 
juba korra käinud, siis on tegemist 
justnimelt palverännakuga, enda 
allutamisega Jumala toimimisega 
seotud elavaile pärimustele, ja 
seeläbi oma usu kasvatamisega.

Külastasime koos reisikaaslaste-
ga, kelle hulgas oli ka meie kogu-
duse armastatud liige Agnes Laa-
simer ja Nõo kiriku meesansambli 
juht Margus Liiv, Hebroni kindlust, 
Petlemma sünnikirikut, Karjaste 
välja; Galileas samanimelist kuulsat 
järve ja Tabori (Jeesuse kirgasta-
mise) mäge, Kapernauma ja Naat-
saretti linna ning neis Jeesuse, tema 
jüngrite ja vanematega seotud 
paiku; Lõuna-Iisraelis Jeerikot ja 
Betaaniat ning muidugi Jeruu-
salemma koos sealsete vaatamis-
väärsustega, nagu Jeesuse haua-
kirik, Siioni mägi ja Templimägi 
koos Nutumüüriga. Muidugi sõit-
isme ka Surnumere äärde ja ulpi-
sime soolvees.

Minu jaoks oli sel reisil uudne 
peatumine Haifa linnas, sõit Qasr 
al-Yahud’i Jordani jõe alamjooksul, 
kus Ristija Johannes ristis pärimuse 
järgi Jeesuse; Vana-Iisraeli pealinna 
Samaaria (praegu Sebastje) ja 
sealse teise tähtsa muistse keskuse 

Nõo kiriku meesansambel Ehatares Hilde Hermanni (esireas) kootud 
mütsidega. Foto: MART SALUMÄE
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Sekemi (praegu Nablus) külasta-
mine. Sebastjes asub pärimuse järgi 
Ristija Johannese haud, Nabluses 
aga Jaakobi allikas, kus toimus Jh 4 
järgi Jeesuse ja Samaaria naise 
vaheline vestlus. Ma polnud varem 
käinud ka Jeruusalemma külje all 
asuvas Ein Karemis, kus pärimuse 
järgi sündis Ristija Johannes ja toi-
mus kahe lapseootel nõo, Maarja ja 
Eliisabeti kohtumine, samuti Jeruu-
salemma lähistel Õlimäel asuvas 

vene õigeusu Issanda Taeva-
minemise kloostris, kus elas kuni 
surmani 2018. aastal eestlannast 
ema Ksenja ja kus praegu elab teine 
eesti soost nunn Cassiana.

Meie koori ainus kontsert toi-
mus Jeruusalemma lähedal Ein 
Karemis Notre Dame de Sion’i kiri-
kus, kuulajad oli u 30.

Ehkki nt Nabluses Jaakobi allikal 
ehk Sühhari kaevul käimine liigutas 
mind samuti nagu eelmisel Iisraeli 
külastusel Jeesuse sünni- või haua-
kirik, hakkasin seekordsel reisil 
enam mõtlema põhjuse üle, miks 
ikkagi palverännakule minna.

Rm 10:17 ütleb Paulus, et usk 
tuleb kuulutusest, kuulutus aga 
Kristuse sõna kaudu. Kui palverän-
nakule minna usu leidmiseks, siis ei 
pruugita seda leida, olemata enne 
tutvunud kristlike pärimustega, mis 
omakorda toetuvad Piiblile. Tõsi, 
palverännak võib usku kinnitada, 
kuid usu tekkeks see vist kohane 
pole. Seda kinnitab ka tõsiasi, et nt 
usuisa Martin Luther polnud kunagi 
viibinud Pühal Maal, ehkki oleks 
olnud vist valmis sinna minema,  
kui poliitiline olukord Türgi inva-
siooni ajal Pühale Maale oleks olnud 
soodsam.

Teiseks pani mind sel reisil 
mõtlema Iisraeli kui juudiriigi ole-

mus ning selle vastandumine selles 
piirkonnas aastasadu elanud pales-
tiinlastele ja kristlastele. Ilmalikul 
Iisraeli riigil on oma kodanikele tar-
vis tagada normaalne elu ja sellel 
pinnal on loomulik, et avaldatakse 
enam või vähem avalikku survet 
neile, kes seda protsessi takistavad, 
sh palestiinlastele ja kristlastele. 
Samas on selge, et Püha Maa peab 
jääma kõigi omaks, sest kord on siit 
ju alguse saanud nn aabrahamlikud 
religioonid judaism, kristlus ja 
islam, mille järgijad moodustavad 
tänapäeva maailma elanikkonnast 
üle poole. Jumal ise teab, kuidas 
Pühal Maal sellise pinge all elamine 
tulevikus välja näeb, ent eks oota 
nii juudid, kristlased kui moslemid 
omal kombel aegade ja ühtlasi selle 
pinge lõppu.

Meile, kristlastele on siiski olu-
line, eriti algaval advendi- ja jõulu-
ajal, et Jumal sai lihaks ja et teade 
sellest levis Palestiinast laiali üle 
kogu maailma: muuhulgas nii 
Eestisse kui Kanadasse. Jumal olgu 
selle eest tänatud! 

Õnnistatud advendi- ja jõulu-
aega, kallid sõbrad!

MART JAANSON
Koguduse õpetaja

Õp dr Arne Hiob Sühhari kaevust 
vett ammutamas. 
Foto: MART JAANSON

Kroonika
w 1. septembri peajumalateenistu-

sel tähistati meie kirikus, nagu ikka 
enne uue kooliaasta algust, teadmiste 
päeva. Õp Mart Jaanson luges ette 
EELK peapiiskopi tervituskirja koolirah-
vale ja õnnistas kooliminejaid — õpilasi 
ja üliõpilasi, nende vanemaid, vana- 
vanemaid ja hooldajaid ning neid, kes 
tundsid end ühel või teisel viisil algava 
kooliaastaga seotuna.
w 7. septembril esines EELK Elva 

koguduse pastoraadis ettekandega 
„Konservatiivsus, liberaalsus ja arit-
meetika“ praegu Saksamaal töötav 
roomakatoliku preester Rein Õunapuu. 
Teiste huviliste hulgas kuulasid isa 
Õunapuud ka õp Mart Jaanson ja meie 
koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli.
w 8. septembri peajumalateenistusel 

tunnustasid õp Mart Jaanson ja kogu-
dus vanavanemate päeva puhul meie 

vanema põlvkonna esindajate rolli noo-
remate õpetamisel ja kasvatamisel. 
Pärast jumalateenistus söödi kommi.
w 8. septembril pärast peajumala-

teenistust salvestasid Andri ja Liis 
Viinalass meie kirikus 28. septembril 
toimuma pidava „Maal elamise“ päeva 
tarbeks videoklipi, millel õp Mart 
Jaanson õnnistab nende sülelast.
w 9. septembril pidas õp Mart 

Jaanson Nõo hooldekodus järjekordse 
piiblitunni. See tava on jätkunud iga 
kuu läbi kogu aasta. Teised meie kogu-
duse piibliringid Külaasemel, Meeril ja 
Nõgiarus olid juulis, augustis ja sep-
tembris veel suvepuhkusel.
w 11. septembril andis Nõo kiriku 

meesansambel kontserdi meie Elva 
naaberkoguduse kirikus Pargi tänaval. 
Kontserdi pealkiri oli „Meie teekond“ ja 
sellega mõeldi nii ristiinimese maisele 
teekonnale üldse kui ka septembri tei-
ses pooles meesansambli ees seisvale 
kontsertreisile Torontosse. Kontserdil 
tegi kaasa ka meesansambli bassi 

Ingmar Laasimeri lapselaps Katariina 
Lorenz.
w 12. septembril esindas õp Mart 

Jaanson nii Nõo kogudust kui ka Valga 
praostkonda Elva keskväljaku nurga- 
kivi panemise tseremoonial ja pidas 
seal ka väikese palvuse.
w 14. septembril toimus Hargla kiri-

kus EELK Valga praostkonna piiblipäev. 
U 70-pealine kuulajaskond sai uusi 
teadmisi keeleteadlaselt dr Mart 
Rannutilt ja piibliteadlaselt õp Vallo 
Ehasalult. Päeva raames avati kiriku 
kõrval mälestustahvel Eesti Piibliseltsi 
asutajaliikmele õp dr Heinrich Georg 
von Jannaule, kelle sünnist möödus 
tänavu 230 ja surmast 150 aastat. 
Piiblipäeva kontsertjumalateenistusel 
teenisid meie praostkonna vaimulikud, 
sh praost Mart Jaanson, ning laulsid 
Valga praostkonna projektkoor ja Läti 
Trapene naiskoor. Peale õp Jaansoni 
esindasid meie kogudust sel üritusel ka 
Liidia ja Jaan Aruväli, Maire Jakobson 
ning Viivi Soonvald.



Õp Mart Jaanson tanklat õnnista-
mas. Tema kõrval tankla omanikud 
Raido ja Rauno Raudsepp. 
Foto: Madis Kanarbik
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Orelikunstnik Anna Humal noore 
publiku ees. Foto: MART JAANSON

Algus vt lk 3

w 22. septembri peajumalateenis- 
tusel teenis meie kogudusele hästi-
tuntud õp Diina Tuulik. Õp Mart 
Jaanson viibis 18.–25. septembril koos 
Nõo kiriku meesansambliga Torontos. 
Sellest reisist saab pikemalt lugeda 
käesoleva Rahutegija avaloost.
w 26. septembril külastas kirikut 

OÜ Tartu Tuli korstnapühkija Ülo Sööt 
ja vaatas enne kütteperioodi algust 
üle meie kiriku küttekehad — käär-
kambri pliidi ja kirikusaali bulderahju.
w 26. septembril õnnistas õp Mart 

Jaanson kogudusele kuuluvale kinnis-
tule rajatud AS Tartu Terminali kütuse-
tankla. Pidulikul üritusel lõikas süm-
boolse vooliku läbi meie koguduse 
armastatud juhatuse esimees Madis 
Kanarbik. 
w 28. septembril võttis meie kogu-

dus osa üle-eestilise kampaania „Maal 
elamise päev“ korraldamisest Nõo val-
las. Kirikus toimusid sel puhul palvus, 
kontsert, millel esinesid meie kogudu-
se segakoor Ragne Meieri juhatusel ja 
organist Agnes Laasimer, ja kirikutut-
vustus õp Mart Jaansoni esituses. 
Koguduse nõukogu liikmed Jaan 
Aruväli ja Marju Graf võtsid vastu üle 
70 külastaja. Kõik kirikusviibijad said 
vaadata Taime ja Toivo Põllu ülespan-
dud näitust kogudusest ja kirikust.
w 29. septembriks oli meie kogu-

dusele saadetud kutse osaleda EAÕK 
Nõo Püha Kolmainu kirikus õigeusu 
liturgilise kirikulaulu kontserdil, millel 
lauljaid juhendas EAÕK katedraalkiri-
ku Tallinna Püha Siimeoni ja Nais-
prohvet Hanna kirikukoori regent Terje 
Palli. Kontsert oli ilus ja südant täitis 
rõõm, et meie naaberkonfessiooni 
koguduses on asunud aktiivselt tegut-
sema noor preester Tanel Timoteus 
Vassel.
w 1. oktoobri keskpäeval kogunes 

rahvusvahelise muusikapäeva puhul 
meie kirikusse nii täiskavanuid kui ka 
lapsi (Nõo Põhikooli 2. klass, keda saa-
tis õpetaja Heli Leedjärv), et saada osa 
orelikunstnik Anna Humala kontsert- 
õpitoast. Pr Humal tutvustas kohalvii-
bijaile meie auväärset Walckeri firma 
orelit ja ilmestas juttu osava orelimän-
guga. Palvuse pidas õp Mart Jaanson. 
w 1. oktoobril toimus Nõgiaru raa-

matukogus piiblitund ja see märkis 

piiblitunnihaooaja algust ka meie  
teistes piibliringides peale Nõo hool-
dekodu: Külaasemel ja Meeril.
w 3. oktoobril toimus meie kiriku 

käärkambris sügisese leerikursuse esi-
mene tund. Alustas kolm leerilast, kuid 
on loota, et kui Issand tahab ja meie 
veel elame, saavad 22. detsembril lee-
riõnnistuse koguni 7–8 leerilast.
w 4. oktoobril esines Nõo kiriku 

meesansambel EELK Tartu Peetri 
koguduse 150. aastapäeva puhul välja 
antud postmargi esitlusel Tartu Peetri 
kirikus. Soovime oma kauaaegsele 
partnerkogudusele veel tagantjärele 
rohket Jumala hoidmist kuni Issanda 
taastulekuni!
w 5. oktoobril toimus Nõos järje-

kordne Valguse festival, millest see-
kord oli kutsutud osa võtma ka meie 
kogudus. Festivali peakorraldaja Jaan 
Ulst tegi õp Mart Jaansonile ettepane-
ku, et festivaliõhtul võiks kirikus toi-
muda kolm pooletunnist n-ö valgus-
kontserti ühe ja sama kavaga — sel-
leks, et kontserti kogeks võimalikult 
palju rahvast. Nii ka läks. Kontsertide 
jaoks kirjutas elava muusika eesti noo-
rema põlve helilooja Malle Maltis ja 
selle kandis ette Tallinna projekt- 
ansambel, mille koosseisus oli keel-, 
puhk- ja löökpillid. Kiriku sise- ja välis-
valgustuse eest hoolitsesid tol õhtul 
Vanemuise teatri valgustuskunstni-
kud. Õp Mart Jaanson pidas kontserdi 
kestel vaimuliku kõne. Suur tänu meie 
koguduse vabatahtlikele Agnes Laa-
simerile, Marju Grafile, Raili Värnole, 
Madis Kanarbikule ja Jaan Aruväljale, 
kes aitasid kiriku ümbruse ürituseks 
ette valmistada, müüsid terve õhtu 
jooksul publikule pileteid ja juhtisid 
inimesi pärast kontserti kirikust välja! 
Kokku käis kolmel kontserdil umbes 
300 inimest. Õhtu õnnestus väga hästi 
ja asjaga seotud koguduseliikmeile 
tundus, et Valguse festivaliga võiks 
korraldajate soovi puhul koostööd 
teha ka edaspidi. 
w 6. oktoobri peajumalateenistusel 

teenis õp Mart Jaansoniga kaasa EELK 
Usuteaduse Instituudis diakoniks 
õppiv Indrek Salumets. Seal õpib 
Indrek koos oma arstist abikaasa 
Signega, kes jutlustas meie koguduse 
peajumalateenistustel 20. oktoobril ja 
3. novembril. Diakonikandidaatidest 
abielupaar on tegelikult praktikal meie 
praostkonna Hargla koguduses, kuid 
nad jõuavad kaasa lüüa ka mujal. 
Õnnistagu Jumal nende õpinguid ja 
teenimist!

Nõo Püha Laurentsiuse kirik valgus- 
ehtes. Foto: MADIS KANARBIK

w 13. oktoobri peajumalateenistu-
sel tähistas meie kogudus lõikustänu-
püha. Nagu ikka, oli kiriku altar kaunis-
tatud sügisandidega. Muusikalisi ande 
pakkus dirigent Ragne Meieri juhatu-
sel meie koguduse segakoor ja oreli 
taga Margit Keeman. Teenis õp Mart 
Jaanson.
w 13. oktoobril alustas oma hoo- 

aega ka meie koguduse pühapäeva-
kool. Tunnid on toimunud reeglina üle 
nädala pühapäeviti Nõo päevakesku-
ses ning neid viib läbi meie koguduse 
liige ja suurte kogemustega pühapäe-
vakooliõpetaja Imbi Tanilsoo.
w Laupäeval, 19. oktoobril kogunes 

kümmekond koguduseliiget meie kiri-
kuaeda, et pidada maha lehekoristus-

Kroonika
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Meie kiriku altar lõikustänupüha- 
andidega. Foto: MART JAANSON

Dr Laurits Leedjärv Maalehe karika-
turisti Valdek Alberi loodud sõbrali-
ku šaržiga. Foto internetist

talgud. Tehti mitu tundi tublit tööd 
ning suudeti kirikuaiast lehed kokku 
riisuda ja suures osas ka ära viia. Viis 
päeva hiljem viisid tublid talgulised 
vähendatud koosseisus töö täieliku 
lõpuni. Südamlik tänu kõigile talgulis-
tele!
w 20. oktoobril toimus meie Valga 

praostkonna kirikumuusikute kontsert 
Karula kirikus. Kavas oli eesti kammer-

muusika ja Johannes Hiobi kantaat 
„Lunastav kannatus“. Meie kogudust 
esindasid sel kontserdil lauljatena sop-
ran Kärri Toomeos-Orglaan ja tenor 
Mart Jaanson, kontserdil osales ka 
Taime Põld.
w 21. oktoobril toimus Elva noor-

tekeskuses Valga praostkonna noor-
sootöötegijate koosolek. Meie kogu-
dust esindasid seal õp Mart Jaanson ja 
meie pühapäevakooliõpetaja Imbi 
Tanilsoo.
w 22.–30. oktoobril viibis EELK  

koorijuhtide ja organistide segakoor 
KOSK reisil Iisraelis. Koori koosseisus 
reisisid kaasa ka õp Mart Jaanson, 
meie koguduse liige Agnes Laasimer 
ja Nõo kiriku meesansambli juht 
Margus Liiv. Lähemalt saab sellest rei-
sist lugeda käesoleva Rahutegija ava-
loost.
w 27. oktoobri peajumalateenistu-

sel teenis õp Mart Jaansoni reisiloleku 
tõttu õp Diina Tuulik.
w 31. oktoobril peeti meie kirikus 

traditsioonikohaselt usupuhastus- 
püha jumalateenistust. Jutlustas õp 
Mart Jaanson ja orelil musitseeris 
Agnes Laasimer. Kirikulisi oli vähe, 
kuid enne Issanda taastulemist jõuab 
neid ka seda püha pidama kindlasti 
rohkem.
w Oktoobrikuuga lõppesid meie 

kirikuaias ja selle esisel alates mai-
kuust toimunud teetööd. Nõo valla 
ettevõte OÜ Brevell eesotsas Vello 
Bretiga rajas kirikuaeda kõigi kolme 
kirikuukse juurde viivad graniitkivide-
ga ääristatud ja osalt ka plaaditud 
ning graniitsõelmetega täidetud tee-
rajad. Kirikuaeda paigutati ka neli uut 
pinki. Väljapoole kirikuaeda said teh-
tud samuti porivabad teerajad ning 
parkla ja — plaaniväliselt — rajatud 
lehviva trikolooriga lipuvarras. Tööde 
tulemuse dokumentaalne vormista-
mine veel käib, kuid juba nüüd on kõik 
lahkesti oodatud uusi teid kasutama. 
Eks need ole ikka selleks, et inimesed 
hõlpsamini kirikusse jõuaksid!
w 2. novembril täitus 95 aastat 

meie koguduse ühe eakama liikme 
Elsa Pullineni sünnist. Rohket Juma- 
la rahu ja valgust Sinu päevadesse, 
Elsa!
w 6. novembril toimusid Tartus 

Gustav Adolfi päeva üritused. Nende 
korraldamisega on tihedalt seotud 
Rootsi Kuningriigi aukonsul ja meie 
koguduse juhatuse armastatud esi-
mees Madis Kanarbik. Rootsi kuninga 
Gustav II Adolfi teene, peale Tartu 

Ülikooli asutamise, on ka kõigi vahen-
ditega usupuhastusliku vaimu eest 
seismine ja tänu tema pingutustele 
võime ka Eestis rääkida põhjamaade 
riigimudelist ja kultuurist, mille alu-
seks on protestantlus.
w 9. novembril avanes Nõo kiriku 

meesansamblil austav võimalus esine-
da külalisena XXV Lõuna-Eesti meeste-
laulu päeva kontserdil Tartu Ülikooli 
aulas. Ansambel andis endast parima 
ja tagasiside oli positiivne. See on 
meeldiv algus ansambli 30. hooajale!
w 10. novembri peajumalateenis-

tus oli välja kuulutatud perejumala-
teenistusena. Lastega peresid sel tee-
nistusel küll eriti polnud, kuid kogudu-
seliikmeist kirikulised moodustavad ju 
isegi ühe hästi kokkuhoidva perekon-
na. Ja kui koguduseperes on suhted 
korras, siis liituvad sellega ehk teised-
ki, ka lastega pered. Jumalateenistusel 
laulis kogudus õp Mart Jaansoni eest-
võttel kaks laulu kitarri saatel, eeslaul-
jana aitas kaasa sopran Katre Kruuse, 
kes mängis tol jumalateenistusel ka 
orelit.
w 20. novembril anti meie kogudu-

se nõukogu liikmele ja Nõo kiriku 
meesansambli bassile, astrofüüsik 
Laurits Leedjärvele üle Eesti Teadus-
ajakirjanike Seltsi teadusajakirjanduse 
sõbra auhind Ökul. Sel sügisel, täpse-
malt 1. oktoobril pälvis Laurits veel 
teisegi suure tunnustuse. Nimelt sai 
temast tema Maalehe ilma- ja taeva-
küljel ilmunud arvukate artiklite tõttu 
selle väljaande laureaat. Soovime 
meiegi oma heale vennale Issandas 
tema tunnustuse puhul palju õnne ja 
Jumala õnnistust! 
w 17. novembri peajumalateenistu-

sel teenis Valga praostkonna vikaar- 
õpetaja Lea Kärson. Õp Mart Jaanson 
teenis sel päeval praostina Rõngu 
koguduses.
w 24. novembri peajumalateenistu-

sel peeti meie koguduses surnute 
mälestuspüha. Õp Jaanson mälestas 
neid igavikku lahkunuid, kes on möö-
dunud kirikuaasta jooksul kantud 
meie koguduse matuseraamatusse. 
Laulis koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel.
w 23. ja 24. novembril paigaldas 

meie koguduse tegemistest tihti osa 
võttev elektriasjatundja Kalle Poola 
elektrivalgustuse kirikusaali lõunatre-
pi alusesse panipaika ning uuendas 
valgustust ka oreliprospektil. Kallet 
assisteeris meie koguduse juhatuse 
esimees Madis Kanarbik.
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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).

VEEBRUAR
Küünlapäeva ja Tartu rahu 100. aastapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud.

P, 2. kl 11.00 
P, 9. kl 11.00 
P, 16. kl 11.00 
P, 23. kl 11.00 
E, 24. kl 12.00 
K, 26. kl 18.00 

DETSEMBER
I advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab segakoor Vega Marje Metsise
juhatusel.
Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses
Koguduse segakoor laulab jumalateenistusel Hargla kirikus.
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
II advendi jumalateenistus. Armulaud.
H. Elleri nim Tartu Muusikakooli noorte muusikute ja Nõo kiriku 
meesansambli advendikontsert Meeri seltsimajas
EELK Valga praostkonna advendikontsert EELK Elva kirikus (Pargi 8, Elva)
III advendi jumalateenistus. Armulaud.
Nõo koolide jõuluootuskontsert
Piibli ja laulutund Meeri seltsimajas
Koguduse jõulupidu kirikus
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud.
Taizé-õhtu kirikus
IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulavad koorid.
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel.
Jõulupalvus Nõo hooldekodus. Laulab Nõo kiriku meesansambel.
II jõulupüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud.
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.

P, 1. kl 11.00 

P, 1. kl 13.45 
P, 1. kl 14.30 
T, 3. kl 15.30 
P, 8. kl 11.00 
N, 12. kl 19.00 

L, 14. kl 13.00 
P, 15. kl 11.00 
E, 16. kl 18.00 
K, 18. kl 12.00 
K, 18. kl 18.00 
R, 20. kl 12.00 
R, 20. kl 19.30 
P, 22. kl 11.00 
T, 24. kl 16.00 
K, 25. kl 11.00 
K, 25. kl 14.00 
N, 26. kl 11.00 
P, 29. kl 11.00 
T, 31. kl 18.00 

K, 1. kl 11.00 
P, 5. kl 11.00 
E, 6. kl 18.00 
P, 12. kl 11.00 
P, 19. kl 11.00 
P, 26. kl 11.00 

Uusaasta jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Kristuse ristimispüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus

JAANUAR
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Eva Keernik EEKBKL Oleviste kogudusse

EELK Nõo kogudusest lahkunud

Laine Raadom  13.09.19 Elva kirik
Juhan Kellamäe  23.11.19 Nõo kalmistu
Eldur Henno  25.11.19 Rõngu kalmistu
Hilma-Marsella Uutma 30.11.19 Nõo kalmistu

Maetud 

w Laupäval, 14. detsembril 
kell 13.00 algab Elva luterlikus 
kirikus (Pargi tänav 8) EELK 
Valga praostkonna advendi-
kontsert „Jõulurõõmu ootuses“. 
Kontsert on tasuta ja kõik huvi-
lised lahkesti oodatud!
w  Kolmapäeval, 18. det-

sembril kell 18.00 on kõik kogu-
duseliikmed oodatud meie kiri-
kusse koguduse jõulupeole. 
Saab jõululaule kuulata ja ise 
laulda, tee- ja kohvitassi ning 
suupoolise kõrval kaaslastega 
juttu ajada. Kirikusaali ahi ja 
käärkambri pliit saavad olema 
kuumad. Kel võimalik, võtkem 
palun midagi kaasa ka ühisele 
toidulauale!

Teated
w Jätkub 2013. aasta det-

sembris alanud annetuste 
kogumise aktsioon Nõo Püha 
Laurentsiuse kiriku ja kõrval-
hoone restaureerimise toetu-
seks. Seisuga 29. november 
2019 on annetusi ja toetusi 
kogunenud 11 488,21 eurot. 
Sellest summast on kirikusse 
näitusesiinide paigaldamiseks 
kulunud 915,84 eurot, kiriku- 
aeda veevarustuse ja kanalisat-
sioonitrassi rajamiseks vajali-
keks arheoloogilisteks uuringu-
teks 3060 eurot ning panga 
teenustasudeks 21,90 eurot. 
Jääk on 7490,47 eurot.

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

Täname südamest kõiki seni-
seid ja tulevasi annetajaid!

w  Liikmeannetust 2019. 
aasta eest saab teha nii sulara-
has koguduse kantseleis kiriku 
käärkambris kui ka pangaüle-
kandega (a/a nr EE23 1010 
1520 0609 1003 SEB pangas, 
saaja: EELK Nõo Kogudus, sel- 
gitus: „NIMI. Liikmeannetus 
EELK Nõo kogudusele“). 
Annetussumma on vaba. 

PALUME KÕIGIL KOGUDU-
SELIIKMEIL TEHA OMA LIIKME-
ANNETUS HILJEMALT 31. DET-
SEMBRIKS 2019!

Kui soovite oma kogudusele 
tehtud liikme- või muust anne-
tusest 2020. aastal tulumaksu 
tagasi saada, siis palun lisage 
pangaülekande selgitusse oma 
isikukood.

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG
  kiriku käärkambris 

KOLMAPÄEVAL ja REEDEL  kl 9.30–11.30,

 NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00



Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad
DETSEMBER  2019
Risto Räisa Uderna 01.12. 45
Anneli Laanemets  Tartu 02.12. 46
Ellen Jüri  Lepiku 03.12. 86
Raimond Soidla Elva 03.12. 71
Ruth Maal Nõgiaru 07.12. 44
Kretel Tamm Nõo 07.12. 44
Linda Langsepp Õssu 08.12. 33
Hedvig-Irlanda Vokka
   Tartu 08.12 90
Kadi Laan Elva 09.12. 48
Lembit Räisa Luke 10.12. 78
Niina Kamenik Nõgiaru 12.12. 93
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12. 94
Tarmo Otsing Luke 13.12 34
Õnne Reile Puhja 13.12 55
Aleksei Mikli Tallinn 17.12. 45
Anna Trei  Meeri 17.12. 58
Tiina Sirge Rahinge 18.12. 62
Helgi Mondonen Voika 19.12. 84
Cleelia Pärtelpoeg Soinaste 20.12. 31
Hele Reile Puhja 20.12 78
Kalev Laidmäe Elva 21.12. 77
Sirje Uibopuu Luke 21.12. 58
Heli Leedjärv Tõravere 24.12. 60
Kalev Juhkam Nõo 25.12. 77
Madis Jürimäe Nõo 25.12. 35
Peeter Kalliver      Külaaseme 25.12. 75
Silvia Veidenbaum Nõo 25.12. 75
Kalle Koger Kolga 26.12. 61
Mihhail Kravtšenko Elva 27.12. 31
Merike Seire             Tõrvandi 27.12. 42
Viljar Mägi Nõo 28.12. 43
Sigrid Smidt Nõo 28.12. 30
Sigrid Kägo Vara 29.12. 45
Lilian Volmer Nõgiaru 29.12. 76
Madis Pärtelpoeg Soinaste 30.12. 33
Aime-Elfriede Kraak Ulila 31.12. 93
Alice Tiisler Nõo 31.12. 39

JAANUAR  2020
Vaike Arik  Palumäe 01.01. 81
Ruth Plakk Nõo 01.01. 70
Riina Luik Nõo 02.01. 71
Saima Tiirmaa-Oras Voika 02.01. 43
Aare Ööpik Tartu 02.01. 62
Markus Pau Voika 03.01. 32
Armand Jürgenson Kolga 04.01. 44
Leida Sepp           Sõmerpalu 04.01. 93
Christina Värno Nõo 05.01. 20
Reelika Soidla Meeri 08.01. 34
Rosine-Elfride Unt
                 Vahessaare 09.01. 89
Maria Härmas Tartu 10.01. 40
Margus Mondonen  Voika 12.01. 51
Imbi Tanilsoo Laguja 12.01. 60
Oliver Orrin Tartu 13.01. 45
Kai Räisa  Uderna 13.01. 41
Agnes Laasimer Nõo 14.01. 70
Katrin Sööt Elva 15.01. 36
Juhan Valdmaa Pärnu 18.01. 66
Juhan Ubaleht Paide 19.01. 78
Silver Alttoa Tartu 21.01. 47
Jane Bigler Šveits 22.01. 47
Eda Raitar Tartu 22.01. 86
Eleri Saarik Nõo 22.01. 27
Margit Keeman Voika 24.01. 52
Tarmo Kerro Nõo 25.01. 30
Ilme Prost Reola 25.01. 72
Aire Killõ  Nõo 26.01. 44
Greta Koppel Tallinn 27.01. 42
Elle Mägi Elva 27.01. 70
Eda Kirspuu         Järvselja 29.01. 53
Kärri Toomeos-Orglaan 
  Tartu 30.01. 45
Eha Pill  Rõhu 31.01. 68
Anita Prüüs Ulila 31.01. 50

VEEBRUAR  2020
Marek Toom         Vahessaare 01.02. 44
Ave Sugul Elva 02.02. 44
Evi Toomits Nõo 02.02. 84
Reino Meensalu Tartu 03.02. 38
Salme Ainso Nõo 05.02. 82
Elina Liblik Uhti 05.02. 17
Sirje Kangro  06.02. 45
Ingmar Laasimer Nõo 07.02. 70
Kadri Koppel Paide 08.02. 35
Edgar Otsing Luke 08.02. 57
Liivia Valgerist Nõo 08.02. 80
Katrin Kirja Nõo 09.02. 24
Anu Ubaleht Paide 09.02. 48
Kadri Jürgenson Kolga 10.02. 38
Kersti Kaasik Nõgiaru 10.02. 73
Anne-Ly Juhkam Nõo 11.02. 50
Endla Soidla Meeri 11.02. 98
Endla Laius Meeri 13.02. 82
Katrin Kask Nõo 14.02. 45
Heleni Mäe Nõo 14.02. 36
Aino Rääbis Uhti 16.02. 43
Juhani Püttsepp Peedu 17.02. 56
Marek Tiits Tallinn 17.02. 40
Annike Tolmats Tartu 17.02. 27
Marje Meensalu Tartu 19.02. 32
Helga Oksfort Kolga 19.02. 86
Anna-Paulina Huttunen 
  Valga 22.02. 20
Sigrid Piiri Nõgiaru 20.02. 64
Koidu Avi  Nõo 21.02. 67
Kristina Räkk       Hellenurme 22.02. 47
Indrek Mäe Nõo 23.02. 38
Malle Sild Tartu 23.02. 72
Merle-Kairit Toom Vahesaare 24.02. 39
Aili Mürk  Tamme 25.02. 79
Evi Prost  Käo 27.02. 67
Indrek Soidla Meeri 27.02. 37
Astrid Luts Tartu 28.02. 86

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
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