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MIS JUMAL TEEB, ON IKKA HEA
Jutlus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus II nelipühal 1. juunil 2020

1Ms 11:1–9: Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja 
sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru 
ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põle-
tagem neid hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli 
sideaineks. Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp 
oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” 
Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja 
Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles 
nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavat-
sevad teha! Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise 
keelt ei mõistaks!” Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi 
sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maa-
ilma.

Mai lõpupoole küsis Eesti Päevalehe ajakirjanik Vilja Kiisler intervjuus peapiiskop Urmas Viilmaga: „Miks saatis 
Jumal meile koroonahaiguse?“ Peapiiskop vastas, et on küll inimlik panna Jumalat selle eest vastutama, kuid 
epideemiad on siiski lihtsalt osa maailmast.

Mõistan, et peapiiskopil tuli üsna ründava stiiliga tuntud ajakirjanikule kiiresti vastata ja jutu viimine inimli-
kule pinnale oli antud hetkel hea vastus.

Siiski leian, et Vilja Kiisleri küsimus oli õigustatud. Tuleb ju küsida, miks Jumal sallib vägivalda või miks ta laseb 
toimuda looduskatastroofidel. Need on inimese elu sügavaid hoovusi puudutavad teemad ja teoloogia üks 
ülesandeid ongi see, et selliseid küsimusi Jumala perspektiivi aimates lahendada.

Pealegi ütleb Jeesus Mt 10:29jj: „Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha 
ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju 
varblasi.“ Järelikult ei juhtu midagi taevase Isa teadmata ja inimesega toimuval on alati mingi Jumalaga seotud 
tähendus. See ei tähenda muidugi seda, et Jumal tuleks toimunu pärast vastutama panna ja ise käed rüpes 
hoida, kuid küsida suurte inimelu puudutavate sündmuste puhul Jumala tahte järele pole igatahes vale.

Hiljuti vestlesin koroonaviiruse teemal ühe inimesega ja avaldasin arvamust, et kui see viirus on kuradist, siis 
aitab selle vastu Jumala sõna, kui aga Jumalast, siis ei saa me selle vastu niikuinii midagi teha. Kuid siis küsis see 
inimene minult endale omase terasusega, kummalt see viirus siis minu arvates tuleb, kas kuradilt või Jumalalt?

Tunnistan, et olin seda „mõttetera“ välja öeldes natuke naljatujus ja nüüd, kui keegi minu sellekohast arva-
must tõsiselt teada tahtis, sattusin kimbatusse. Vastasin midagi sellist, et eks see hiljem näha ole, kummalt see 
viirus siis tuli.

Ent tänase II nelipüha jutluse teema pani mind mõtlema, kas ehk ei saa sellele küsimusele anda minu prae-
guste teadmiste taustal ja minu inimlikku piiratust arvestades siiski mingi vastuse. Sest seos praeguse olukorra 
ja Paabeli torni ehitamise looga on silmatorkav.

Tänases loos kõneldakse niisiis olukorrast, mil maailmas oli üks keel ja ühesugused sõnad. Teisisõnu, maailma 
rahvad olid oma ettevõtmistes ühtsed ja, nagu Jumal siin hiljem ka ütleb, nii ei olnud neil võimatu  ükski asi, mida 
nad kavatsesid teha.
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MIS JUMAL TEEB, ON IKKA HEA
Algus vt lk 1
Ka tänapäeva maailm püüdleb ju 

selle ühtsuse poole. Kuulus ja teatud 
ajal isegi liigkasutatud Marshall 
McLuhani ütlus 1960. aastate algul, et 
maailm on muutunud globaalkülaks, 
on ju selliste püüdluste väljendus. Ega 
siis maailm muutuks globaalkülaks, kui 
inimene seda ei soosiks! Tehnika areng 
(nt globaalne internet), ühtne poliitika 
(nn õhtumaised väärtused) ja ühtne 
turumajandus on ikka tingitud sellest, 
et maailma püütakse viia „ühe mütsi 
alla“.

Täpselt sama püüdlus oli ka 
Sinearimaa elanikel. Nad soovisid teha 
enesele nime. Seda nimetegemist võib 
näha auahnusena, soovina pälvida 
kõrge torni ehitamise läbi maailmas 
moraalset ülemvõimu. Kuid võib ju ka 
mõelda, et inimesed lootsid lihtsalt 
üheskoos millegagi toime saada. 
Inimlikus, kogukondlikus mõttes täiesti 
arusaadav asi. Midagi ehk „Teeme ära“ 
sarnast.

Ent nende suurejoonelisel plaanil 
oli üks suur viga. Nad tahtsid selle teos-
tada ilma Jumalata. Mis siis, et selle 
projektiga arenes geoloogia, mater-
jaliteadus ja ehituskunst: kivitus kõrbes 
mõeldi välja telliste põletamine ja 
maapigi kaevandamine, et siis nende 
abil müüri laduda. Lühidalt, arenesid 
teadus ja tehnika.

Ka tänapäeval maitseme ju neid 20. 
sajandi leiutiste vilju, mida inimloomus 
ja -mõtlemine on meile kinkinud. Kuid 
tuleb alati küsida, kas seejuures on sil-
mas peetud Jumala au või mitte.

Tänapäeva maailm oli enne kõiki 
ebameeldivalt üllatanud koroonahai-
gust ühtsel kursil. Kapitalism oli haara-
mas järjest suuremaid maakera piirkon-
di. Isegi kommunistlik riik nagu Hiina 
oli läbi teinud kapitalistliku hüppe ja 
pakkus tugevat konkurentsi vanale 
maailmale.

Kogu see teadus-tehnoloogiline 
areng pole ju mõeldud kuidagi halvas-
ti. Inimene tahab siin maa peal end 
võimalikult hästi tunda. Tahab isegi 
seda, et kõik rahvad elaksid võrdselt 
hästi. Tahab, et keskkond elamiseks 
oleks võimalikult sobiv, tahab võidelda 
kliimasoojenemise, nälja ja vägivalla 
vastu.

Kuid kas seda kõike tehakse koos 
Jumalaga? Kardan, et mitte. Maikuu 
viimases Eesti Kiriku numbris (28.05.20) 

kirjutab emeriitpeapiiskop Andres 
Põder globalismist kui ideoloogiast, 
mille eesmärgiks on vabaturg, kasum ja 
ajalik edukus. Iseenesest ju vajalikud 
eesmärgid, kuid kipuvad välistama isi-
kulise Jumala.

Võib-olla tuli Issand Jumal ka 
nüüdse pandeemia eel vaatama seda 
„torni ja linna“, mille kaasaegne maailm 
on ehitanud. Ja nägi, et maailmal pole 
palju aega Jumala, oma Looja jaoks. 
Pigem mõeldakse inimkonna õnneli-
kule tulevikule.

Ehk saatis Jumal maailma nüüd 
koroonahaiguse samal põhjusel, mil 
kunagi toimus keeltesegamine: selleks, 
et inimesi eraldada, lõpetada inimlike 
võimete jõudemonstratsioon ja panna 
inimesed seeläbi oma tegude üle järele 
mõtlema.

See, et koroonahaigus on inimesi ja 
rahvaid eraldanud, on selge. Inimesed 
ei julge nt enam üksteisega kätelda, 
sest ei tea, mida teine sellest võib mõel-
da. Koosolekuid ja kokkusaamisi 
eelistatakse vältida, kui see vähegi või-
malik on. Piirid on kinni pandud ja 
nende avamist kardetakse. Keegi enam 
välismaal reisimas ei käi. See, kellele 
varem telefoni või interneti teel suht-
lemine ei meeldinud ja kes eelistas sil-
mast silma suhelda, kaotas kas üldse 
suhtlemisvõimaluse või pidi „ümber 
õppima“. Jne, jne.

Niisiis võiksin nüüd tollele targale 
küsijale vastata: koroonahaigus on tul-
nud Jumalalt, et inimkond paneks oma 
jumalatu ühtsusetaotluse või globalis-
mi n-ö pausi peale ja tuletaks meelde, 
kes on kogu selle näilise ühiskondliku 
arengu ja heaolu kasvu taga ning kes 
võib selle igal hetkel seisma panna.

Meenutan ka täna altarist loetud 
Peetruse kõnele järgnevat lõiku Ap 
2:42–47: „Aga nemad püsisid apostlite 
õpetuses ja osaduses, leivamurdmises 
ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kar-
tus, sest palju imetegusid ja tunnustähti 
sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid 
üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi 
ja vara nad müüsid ära ning jagasid 
raha igaühele sedamööda, kuidas keegi 
vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel 
meelel pühakojas, murdsid leiba 
kodudes ja võtsid rooga juubeldades 
ning siira südamega, kiites Jumalat ja 
leides armu kogu rahva silmis. Issand 
aga lisas päästetuid päevast päeva 
nende hulka.“

Selline on inimeste ühtsus, mis 
meeldib Jumalale! Kapitalism pole 
iseenesest halb, kuid kujutab endast 
täpselt vastupidist hoiakut Jeruu-
salemma algkoguduse mõttelaadile: 
eraomandist loobumine, ühine kassa, 
kogukondlik eluviis, üksteise peale 
lootmine. Kõlab nagu kommunism!

Selles mõttes oligi kommunisti- 
de ideaal paeluv, et see sarnanes saa-
tanlikul kombel Jumalale meelepära- 
se inimeste ühtsusepüüdega. Kuid  
ühe erinevusega: seal ei arvestatud  
Jumalat!

Siiski on koguduseelu ainus viis, 
kuidas selles kaduvas maailmas 
Jumalale meelepäraselt elada. 
Kogukondlik eluviis õpetab ligimest 
armastama nagu iseennast, Kristuse 
järgimine aga Jumalat armastama 
kogu oma jõust.

Tuleb tänada Jumalat, et ta on 
kinkinud inimkonnale „uue globalismi“ 
Püha Vaimu läbi. Emeriitpeapiiskop 
Põder kirjutab eelmainitud juhtkirjas, 
et pandeemiakogemus „kutsub meid 
tagasi kristlike juurte juurde, Vaimu 
lätetele, palvetama koos laulik 
Taavetiga: „Ära heida mind ära oma 
palge eest ja ära võta minult ära oma 
Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõ-
mustus sinu päästest, ja heameelne 
Vaim toetagu mind!“ (Ps 51:13–14). 
Maailm vajab ristiusu universaalset, 
tasakaalustavat ja tervendavat armas-
tuse sidet, et kanda üksteise koormat 
— et olla üks!“

Lõpetaksin selle mõtiskluse 17. 
sajandi luuletaja Samuel Rodigasti kiri-
kulaulu sõnadega, mille ta lõi 1675 
oma heliloojast sõbra Severus 
Gastoriuse haigevoodi juures 
Gastoriuse viisile: „Mis Jumal teeb, on 
ikka hea, Ta tahtmine on õige. Ma võin 
nüüd jääda rahule, kõik annan Tema 
hoolde. Mu Jumalal on väge küll, Ta 
armastus mind hoiab. Ta tehku, mis Ta 
tahab!“

Tol korral Gastorius paranes. Küllap 
paraneme ka meie, kui anname 
Jumalale au. Ent kui Jumal siiski võtab 
nõuks meid siit maailmast ära kutsuda, 
siis parandab ta meie vaimu, hinge ja 
ihu igaveseks eluks.

Aamen.

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Täna on kirikukalendri järgi II neli-
püha, mida rahvakalendris nimetatakse 
suvistepühaks ja veel paljude muudegi 
nimedega. Eestikeelne nimi nelipüha 
tuleb mõnedel andmetel sellest, et 
kuna suuri kirikupühi, mida aastas on 
kolm (jõulud, lihavõtted ja nelipühad), 
peeti kolm päeva järjest, kuid et 
nelipühakolmikule järgnes veel suvine 
palvepäev, siis tuligi neli püha järjest.

Igal juhul on täna ja neil päevil meie 
esivanemad alati mitu päeva püha 
pidanud ja seetõttu on väga sobilik 
avada ka Nõo tankla juures olev 
Kellamehe park.

Tänan Kellamehe pargi idee algata-
jat ja täideviijat Aivar Soopi selle suu-
repärase nime eest, samuti Raudtee 
tänava elanikku Malle Kerget nimevali-
kuks viidet andmast!

See, kas kohal, kus praegu seisame, 
ka tõesti kellamees elas, ma hetkel 
kahjuks dokumentaalselt tõestada ei 
saa, see nõuaks põhjalikumat süve- 
nemist Rahvusarhiivi materjalidesse. 
Võin aga kindlalt öelda, et see paik on 
vana talukoht (seda tõendavad need 
suured puudki) ning asub kunagise 
kirikumõisa ja praeguse EELK Nõo 
koguduse maadel.

Nõo tuntuima koduloouurija 
Agnes-Asta Marandi järgi oli Nõo kiri-
kumõisa suurus 1909. aastal 250 vaka-
maad („Lehekülgi Nõo ajaloost I“, lk 
129). Kui on mõeldud Riia vakamaad 
(mis Liivimaal on tõenäoline), siis oli 
kirikumõisal 92,5 ha maad. Maatükk oli 
kompaktne, pikliku kujuga põhja-lõu-
na suunas. Sellele lisandus ka üks väike 
lahustükk kihelkonnakoolimaja ümber, 
praegusest Nõo Coopist veidi Tartu 
poole.

19. sajandi lõpupoole hakkas Nõkku 
tekkima alevik. Eesti Vabariigi sündides 
jäi kirikumõisa valdusse u 50 ha maad 
ja nõukogude ajal, mil maa kuulus  
riigile, ehitati kirikule kuuluvad maad 
osaliselt maju täis. Eesti Vabariigi taas-
tamise järel sai EELK Nõo kogudus osa 
kirikumõisa maast tagasi, need maa-
tükid, millel asusid majad, kompen-
seeriti. Nõnda kuulubki kogudusele 
Nõos suuremaid ja väiksemaid 
maatükke. Üks suuremaid on siis see 
nn Raudtee tn 2a maatükk, kus me ka 
praegu asume.

Tulen nüüd tagasi kellamehe-teema 
juurde. Nagu ütlesin, dokumentaalselt 
tõestada, et siin kellamees elas, ma 

Nõo Kellamehe pargist ja kellameestest
Kõne Kellamehe pargi avamisel Nõo alevikus AS Tartu Terminali tankla-teenindusjaama juures 1. juunil 2020

Õp Mart Jaanson Kellamehe parki õnnistamas. Foto: VAMBOLA PAAVO

praegu ei suuda. Tundub siiski tõenäo-
line, et rahvasuus liikuv jutt pole tekki-
nud tühjale kohale. On ju loomulik, et 
kellamees, nii omal ajal kui ka praegu 
koguduses olulise ameti pidaja, elas 
kirikumõisa territooriumil.

Kellamehe ülesannete hulka kuulub 
kogukonnale õigel ajal ja õige iseloo-
muga informatsiooni andmine kiri-
kukellade abil (nn jumalateenistuse 
kellad, talituste kellad, hingekellad). 
Tema töö võib väljastpoolt hindajale 
tunduda lihtsana, kuid nii see sugugi 
pole. Vaatamata ilmastikutingimustele 
tuleb täpselt kohal olla, et kogukond 
kellalöömise põhjusest valesti aru ei 
saaks. Töö on füüsiliselt raske, sest tuleb 
ju käia kirikutorni ja tagasi, luuke avada 
ja sulgeda. Lisaks nõuab kellade õige 
intervalliga helisema tõmbamine ka 
kogemusi ja teadmisi.

Agnes-Asta Marand kirjutab (op. 
cit., lk 145), et Nõo kiriku kellameestest 
on esimesed andmed Peeter Kella-
mowist, kes oli selles ametis veel 1859. 
Võib-olla tema siin kellamehe talus 
elaski? On ka teada, et aastatel 1902–
1924 oli kellamees Kristjan Läte. Krist-
jan Läte sai kellamehe ameti kõrval ka 
surnuaiavahiks. Nõnda on Nõo kogu-
duses need kaks ametit omavahel juba 
100 aastat ühendatud.

Alates 1920. aastaist on Nõo kogu-
dusele kuulunud surnuaia vahtideks ja 
ühtlasi kellalööjaiks olnud Ubalehe 
suguvõsa liikmed. Esmalt Juhan 
Ubaleht (1875–1947) ja tema abikaasa 

Ida Ubaleht (sündinud Luik, 1882–
1967). Surnuaia ja kellameheameti võt-
tis enda kätte ka Juhani ja Ida poeg 
Eduard (1909–1974), kes pidas neid 
ameteid koos abikaasa Aimega (sündi-
nud Viinalass, 1921–2011). Eduardi ja 
Aime tütar Meedy on nüüd juba Nõo 
vallale kuuluva kalmistu juhataja prae-
gu ja Nõo kiriku kellamehe auväärset 
ametit kannab tema abikaasa Toivo 
Saal.

Nii on kiriku kellamees läbi keeru-
liste ja rõõmsate aegade olnud kogu-
konna elu pulsihoidjaks. Seepärast on 
väga kohane, et ka Nõo kihelkonnas 
saavad selle ameti tublid kandjad 
endale täna avatava Kellamehe pargi 
näol ilusa mälestusmärgi. Aitäh veel-
kord asja korraldajaile!

Nelipüha on kiriku sünnipäev, sest 
Püha Vaim ühendas inimesed ühel 
meelel ja keelel Jumalat kiitma. On 
sümboolne, et ka tänane Kellamehe 
pargi avamine on toimunud suures 
üksmeeles. Selle Nõo ristis asuva 
vabaajakompleksi (loen siia lisaks par-
gile nii tankla-teenindusjaama kui ka 
siia peagi rajatava Nõo Lihavürsti müü-
gipunkti) sünnile kaasa aidanud neli 
institutsiooni: Nõo vallavalitsus ja voli-
kogu, EELK Nõo kogudus, AS Tartu 
Terminal ja AS Nõo Lihatööstus. Jumal 
olgu tänatud!

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Naiste palvepäevast osavõtjad ürituse 
algust ootamas. Foto: TIIT KUUSEMAA

Meie kiriku kõrvalhoone veel viimast 
korda umbes sellisel kujul, millisena 
see 1914. aastal ehitati. 
Foto: MART JAANSON

w 7. märtsil toimus meie kirikus üle-
maailmse oikumeenilise naiste palvepäe-
va palvus teemal „Tõuse üles ja kõnni“. 
Peakõneleja oli EELK Tartu Ülikooli-Jaani 
koguduse õpetaja Triin Käpp. Palvusel 
osales üle 50 naise ja lapse. Samal ajal 
peeti Nõo päevakeskuses meeste vest-
lusringi, millest võttis osa kuus meest. 
Kirikus toimunud palvusel ütles avasõ-
nad ja palve ning viis päevakeskuses läbi 
vestlusringi õp Mart Jaanson. Suur tänu 
meie koguduse nõukogu liikmele Taime 
Põllule, kes koos meie praostkonna pro-
jektijuhi Miina-Liisa Kuusemaaga palve-
päeva korraldamisest aktiivselt osa võttis! 
w 8. märtsil pärast peajumalateenis-

tust algas kiriku käärkambris kevadine 
leerikursus. Kursus kestis, nagu tavaliselt, 
ligikaudu kaks kuud, tunnid toimusid 
keskmiselt kaks korda nädalas. Vaatamata 
viirusepandeemiast tingitud eriolukorra-
le jõudsid 31. mail toimunud leeriõnnis-
tamiseni kaks tublit leerilast.
w 12. märtsil külastas kirikut PRIA järel-

valveametnik, kes uuris, kuidas on kasuta-
tud Leader-programmi toetus kirikule 
juurdepääsuteede ja parkla rajamise pro-
jekti kulude katteks. 2019. aastal tehtud 
töö tulemusi tutvustas ametnikule õp 
Mart Jaanson ja nendega jäädi rahule.
w 12. märtsi õhtul kuulutati Eesti 

Vabariigis välja viirusepandeemiast tingi-
tud eriolukord ja kõigi Eesti koguduste 
tegevusele seati sellega piirangud. Siiski 
oli lubatud kirikud lahti hoida ja hügiee-
ninõudeid järgides kirikus inimesi vastu 
võtta. Seda võimalust kasutas ka meie 
kogudus. EELK peapiiskopi välja kuuluta-
tud palvepäevadel 18., 20., 25., 27. märtsil 
ning 1. ja 3. aprillil, samuti 4., 6. ja 8. mail 
helistas meie kiriku kellamees Toivo Saal 
kell 12.00 ja 15.00 kirikukella, mis kutsus 
inimesi palvetama ja Jumalat halvemast 
pääsemise eest tänama. Neil päevadel ja 
kellaaegadel toimusid kirikus soovijaile 
ka palvused, mille viis läbi õp Mart 
Jaanson. Palvused toimusid ka pühapäe-
vaste peajumalateenistuste ja korraliste 
Taizé-palvuste aegadel. Jumal hoidis 
eriolukorra ajal meie kogudust ja kihel-
konda haigestumislaine eest. Olgu selle 
eest tänu Jumalale meie suus ja süda-
mes!
w 25. märtsil algasid ettevalmistused 

meie kiriku kõrvalhoone ümberehitami-
seks ja projektile vastava abihoone (vun-
damendiga kõrvalhoone koos kahe 
WC-ga, puude varjualune ja kuuriboks) 
rajamiseks. Märtsis tühjendas kogudus 
1914. aastal ehitatud kõrvalhoone (palju 
tööd tegi seejuures ära meie kirikuteenija 
Toivo Saal). Kõrvalhoonest leiti muuhul-
gas huvitavaid 19. sajandist pärinevaid 

plekist ornament-epitaafe, mis olid val-
mistatud paruness Angelique von Wolffi 
(sündinud von Knorring, 20.08.1824–
22.08.1846) ja Alexandra von Knorringi 
(sündinud von Jasykoff, 10.01.1934–
28.03.1898) surma puhul. Leiti ka kaks 
arvatavasti 19. sajandist pärinevat laulu-
tahvlit ning EELK Elva ja Rannu kogudus-
te dokumente 20. sajandi II poolest. 
Aprillis võttis tööde teostaja OÜ 
Katusõkatja hoone lahti, mais langetati 
kõrvalhoone ja kiriku kiviaia vahele kas-
vanud u 130-aastane vaher (OÜ Vikati-
mees) ning tehti arheoloogiatöid (kogu-
dusele varasemast juba tuttav osteoloog 
Martin Malve, kaevetöödega aitas kaasa 
Vello Breti ettevõte OÜ Brevell), juunis 
alustati elektri-, vee- ja kanalisatsiooni 
ning vundamenditöödega. Muinsus-
kaitselist järelvalvet teostab kirikule ja 
kõrvalhoonele 2011. aastal tervikliku pro-
jekti kostanud OÜ ARC Projekti esindaja-
na Jüri Kulasalu. Plaani järgi toimuvad 
tööd 2020. aasta sügiseni ja neid finant-
seeritakse peamiselt PRIA Leader-
programmi abil, appi tuleb ka Nõo valla-
valitsus. Omaosalusega on arvestanud ka 
meie kogudus. Loodame, et saame 
Jumala abiga oma kirikuhoone juurde 
aastaringselt soojustatud panipaiga, 
kaasaegse sansõlme ja korralikud ruumid 
kütte ja majandustarvikute hoidmiseks!
w Märtsi viimasel nädalal toimusid 

Nõo alevikus arheoloogiatööd ka seoses 
kergliiklustee ehitusega. Luuarheoloog 
Martin Malve meeskond vaatas läbi kiriku 
eest kuni Nõo bussipeatuseni kulgeva 
trassi. Kirikuaia juurest leiti keskaegse 
surnuaia müür, bussipeatuse juurest aga 
kirikumõisa (nii rootsiaegsete kui 19. 
sajandil ehitatud) hoonete vundamente. 
Päevavalgele tuli ka üsna palju mündi- ja 
muid leide.
w Palmipuudepühal, 5. aprillil toimus 

peajumalateenistuse ajal eriolukorra tin-
gimustele vastav palvus. Lisaks eriolukor-
rale muutis seekordse palmipuudepüha 
eriliseks kaks asjaolu. Esiteks toimus 30 
aastat tagasi palmipuudepühal, 8. aprillil 
1990 Nõo kiriku meesansambli esimene 
avalik ülesastumine. 4. aprilliks plaanitud 
sünnipäevakontsert jäi küll eriolukorra 
tõttu ära, kuid palmipuudepühal esitasid 
meesansambli asutajaliige Ingmar 
Laasimer ja 2003. aastal ansambliga liitu-
nud õp Mart Jaanson kahehäälselt 
ansambli ühe esimestest lauludest, Jaan 
Jungi „Jehoova päev“. Suur tänu meie 
koguduse organistile ja varasemale kaua-
aegsele koorijuhile Agnes Laasimerile, et 
ta 30 aastat tagasi ansambli kokku kut-
sus! Ent siiski kuulub suurim tänu selle 30 
aasta eest Jumalale!

Lisaks meesansambli tähtpäevale 
meenutati 5. aprilli palmipuudepüha pal-
vusel ka õp Martin Lippu, kelle sünnist 
täitus 2. aprillil (vkj) 166 aastat.

Arheoloogid kirikumõisa hoonete 
varemeil. Foto: MART JAANSON

w Tänavune vaikne nädal ja pühade-
aeg 5.–13. aprillil möödus eriolukorra 
tõttu tõepoolest vaiksemalt kui tava- 
liselt. Siiski olid meie kiriku uksed ava- 
tud ka Suure Neljapäeva õhtul, Suure 
Reede hommikul ning I ja II ülestõusmis-
pühal.
w 26. aprillil algasid AS Tartu Terminali 

tankla-teenindusjaama kõrval Raudtee 
tänava ja Tamsa-Luke maantee nurgal 
koguduse maal tööd pargi rajamiseks. 

Kroonika
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Leerilapsed koos õpetajaga pärast  
leerijumalateenistust. Foto: AVE KÜTT

Selle juures tegid koostööd AS Tartu 
Terminal, Nõo vallavalitsus, meie kogu-
dus ja AS Nõo Lihatööstus. Kogu projekti 
vedas AS Tartu Terminali poolt eest Aivar 
Soop. Tema soovitas nimetada park 
Kellamehe pargiks, kuna rahva seas liigub 
jutt, et selles paigas asunud talus olevat 
elanud Nõo kiriku kellamees. Meie kogu-
dus toetas pargi rajamist suurte maakivi-
dega ja kirikuaiast mahavõetud vahtra 
tüvega, mis leidis kasutust laste ronimis-
puuna. Kellamehe park avati II nelipühal, 
lastekaitsepäeval, 1. juunil eriolukorra 
tõttu plaanitust väiksemas mahus, kuid 
tegu oli sellegipoolest erilise sündmuse-
ga. Nõo kunstistuudio lapsed olid Sirje 
Šultsi juhendamisel kaunistanud pargis 
asuvad pakud ja kännud taimi ja putu-
kaid kujutavate maalingutega. Õp Mart 
Jaanson õnnistas uue pargi ja Nõo valla 
kultuurispetsialist Andri Viinalass valmis-
tas sündmusest ka videomeenutuse.
w Alates 10. maist olid Eestis jälle 

lubatud avalikud jumalateenistused. 

Emadepäeval, 10. mail toimus meie kiri-
kus perejumalateenistus. Muuhulgas 
lauldi õp Mart Jaansoni kitarrimängu saa-
tel Miina Härma ja Adele Oengo-Juhandi 
laul „Emakesele“. Orelit mängis sel juma-
lateenistusel Ragne Meier.
w 20. mail, pärast riikliku eriolukorra 

lõppu kogunes esimest korda pärast mit-
menädalast pausi kiriku käärkambrisse 
prooviks meie koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel.
w 21. mai õhtust taevaminemispüha 

jumalateenistust kaunistas oma viiuli-
mänguga Tartu I muusikakooli õpilane 
Mia-Maria Lorenz. Klaveril saatis teda õp 
Mart Jaanson.
w 22. mail toimus Külaaseme külas 

meie koguduse esimene piiblitund 
pärast eriolukorra kehtestamist 12. märt-
sil. Piibliringi liikmeil oli jällenägemise ja 
Jumala sõna osaduses olemise üle väga 
hea meel!
w I nelipüha jumalateenistus 31. mail 

oli tavalisest pidulikum. Laulis koguduse 
segakoor Ragne Meieri juhatisel. Õp Mart 
Jaanson õnnistas kaks leerilast. Pärast 
jumalateenistust joodi hea ilma tõttu kiri-
ku lõunaukse ees tähtsa päeva puhul 
kirikukohvi.
w 2. juunil algas vastava koosolekuga 

ka meie kiriku pikihoone rõdualuste sein-
te renoveerimine. Tööd kestavad k.a juuli 
lõpuni ja neid teostab OÜ Vennad Ehitus. 
Muinsuskaitselist järelvalvet teostab ka 
selle projekti juures OÜ ARC Projekt esin-
dajana Jüri Kulasalu.
w 4. juunil toimus kirikuesisel lipu- 

platsil Eesti lipu 136. aastapäeva tähista-
mine. Äsja lõppenud eriolukorra tõttu oli 
tavapäraselt palju rahvast kokku toonud 
üritus seekord justkui sordiini all (puudu-
sid kooliõpilased ja lasteaialapsed), kuid 
siiski oli kokku tulnud u 40 inimest: kogu-
duse, koolide ja vallavalitsuse esindajad 
ning Nõo aleviku rahvast. Laulis kogudu-
se segakoor Kärri Toomeos-Orglaane 
juhatusel ja, üle pika aja esimest korda, 
Nõo kiriku meesansambel. Kõnelesid õp 
Mart Jaanson (õnnistas ka 2019. aastal 
valminud kiriku juurdepääsuteed ja park-
la), Nõo vallavolikogu esimees Krista 
Kvarnström ja Nõo Reaalgümnaasiumi 
direktor Jaanus Järveoja. Kogudus kinkis 
teede- ja parkla projekti lõpetamise 
puhul kommikarbid kogudust projekti 
juures aidanud Nõo Vallavalitsuse ehitus- 
ja majandusosakonna juhatajale Sven 
Tartole ning töid teostanud OÜ Brevell 
juhatajale Vello Bretile.
w Kolmainupüha, 7. juuni jumalatee-

nistusel esinesid Heino Elleri nimelise 
Tartu Muusikakooli õpilased viiuldaja 
Rebekka Tutskanjuk (õp Kristel Eeroja-
Põldoja) ja vioolamängija Teele-Liis Tiidor 
(õp Kadri Rehema).
w 10. juunil toimus meie koguduse 

segakoori direktori Heli Kruuse Nõo kodu 

õues segakoori hooaaja lõpetamine.  
Heli teatas, et ta ei jätka alates sügisest 
enam koori direktorina. Koori liikmed 
olid selle uudise üle küll kurvad, kuid 
mõistsid, et Heli on ligi 10 aastat seda 
tööd suure pühendumisega teinud ja 
vajab tõepoolest puhkust. Otsustati, et 
esialgu täidab direktori ülesandeid koori 
dirigent Ragne Meier. Täname Sind, Heli, 
suure töö eest ja soovime Sulle palju 
Jumala õnnistust!
w 12. juunil toimus Puhja kirikus ja 

seltsimajas EELK Valga praostkonna kor-
raline sinod. Osalesid ka EELK peapiis- 
kop Urmas Viilma ja kantsler õp Andrus 
Mõttus. Sinodit juhtis EELK Valga praost-
konna praost Mart Jaanson. Meie kogu-
dust esindasid peale õp Jaansoni ka sino-
disaadikuiks valitud nõukogu liikmed 
Jaan Aruväli ja Laurits Leedjärv.
w  14. juuni peajumalateenistusel 

meenutati 79 aastat tagasi toimunud 
juuniküüditamist: mälestati lahkunuid ja 
palvetati küüditamise ohvrite sugulaste 
eest. Jumalateenistusele lisasid muusi-
kailu Heino Elleri nimelise Tartu Muu-
sikakooli viiuliõpilased Kirke Aer ja Karl 
Jõgi (õp Kristel Eeroja-Põldoja).
w 15. juunil toodi kirikuaeda 10 rm 

küttepuid. Praegu uut puude varjualust 
veel ehitatakse ja nõnda ladusid Toivo 
Saal ja Vello Palsi puud ilusaks riidaks  
sissepoole kirikuaia müüri.
w 16. juunil algas meie kirikus järje-

kordne „Teeliste kirikute“ hooaeg, mis 
kestab 15. augustini. Kirik on kirjade järgi 
lahti teisipäevast reedeni kell 10.00–15.00 
ja laupäeviti kell 11.00–15.00. Erinevalt 
varasemaist aastaist pole esialgu siiski 
kirikuvalvajaid tarvis, sest juunis-juulis 
töötavad meie kirikus OÜ Vennad Ehitus 
krohvijad-värvijad. Kirikukülastused on 
siiski võimalikud, kuna remontijad tee-
vad oma tööd väga puhtalt ja remondi-
pindade ümbrust pole olnud tarvis kinni 
katta.
w 17. juunil kogunes Meeri seltsima-

jas esmakordselt pärast eriolukorra 
algust märtsis ka Elurõõmu piibliring. 
Jällenägemisrõõm oli suur! Õp Mart 
Jaanson pidas armulauaga palvuse.
w 19. juunil toimus traditsiooniline 

piiblitunnihooaega lõpetav jumalatee-
nistus ka Külaaseme külas Kalju Õlleku 
külalislahkes talus. Jumalateenistuse viis 
läbi õp Mart Jaanson.
w 19. juuni õhtul kogunes esimeseks 

eriolukorrajärgseks prooviks kiriku käär-
kambrisse Nõo kiriku meesansambel. 
Selgus, et kolmekuuline laulupaus pole 
ansambli kõlale õnneks märgatavat 
negatiivset mõju avaldanud!
w 21. juuni peajumalateenistust kau-

nistas Heino Elleri nimelise Tartu muusi-
kakooli klassikalise kitarri eriala diplo-
mand Karoliina Lorenz (õp Peep Pe- 
terson).

Lipupäevast osavõtjad uuel lipuplat-
sil. Foto: MART JAANSON
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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
Jumalateenistus. Armulaud
Leeri mälestuspäeva jumalateenistus. Armulaud
Koguduse kuulutusnädala üritused (vt Teated)
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud. 
Jutlustab EELK Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk.
Jumalateenistus. Armulaud. Hans Wühneri päev (vt Teated)
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine

P, 2. kl 11.00 
P, 9. kl 11.00 
10.–15. kl 18.00 
E, 10. kl 18.00 

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

JUUNI
II nelipüha jumalateenistus
Kellamehe pargi õnnistamine Nõo ristis
Eesti lipu 136. sünnipäeva tähistamine kirikuesisel lipuplatsil
Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud. Esinevad H. Elleri nim Tartu Muusikakooli keel- 
pilliõpilased.
EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus Puhja kirikus
Leinapäeva jumalateenistus. Esinevad H. Elleri nim Tartu Muusikakooli keelpilliõpilased.
Armulauaga palvus Meeri seltsimajas
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul. Mängib Tartu puhkpilliansambel.

E, 1. kl 18.00 
E, 1. kl 13.00 
N, 4. kl 12.00 
P, 7. kl 11.00 

R, 12. kl 10.00 
P, 14. kl 11.00 
K, 17. kl 12.00 
R, 19. kl 12.00 
R, 19. kl 19.30 
P, 21. kl 11.00 
P, 28. kl 11.00 

P, 5. kl 11.00 
P, 12. kl 11.00 
14.–16. 
R, 17. kl 19.30 
P, 19. kl 11.00 
21.–22. 
P, 26. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
EELK Valga praostkonna noortelaager RMK Soontaga telkimisalal
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Koguduse bussiekskursioon
Kirgastamispüha jumalateenistus

JUULI

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG
  kiriku käärkambris 

KOLMAPÄEVAL ja REEDEL  kl 9.30–11.30,

 NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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Ristitud 
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Aron Matthias Kütt 04.05.20
Heidi Luigla  17.05.20
Helen Luigla  17.05.20
Kevin Kütt  24.05.20

Kevin Kütt
Helen Luigla

Leeritatud 31.05.20   
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Vello Kuus  19.03.20            Otepää kalmistu
Heiko Piller  11.06.20 Luke küla
Hilja Makaranok 20.06.20 Nõo kalmistu
Leida Sepp  27.06.20 Nõo kalmistu

Maetud 
Dagmar Mošarov
Dmitri Mošarov

EELK Tartu Peetri kogudusest
EELK Nõo kogudusse üle tulnud

w Sel suvel on meie kirik „Teeliste 
kirikute“ projekti raames avatud 
16.06.–15.08.20 teisipäevast reedeni 
kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 
11.00–15.00. Juunis-juulis toimub 
kirikuhoones interjööriremont ja  
kirikuuksed on avatud juba töö-
meeste kohalviibimise tõttu. Alates 
juuli lõpust või augusti algusest 
vajame aga, nagu ikka, vabatahtlik-
ke kirikuvalvajaid. Armas lugeja, kui 
soovid päeva või mõned tunnid 
mööda saata kirikut valvates, siis 
anna palun sellest teada koguduse 
õpetajale!
w 14.–16. juulil toimub RMK 

Soontaga telkimisalal EELK Valga 
praostkonna 23. noortelaager. Sinna 
on oodatud põhikooliealised lapsed, 
aga, miks mitte, ka veidi vanemad ja 
nooremad. Huvi korral palun ühen-
dust võtta EELK Valga praostkonna 
noorsootööjuhi Kristiina Lõhmusega 
(tel 523 0663) või õp Mart Jaanso-
niga.
w Pühapäeval, 9. augustil toimub 

meie kirikus leeri mälestuspäev. 
Mälestuspäevale on oodatud kõik, 
kes soovivad meenutada oma leeri-
õnnistamise päeva, olgu sellest siis 
möödas 65, 60, 50 või mõne väikse-
ma ümmarguse arvu võrra aastaid. 

Palun andke oma tulekust aeg-
sasti teada koguduse õpetajale!

Teated
w EELK Nõo koguduse kuulutusnädal toimub 2020. aastal järgmise 

kava alusel:
² E, 10.08. kl 18.00 Koguduse nimepäeva armulauaga jumalateenistus. 

Jutlustab EELK Rapla koguduse õpetaja ja Lääne-Harju praostkonna abipraost Mihkel 
Kukk.
² T, 11.08. kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Valga praostkonna vikaar-

diakon Urmas Saupõld.
² K, 12.08. kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Tartu Maarja koguduse 

õpetaja ja Rannu Püha Martini koguduse hooldajaõpetaja Timo Švedko.
² N, 13.08. kl 12.00 EELK Valga praostkonna laevareis Emajõelt Võrtsjärve ja 

jumalateenistus Limnoloogiakeskuse terrassil (täpsem info jooksvalt koguduse õpeta-
jalt).
² R, 14.08. EELK Valga praostkonna Kirikute Öö Nõo Püha Laurentsiuse 

kirikus:
² kl 18.00 Orelikontsert. Esineb Marju Riisikamp
² kl 19.00 Võimalus tutvuda kirikuga, käia kirikutornis
² kl 20.00 Taizé-palvus kirikus
² kl 21.00–22.00 Võimalus tutvuda kirikuga, käia kirikutornis
² L, 15.08. kl 18.00 Kirikukontsert. Esineb EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite 

Koguduse koor. Kõlab õigeusu liturgiline muusika.

w  Pühapäeval, 16. augustil toimub Nõo kihelkonnas X Hans Wühneri 
päev. Kava on tavapärane:
² kl 11.00 jumalateenistus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
² kl 14.00 rahvapidu Keeri külas Kuusikute taluõuel
² kl 17.00 küünalde süütamine Hans Wühneri perekonna hauaplatsil Nõo sur-

nuaial
w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha 

Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 24. juuni 2020 
on annetusi ja toetusi kogunenud 11 899,21 eurot. Sellest summast on kirikusse näi-
tusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanali-
satsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3060 eurot ning 
panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 7901,47 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 2020. 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 liikmeanne- 
tus hiljemalt 31. detsembriks 2020! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või 
muust annetusest 2021. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaüle- 
kande selgitusse oma isikukood.

Ristitud ja leeritatud Tartu vangla kirikus 22.05.20 (kaplan Jaanus Klaas)
Vilmar Valdna
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Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad
JUUNI  2020
Maire Jakobson Voika 02.06. 68
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 44
Pille Park Külitse 02.06. 36
Aarne Viinalass Luke 02.06. 67
Margus Tilga Rapla 03.06. 64
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 46
Eva Kuslap Nõo 05.06. 34
Katriin Otsing Luke 06.06. 28
Marily Jaska Kolga 07.06. 39
Maili Klassen Tartu 07.06. 41
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 68
Hanna-Lii Piirsoo Võnnu 09.06. 20
Juhan Reile Puhja 12.06. 81
Anne Urb Tallinn 12.06. 63
Kalju Toss Haage 13.06. 82
Jaan Aruväli Voika 15.06. 62
Mihkel Kalpus  15.06. 79
Nelli Pello Tartu 18.06. 36
Madli Vares Järiste 20.06. 25
Inger Kraav Nõo 21.06. 79
Veiko Klassen Tartu 22.06. 44
Meelis Mondonen 
  Voika 22.06. 58
Virge Arru Rõhu 23.06. 37
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 77
Juhan Tobro   Metsalaane 30.06. 73

JUULI  2020
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 87
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 82
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 29
Simmo Sepp       Mäeselja 02.07. 33
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 49
Johanna Uuemäe 
              Vanavälja 03.07. 20

Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 74
Silvi Liblik Luke 07.07. 44
Leita Liivak Luke 07.07. 83
Kristiina Kalju Nõo 08.07. 23
Katre Hödemann  Nõo 09.07. 35
Rein Soidla Meeri 09.07. 66
Julius Pau Tallinn 10.07. 34
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 41
Maia Plado  12.07. 87
Mai Maser Puhja 16.07. 82
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 82
Kerli Räisa Illi 18.07. 43
Teet Smidt Nõo 19.07. 30
Jaan Saal Meeri 20.07. 83
Paul Trei  Meeri 21.07. 65
Toomas Jürimäe Nõo 22.07. 64
Jane Mägi Nõo 22.07. 37
Eva Poom Nõo 23.07. 79
Karin Sakk Nõo 23.07. 32
Kalju Õllek       Külaaseme 23.07. 87
Varje Arru Rõhu 24.07. 65
Virve Erm Nõo 25.07. 83
Tiina Otsing Luke 25.07. 59
Illart Arjukese Issaku 27.07. 69
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 40
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 80
Karl Vakk Nõo 28.07. 32
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 79
Liidia Soidla Meeri 29.07. 65
Kalmer Prost Reola 30.07. 48
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 51

AUGUST  2020
Riita Irv           Vasalemma 01.08. 47
Jakob Laius Meeri 01.08. 87
Helmi Rähni Elva 02.08. 81

Hille Kaupmees Külaaseme 04.08. 81
Virve Kellamäe Järiste 04.08. 85
Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 87
Siiri-Liisi Kraav Tallinn 06.08. 40
Merje Lüüsi Reola 06.08. 52
Rait Kivimets Keila 07.08. 48
Eha Näkki Luke 07.08. 81
Laurits Leedjärv  Tõravere 09.08. 60
Anne Saal Meeri 09.08. 80
Tiina Visla Elva 09.08. 46
Ester Jääskeläinen 
  Kuopio 12.08. 51
Lauri Ööpik Tartu 12.08. 25
Elvi Kokk Nõgiaru 14.08. 86
Koidula Kütt Nõo 14.08. 81
Taime Põld Elva 14.08. 65
Eha Volkmann    Vellavere 16.08. 68
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 63
Ilme Saal Meeri 18.08. 91
Marju Saag Tallinn 19.08. 59
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 42
Annikki Aruväli
                          Kuressaare 22.08. 35
Siim Mihkelsoo Orgita 22.08. 21
Jaan Pau Voika 23.08. 79
Moonika Mehin  24.08. 37
Piret Suur Uuta 26.08. 48
Leili Zeiger Elva 26.08. 89
Salme Valdmaa Elva 26.08. 78
Sinaida Lints Tartu 27.08. 87
Rauno Ilves  28.08. 31
Katrin Salumäe Elva 28.08. 34
Andre Viibur Sääse 29.08. 20
Silver Soidla Meeri 30.08. 40
Rebecca Kodusaar 
                             Lustivere 31.08. 19

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 ja KELLAMEES 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


