
JUMAL ARMASTAB RÕÕMSAT ANDJAT
2Kr 9:7: Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, 

mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõm-
sat andjat.

EELK Nõo koguduse kuulutusnädalal 12. augustil 2020 
kuulutati Nõo Püha Laurentsiuse kirikus välja kiriku 
renoveerimiseks annetuste kogumise aktsiooni järgmine 
etapp. Esimene etapp algas 2013. aasta detsembris ja 
2020. aasta suveks oli kogunenud ligi 12 000 eurot. Suur 
tänu kõigile annetajaile!

Nõo Püha Laurentsiuse kirik on üks Nõo valla välja-
paistvamaid sümboleid, mis jääb silma kõigile Nõo ela-
nikele ja külalistele. Kirik on valla esindushoone, sest 
tema kujutis ehib Nõo valla vappi. 13. sajandist pärinev 
kirikuhoone on üks vanimaid tervikuna säilinud sakraalehitisi Eestis. Eriti väärtuslikud on tänaseni säilinud lae-
võlvid, mis on teistes Lõuna-Eesti kirikutes sõdade käigus hävinud.

Kirik on meie kihelkonna rahva ühine vara. Siin saab inimene ristimise läbi alguse oma elule, siin toimuvad 
leeripühad ja laulatused, siin jõuab matusetalitusel lõpule inimese elutee. Üheskoos peame kirikus pühi, tähis-
tame Eesti lipu päeva ning koguneme kontsertidele ja muudele sündmustele.

Et see meile esivanemate poolt pärandatud kallis vara säiliks, tuleb kirikuhoonet aeg-ajalt remontida. Alates 
annetuste kogumise aktsiooni algusest 2013. aastal on kogudus viinud läbi ulatuslikke renoveerimistöid: remon-
dikuuri on läbinud kiriku käärkamber, uuendatud on kiriku elektri- ja valgustussüsteemi, paigaldatud on näituse-
siinid, krohvitud ja värvitud on kiriku pikihoone saali rõdualused seinad, renoveeritud ja värvitud on rõdualune 
lagi, uuenduskuuri on läbimas kiriku rõdutreppide alused orvad, kuhu on plaanis rajada panipaik ja ajaloonurk. 
Kirikuaeda ja selle ette on rajatud teed ja parkla. Ümberehitamisel on kirikuaias asuv kõrvalhoone, kuhu tulevad 
kaasaegsed käimlad ja hoiuruumid.

Remonditöid on teostanud OÜ Vennad Ehitus, OÜ Brevell, OÜ Katusõkatja, OÜ Deckol, OÜ Modifor jt. Tööde 
rahastamisel on kogudust toetanud Nõo inimesed ja külalised, oma toetuse on eraldanud Nõo vallavalitsus ja 
volikogu, toetust on saadud Gustav-Adolf-Werki, PRIA ja Muinsuskaitse toetusprogrammidest. 

Järgmisena on kogudusel kavas renoveerida kiriku pikihoone saali rõdupealsed seinad ja laevõlvid ning lih-
vida ja värvida rõdude põrandad ja rõdude trepid. Tööde esialgne maksumus on 50 000 eurot. Kogudus on val-
mis poole sellest summast katma oma eelarve vahenditest. Siiski pole keskaegse ja muinsuskaitse eritingimus-
tega koormatud kiriku renoveerimine üksnes koguduse u 200-le liikmeannetajale jõukohane. Tarvilik on kogu 
Nõo kihelkonna rahva ja Nõo sõprade ühine toetus ja pingutus. Seepärast kuulutabki kogudus remondirahast 
puudu oleva 25 000 euro kogumiseks välja uue annetuste kogumise aktsiooni.

Tehkem oma annetus Nõo kiriku renoveerimisfondi! Annetusi saab teha Swedbanki kontole 
EE112200221058442062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus) või tuua sularahas koguduse õpetajale 
Mart Jaansonile kiriku kantseleisse. Täpsemat teavet saab koguduse kodulehelt nookirik.ee.

 Tänumeeles
 Mart Jaanson      Madis Kanarbik
 EELK Nõo koguduse õpetaja    EELK Nõo koguduse juhatuse esimees

Rahutegija
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Kiri vanglast
22. mail 2020 ristis ja leeritas Tartu van-

gla kaplan õp Jaanus Klaas sealses kabelis 
Vilmar Valdna, kes avaldas soovi liituda 
oma sünnikihelkonna Nõo luterliku kogu-
dusega. Sama aasta 2. juulil kirjutas ta 
mulle kui Nõo koguduse õpetajale kirja, 
millest alljärgneva osa palus ta avaldada 
meie koguduse sõnumilehes Rahutegija. 
Siin see on.

„„Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb 
rõõm Jumala inglite ees ühe patuse 
pärast, kes meelt parandab.” (Lk 15:10) 
Sellele kirjakohale eelnev Luuka evan-
geeliumi tekst räägib kadunud lambast 
ja kadunud drahmirahast, mis siiski 
üles leitakse. Pühakiri ja minu enese 
elukogemus aitavad mul mõista rõõ-
mu, mida Jumal tunneb patuse pärast, 
kes meelt parandab. Ma ütlen teile, 
nõnda on taevas ühest kahetsevast 
patusest rohkem rõõmu kui üheksa-
kümne üheksast õigest, kes patukahet-
sust ei vaja. Ükski sulane ei saa teenida 
kahte isandat, sest ta kas vihkab ühte ja 
armastab teist või hoidub ühe poole ja 
põlgab ära teise. Me ei saa teenida 
Jumalt ja mammonat.

Minu elu viimased viis aastat on 
olnud rasked, tavainimese mõistes ehk 
liigagi rasked. Lahkuminekud, varade 
jagamised, solvangud ja lõpuks pikk 
vangistus. Tänaseks olen trellide taga 
veetnud ühe aasta ja üheksa kuud.

Vangistuse alguses kestis eeluuri-
mine tervelt viis kuud, mil mul lasus 
täielik suhtlemiskeeld. Ma ei saanud 
suhelda oma lähedastega, oma lastega 
ega ka vangla kaplanitega, kuna nende 
vestlustele oli pidevalt pikk järjekord.

Mais 2019 sattusin meditsiiniosa-
konnas kokku vanema mehega, kes 
ulatas mulle pildi, millel olid Rooma 
sõdurid, Ristija Johannes, kes kutsus 
Jordani jõe ääres rahvast meelt paran-
dama, ja viimaks Jeesus, kes oli ooda-
tud Päästja. Vana mees lisas, et kõik on 
kirjas Piiblis. Ühtäkki oli vanamees 
kadunud. Vaatasin seda pilti lähemalt 
ning mõistsin: see pilt on ehtne käsitöö, 
mis koosneb sadadest osakestest. Olin 
äärmiselt liigutatud.

Tagasi oma kambris olles valdas 
mind miski ärevus. Olin hämmingus, 
sest Jumal oli pakkunud mulle imelise 
võimaluse kohtumiseks Jeesusega. 
Tänan Jumalat selle abi eest!

Kui esimest korda vangla kabelisse 
saabusin, oli teenistus juba alanud ja 
kabel puupüsti täis. Nägin siiski ühe 

toolirea keskel tühja kohta ja istusin 
sinna. Õnnitlesin ennast selle viimase 
isetkoha leidmise puhul. Siis pöördusin 
ja avastasin, et ka koht minu kõrval, 
paremal pool mind oli vaba, kuigi keegi 
polnud lahkunud. Oleksin võinud van-
duda, et keegi oli seal just äsja istunud. 
„Vanamees,“ ütlesin ma hämmastuse-
ga, sest äkki oli mul kindel tunne, et 
just tema oli mu kõrval.

Ma pole tundelise iseloomuga. 
Minu arust ei sobi meestel nutta avali-
kus kohas, kuid sel hetkel valgus 
rõõmupisar mu silmast üle põse alla. 
Olin lõpuks jutlusele ja Piiblile lähemal.

Jutlus oli samalaadne kui olin neid 
kuulnud lapsepõlves Nõo kirikus. 
Lõpuks julgustas jutlustaja kõiki pattu-
langenuid põlvitama altari ette. Ma 
polnud vist kuulnud sõnagi kogu jut-
lusest. Istusin vaid, meenutades 
rõõmuga oma vanaema, tema usku ja 
armastust. Kinnipeetavatel kästi jääda 
oma kohtadele, kuni altari ees käimine 
on lõppenud ja siis rivis tagasi marssida 
oma sektorisse. Kuid järgmisel hetkel 
avastasin, et olen vahekäigus, suundu-
mas altari poole.

Mäletan, et vaatasin üle inimhulga 
enda kõrval olnud tühja kohta ja 
imestasin, kuidas olin sinna sattunud. 
Nüüd oleks nagu hiigelkäsi tõstnud 
mind kohalt ja tõuganud ettepoole. 
Võitlesin oma sisemuses, et saada 
uuesti tagasi arukat mõtlemisvõimet. 
Kuid üks hääl minu sees ütles: „Sa oled 
tulnud otsima täiuslikkust oma ellu. 
Siin see on. Kui sa nüüd pöördud taga-
si, ei tee sa seda kunagi enam uuesti. 
Mine altari ette, et sa hiljem ei peaks 
kahetsema.“

Minus oli ka tekkinud alandlik 
alateadlik hirm Jumala ees, et ma piin-
len kord igavesti põrgutules, kui ma 
nüüd ei lähe. Tundsin selgelt end ole-
vat süüdi mõistetud patune ja minevat 
kohtu alla. See polnud mulle ainult 
pelgalt vaimulik kogemus, see kõik oli 
jumalik tõelisus.

Minu hing oli nagu igavene lahin-
guväli. Tavaolukorras ma poleks suut-
nud teha kõikemuutvat otsust — jätta 
oma elu Jumala kätte — ilma kogema-
ta mingit vaeva või häda.

Olin oma südames tundnud tõsist 
üksildust enne kui leidsin end usal-
damas Jeesuse juhtimise alla. 
Vanameest pole ma siiani enam koha-
nud.

22. mail 2020 põlvitasin vangla 
kabeli altari ette ja palvetasin siiralt 
esimest korda elus: „Jumal, tule mu 
juurde, kuna maailm ei anna vastuseid 
mu küsimustele. Ma ei tea, mida peak-
sin tegema. Tunnistan, et olen patune 
ja annan ennast Sinu armu alla. Palun 
andestust ja tunnistan kogu südamega 
Sinu Poja, Jeesuse Kristuse oma 
Issandaks. Annan oma elu Sulle puhas-
tamiseks ja Sinu tahet mööda kasu-
tamiseks.“

Mu otsingud olid lõppenud. 
Palvetan: „Armas Jumal aita jagada 
Sinu sõna inimestega, kellega meie 
teed ristuvad. Aamen.“

Siinkohal tahan lisada ka ühe oma 
südamesoovi. Soovin leida enda ellu 
naiselikku armastust, kellega oma 
eluteel koos edasi minna. Kui Sa, armas 
inimene oled vanuses 22–40 aastat, 
vaba, jumalakartlik naisterahvas, siis 
palun kirjuta mulle ja räägi oma soo-
videst. Palun lisa kirjale endast ka 
mõned fotod. Mind kinnitab teadmine, 
et Jumal on alati meiega ja soovib 
peagi õnnistada meie abielu. Vajan 
armsat ja ustavat naist. Kirju ootan järg-
misele adressaadile ja aadressile: Vilmar 
Valdna, Turu 56, 51004 Tartu.“

Lisaks eelnevale oli kirjas ka palve 
aidata leida Tartu vangla usklikele kinni-
peetavaile lauluõpetaja. Avaldame 
Rahutegijas ka selle palve.

„Meil on neli korda nädalas laulu-
harjutus, mis toimub vangla kabelis. 
Repertuaaris on ainult vaimulikud lau-
lud. Vangla pole meile suutnud leida 
lauluõpetajat, kes käiks meile laulmist 
selgeks õpetamas. Võtsime vangla usk-
likena ette ja pöördusime kirjalikult 
Tartu ja Tartumaa koguduste poole, kas 
kuskil leiduks mõni vabatahtlik, kes 
käiks meile vanglasse laulmist õpe-
tama. Meie kõige suurem mure seisneb 
selles, et vanglal pole raha lauluõpetaja 
palkamiseks. Seega otsime endale 
õpetajat heategevuse korras. Täna edu 
meid saatnud pole. Palume jätkuvalt 
oma palvetes, et taevane Isa meid 
kuuda võtaks ja saadaks meile venna 
või õe, kes meid õpetaks.

Taevane Isa, tänu Sulle lohutuse ja 
rahu eest rasketel aegadel! Aita meid 
ligimestele alati toeks olla! Aamen.“

Kirja toimetas ja kommenteeris 
koguduse õpetaja MART JAANSON
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Osa Nõo koguduse esindusest noor-
telaagri laule laulmas. 
Foto: TIIT KUUSEMAA

Ekskursandid Kullamaa kiriku surnu-
aial Rudolf Tobiase haual. Selgitusi 
jagab Loit Lepalaan. Foto: MART JAANSON

w 22. juunil algas meie kiriku abihoo-
ne ümberehituse järgmine etapp: lõpeta-
ti arheoloogilised uuringud, valmistuti 
vundamendi valamiseks, käärkambrist 
veeti abihoonesse elektrikaabel.
w 26. juunil külastasid kirikut Tartu 

Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud, et 
üle vaadata kiriku abihoonest leitud 19. 
sajandi ornament-epitaafid (vt lähemalt 
eelmise Rahutegija kroonikarubriigist). 
Külalised võttis vastu õp Mart Jaanson. 
Plekist epitaafid osutusid siiski ajaham-
bast väga puretuks ja neid otsustati mitte 
restaureerida, vaid hiljem sobival viisil 
leidudena eksponeerida.
w 27. juunil saadeti kirikus ja Nõo sur-

nuaial igavikuteele tuntud Nõo elanik ja 
Nõo koguduse liige Leida Sepp. Oma 
kauaaegset liiget tuli matustele mälesta-
ma ka koguduse segakoor Ragne Meieri 
juhatusel.
w 28. juunil toimus Nõo surnuaial 

iga-aastane surnuaiapüha. Ilm oli ilus ja 
välijumalateenistusest võttis osa mõni-
kümmend inimest. Teenistusel mängis 
laulusaateks, nagu ikka, Tartu puhkpilli- 
ansambel.
w 28. juuni pärastlõunal kogunesid 

EELK Valga praostkonna noorsootöötegi-
jad Elva pastoraati, et arutada juulis toi-
muva noortelaagri korraldust. Meie ko- 
gudust esindasid õp Mart Jaanson ja 
Katre Hödemann (neiuna Kruuse).
w 3. juulil lõppes meie kiriku pikihoo-

ne interjööri rõdualuste seinte renoveeri-
mine. Üleandmise-vastuvõtu koosolekul 
osalesid koguduse juhatuse, töid teosta-
nud OÜ Vennad Ehituse ja muinsuskait-
selise järelvalve esindajad. Kogudus võt-
tis tööd vastu ja ühiselt arutati võimalusi 
remondi jätkamiseks.
w 11. juulil osales õp Mart Jaanson 

Nõo valla delegatsiooni koosseisus Tartus 
Autovabaduse puiestee programmis, tut-
vustades väljapanekuga meie kirikut ja 
kogudust.
w 14.–16. juulil toimus RMK Soon-

taga telkimisalal ja metsamajas EELK 
Valga praostkonna 23. noortelaager 
„Hoian Jumala loodut“. Nagu eelmiselgi 
aastal, võtsid ka nüüd laagrist osa Viljandi 
praostkonna noored ja täiskasvanud. 
Meie koguduse kaudu jõudis laagrisse 
üheksa alla 18-aastast noort ja meie 
koguduse täiskasvanuid osales laagris 
viis. Issand kinkis laagrilistele suurepära-
se ilma ja laager läks väga hästi korda!
w 20. juulil lõpetas OÜ Vennad Ehitus 

kiriku pikihoone interjööris rõdualuse lae 
värvimistööd ja koguduse esindajad jäid 
üleandmise-vastuvõtu koosolekul tööde-
ga rahule.
w 21.–22. juulil toimus koguduse 

iga-aastane bussiekskursioon, sedapuhku 
Lääne-, Harju- ja Raplamaale. Osales 15 
inimest, sh koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel. Esimesel ekskursiooni-
päeval külastati EAÕK Paadrema kirikut 
ning Lihula, Kullamaa, Piirsalu ja Risti luter-
likke kirikuid, Karl Ristikivi hauda Paad-
remal, Rudolf Tobiase hauda Kullamaal ja 
Padise kloostrit. Lõunatati Lihula Särtsu 
baaris ja ööbiti hubases Risti koguduse-
majas. Teisel ekskursioonpäeval osaleti 
meie koguduse selle aasta eestpalvekogu-
duse, EELK Rapla koguduse nimepäeval. 
Ennelõunal pandi kohaliku koguduse 
õpetaja Mihkel Kuke eestvedamisel Rapla 
surnuaial küünlad Rapla kogudusega seo-
tud inimeste haudadele, keskpäeval aga 
toimus Rapla kirikus jumalateenistus. Mõ- 
lemal üritusel laulis meie koguduse sega-
koor, jumalateenistusel jutlustas õp Mart 
Jaanson. Pärast jumalateenistust pakkus 
Rapla kogudus kõigile osalistele kehakin-
nitust ja seejärel kuulas arvukas rahvahulk 
koguduse pastoraadis meie koguduse liik-
me, astrofüüsik dr Laurits Leedjärve paelu-
vat ettekannet täheteadusest. Õhtupoo-
likul vaadati üle veel Uku Masinguga seo-
tud paigad Lipa külas ja uudistati Kehtna 
kirikut (endise nimega Järvakandi kirik). 
Reisi juhtis kindlakäeliselt AS Hansaliinide 
bussijuht Artur Saar. Suur tänu kõigile 
osalejaile ja vastuvõtjaile!
w 24. juulil pidas õp Mart Jaanson koos 

kaplan Jaanus Klaasiga jumalateenistuse 
Tartu vanglas. Orelit mängis meie kogudu-
se organist Agnes Laasimer. Osales 13 
kinnipeetavat.
w 31. juulil paigaldati meie kirikuaias 

ümberehitatavale abihoonele sarikad. Sel 
puhul traditsiooniks saanud pidu küll ei 
peetud, kuid Jumalat võib selle eest ikka 
tänada!

Leerimälestuspäevalised pärast jumalateenistust kiriku lõunaukse ees. 
Foto: Christina Värno

w 1. augustil kogunes kümmekond 
koguduseliiget kirikusse koristustalgutele. 
Juulis kirikus remonditöid teostanud firma 
pidas küll märkimisväärselt hästi puhtust, 
kuid et ka traditsiooniline suvealguse 
suurpuhastus jäi kogudusel remondi tõttu 
tegemata, oli tööd omajagu. Kirik nägi 
pärast remonti ja koristamist väga ilus 
välja. Tänu Jumalale, remondifirmale ja 
kõigile talgulistele!

Kroonika

à
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Pärast 11. augusti jumalateenistust kirikukohvi ja Marek Kiigu laulu nautimas. 
Vasakul seisab õhtu külaline diakon Urmas Saupõld. Foto: MART JAANSON

Hans Wühneril ehk Ingmar Laasimeril 
on Keerile kokkutulnud rahvale mida-
gi öelda. Foto: MADIS KANARBIK

Algus vt lk 3
w 9. augusti peajumalateenistusel 

pidas meie kogudus leeri mälestuspäeva. 
Osales 13 leerimälestuspäevalist, neist 
kolmel täitus leeriõnnistamisest 65 aastat, 
ühel 60 aastat, kahel 50 aastat, ühel 30 
aastat ja kuuel 25 aastat. Ilm oli suurepära-
ne ja pärast jumalateenistust joodi kiriku-
aias ka ühiselt kirikukohvi. Tänu Jumalale 
selle õnnistuse ja osaduse eest! 
w 10.–15. augustil toimus meie kogu-

duse traditsiooniline kuulutusnädal. Nädal 
algas mõnes mõttes kõrgpunktist, sest 10. 
august on ju meie koguduse nimepäev, 
lauritsapäev. Sel puhul oli kogudusel külas 
ligi 50 sõpra EELK Rapla kogudusest ees-
otsas nende õpetaja Mihkel Kukega. Rapla 
kogudus on sel aastal Nõo koguduse eest-
palvekogudus ja et 22. juulil käis meie 
esindus külas Raplas, siis tuli sealne esin-
dus nüüd külla meile. Külalised väisasid sel 
päeval enne meie kirikusse jõudmist ka 
Rannu ja Puhja kirikuid ning Tõravere 
observatooriumi (nad võttis seal vastu 
meie koguduse liige, observatooriumi 
vanemteadur Laurits Leedjärv). Kell 18.00 
aga peeti meie kirikus ühine nimepäeva 
jumalateenistus, jutlustas õp Mihkel Kukk 
ja laulis Rapla koguduse segakoor. Pärast 
jumalateenistust joodi kirikuaias kiriku-
kohvi ja maitsti traditsioonilist kirikupildi-
ga nimepäevatorti, mille oli valmistanud 
meie koguduse liige, kondiiter Anne-Ly 
Juhkam.

11. augustil külastas meid EELK Valga 
praostkonna vikaardiakon Urmas Sau-
põld, kes jutlustas õhtusel jumalateenis-
tusel ning tutvustas järgnenud kirikukoh-
vi ajal oma teist kutsumust Päästeameti 
päästjana. Jumalateenistust kaunistasid 
muusikaga Marek Kiik (laul ja kitarr) ning 
sopran Katre Kruuse (orelil saatis õp Mart 
Jaanson). 

12. augusti õhtusel jumalateenistusel 
pidas meie kirikus külalisjutluse õp Timo 
Švedko, kes hooldab meie praostkonna 
Rannu kogudust ja on ühtlasi Tartu 
Maarja koguduse õpetaja. Kui eelmisel 
õhtul võisime tundma õppida päästjate 
eluolu, siis õp Švedko käest saime teada 
ühtteist abipolitseiniku ja politseikaplani 
igapäevatööst. Saime tutvuda ka õp 
Švedko abikaasa ja nelja lapsega. Jumala-
teenistusel laulis üle mitme kuu pikema 
kava ka Nõo kiriku meesansambel. 
Teenistuse käigus õnnitleti ka meie kogu-
duse nõukogu liiget ja meesansambli 
ühte tugisammast Laurits Leedjärve 
tema 60. sünnipäeva puhul. 

13. augustil laienes kuulutusnädal 
esmakordselt väljapoole kirikuhoonet ja 
kirikuaeda. Nimelt korraldas meie Valga 
praostkond sel päeval laevareisi Emajõel, 

bussiekskursiooni Puhja ja Rannu kiri-
kuisse ning jumalateenistuse Võrtsjärve-
äärses Järvemuuseumis. Viimasel teenis 
praostina õp Mart Jaanson koos teiste 
Valga praostkonna vaimulikega. Päev 
läks väga hästi korda, suur tänu eestve-
dajale, meie praostkonna projektijuhile 
Miina-Liisa Kuusemaale! 

14. augustiks oli välja kuulutatud 
EELK Valga praostkonna Kirikuöö, mis 
toimus k.a 5. juunil ära jäänud Kirikute Öö 
asemel. Meie kirikus algas õhtu suurepä-
rase orelikontserdiga Marju Riisikampilt, 
jätkus meie koguduse segakoori ülesas-
tumisega (dirigent Ragne Meier) ja Taizé-
õhtuga. Kogu õhtu jooksul sai külastada 
kirikut, sh kirikutorni, ja seda võimalust 
kasutas üsna palju inimesi. 

15. augusti õhtul võõrustas meie 
kogudus Tartu Pühade Aleksandrite kiri-
ku koori koos sõpradega. Koor esitas 
mõjuva ja huvitava kava „Õigeusu liturgi-
line laul ilusas eesti keeles“. Teiste hulgas 
laulis kaasa ka EAÕK Nõo Püha Kolmainu 
koguduse preester isa Timoteus Vassel. 
w 11. augustil hooldas orelimeister 

Olev Kents koos abikaasaga meie kiriku 
suurt Walckeri orelit. Pill hakkas palju ilu-
samat häält tegema!
w 12. augustil tähistati Meeri seltsima-

jas meie koguduse toimeka liikme Anne 
Saali 80. sünnipäeva. Palju õnne, armas 
Anne! Suur tänu suure panuse eest meie 
koguduse tegemistesse!
w 12. augusti õhtusel kuulutusnädala 

jumalateenistusel kuulutas õp Mart 
Jaanson lõppenuks 2013. aasta detsemb-
ris alanud kiriku ja abihoone restaureeri-
miseks annetuste kogumise kampaania 
esimese etapi ja teatas uue etapi algu-
sest.
w 15. augustil lõppes meie koguduse 

jaoks sellesuvine „Teeliste kirikute“ pro-

jekt. 16. juunil alanud kiriku lahtihoidmi-
sel aitasid kuni juuli alguseni kaasa kiriku-
hoones krohvi- ja värvimistöid teostanud 
OÜ Vennad Ehituse töötajad, edasi aga 
meie koguduse vabatahtlikud. Suur tänu 
kõigile abilistele!
w 16. augustil toimus kümnendat 

korda Hans Wühneri päev. Nagu ikka, 
algas päev hommikuse peajumalateenis-
tusega meie kirikus, jätkus kell 14.00 
Keeri külas Kuusikute taluõuel ja lõppes 
kell 17.00 küünalde süütamisega Nõo 
surnuaial Hans Wühneri perekonna 
haual, lisaks ka teistel meie kogudusele 
oluliste inimeste haudadel. Sedapuhku 
külastasid Hans Wühneri päeva üritusi ka 
külalised Tarvastust, Wühneri kodukan-
dist, ja Kuusalust. Rahvapeol laulis Nõo 
kiriku meesansambel, mängis Tartu 
puhkpilliansambel ja kuulda sai ka 
Wühnerit ennast, keda kehastas Ingmar 
Laasimer. Rahvapeo tähtis osa oli ka üli-
maitsev kalasupp, mille olid valmistanud 
Anne ja Jaan Saal, ning supi juurde kuulu-
vad võileivad Meeri Elurõõmu naiste käe 
alt. Suur tänu perekond Kuusikule ja kõi-
gile osavõtjaile! 

Kroonika
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Ristitud Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Monica Pennar  16.08.20
Ida Hallik   22.08.20
Kennart Klaus Klassen  22.08.20

Krisette Kerro   30.08.20
Marleen Tennosaar  30.08.20

Monica Pennar  16.08.20

Leeritatud Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Helga Oksfort  28.07.20  Nõo kalmistu

Maetud 

EELK Nõo kogudusest lahkunud ja 
EELK-st välja astunud

w 31. augustil osales õp Mart Jaan-
son AS Tartu Terminali Nõo tankla-teenin-
dusjaama territooriumil AS Nõo Liha-
tööstuse esinduspoe avamisel. Ta pidas 
väikese kõne ja palvuse ning õnnistas uut 
kauplust. Meenutuseks lugejale, et tankla 
ja nüüd ka lihapood asuvad koguduse 
maal ja kasutavad seda rendilepingu alu-
sel. 
w 1. septembril kärpis OÜ Vikatimees 

kirikuaia vanade ja väärikate puude oksi, 
et vähendada ohtu möödakäijaile ja liik-
lejaile.
w 1. septembril toimus Vissi külas 

Mare ja Madis Kanarbiku kodus koosolek, 
millel arutati õp Martin Lipu käsikirjalise 
luulekogu „Hilised õied“ kirjastamise 
küsimusi. Suur töö on Mare Kanarbiku 
käe all juba valminud, jääb veel lõplik 
toimetamine, küljendamine ja trükkimi-
ne. Koosolekust võttis osa ka õp Mart 
Jaanson.
w  2. septembril külastas kirikut 

Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik 
Inga Raudvassar. Koos õp Mart Jaansoniga 

arutati kirikuhoonele sadeveesüsteemi 
paigaldamist ning vaadati üle senitehtud 
tööd kirikuhoone interjööris ja kirikuaias.
w 2. septembril alustas sügishooaega 

meie koguduse segakoor. Koori juhenda-
jana jätkab meie armastatud koorijuht 
Ragne Meier. Ehkki koor on ka praegu 
tubli tasemega, oodatakse kõigisse hääle-
rühmadesse ka uusi lauljaid! Koori 
avaproov toimus erakorraliselt Taime ja 
Toivo Põllu hubases kodus Peedul.
w 3. septembri õhtul toimus Nõo muu-

sikakooli pargis juba teist aastat järjest 
Nõo valla Huvitegevuse laat. Selle vahva 
ürituse programmis osales ka mitu meie 
koguduse liiget, rääkimata neist, kes laa-
dalistena ringi liikusid. Kogudust esindasid 
väljapaneku ja suulise tutvustusega õp 
Mart Jaanson ja Imbi Tanilsoo, Nõo nais-
rühma Tähetar koosseisus esines Katrin 
Kask, Vega koori koosseisus aga Laurits 
Leedjärv. Kogu ürituse jooksul aitas kogu-
duse väljapaneku juures ka Agnes 
Laasimer. Tänu Jumalale meie koguduse ja 
Nõo kihelkonna tegusate inimeste eest! 

Õp Mart Jaanson esinduspoe avamisel 
kogudust esindamas. Foto leheküljelt  
facebook.com/noolihavyrst

Imbi Matsi

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris 

KOLMAPÄEVAL ja REEDEL  kl 9.30–11.30,

 NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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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).

NOVEMBER
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Isadepäeva perejumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
I advendi jumalateenistus. Armulaud

P, 1. kl 11.00 
T, 3. kl 14.00 
P, 8. kl 11.00 
P, 15. kl 11.00 
K, 18. kl 12.00 
R, 20. kl 12.00 
R, 20. kl 19.30 
P, 22. kl 11.00 
T, 24. kl 15.30 
P, 29. kl 11.00 

SEPTEMBER
Huvitegevuse laat Nõo muusikakooli pargis
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Elva koguduse 100. aastapäeva jumalateenistus Elva kirikus
Piiblitund Nõo hooldekodus
EELK Valga praostkonna piiblipüha Rõngu kirikus
Vanavanemate päeva jumalateenistus
Sügisese leerikursuse algus kiriku käärkambris, I avatund
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Sügisese leerikursuse algus kiriku käärkambris, II avatund
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Maal elamise päeva üritused kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

N, 3. kl 18.00–21.00
P, 6. kl 11.00 
P, 6. kl 14.00 
R, 8. kl 14.00 
L, 12. kl 12.00 
P, 13. kl 11.00 
P, 13. kl 13.00 
K, 16. kl 12.00 
N, 17. kl 18.00 
R, 18. kl 12.00 
R, 18. kl 19.30 
P, 20. kl 11.00 
L, 26. kl 11.00–16.00
P, 27. kl 11.00 
T, 29. kl 15.30  

P, 4. kl 11.00 
P, 4. kl 13.00 
L, 10. 
P, 11. kl 11.00 

P, 18. kl 11.00 
P, 25. kl 11.00 
L, 31. kl 11.00  

Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Pühapäevakool Nõo päevakeskuses
Valguse festivali kontsert kirikus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik. 
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Usupuhastuspüha jumalateenistus

OKTOOBER
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w Meie koguduse 2020. aasta 
SÜGISESE LEERIKURSUSE avatun-
nid on pühapäeval, 13. septembril 
kell 13.00 ja neljapäeval, 17. sep-
tembril kell 18.00 kiriku käärkamb-
ris. Oodatud on nii noored kui ka 
vanad. Edasised tunnid lepitakse 
kokku ühiselt.
w 21. septembril 2020 alustab 

Tartus Riia 22a tegevust PASTO-
RAADI PIIBLIKOOL. Tunnid toimu-
vad kuni 7. juunini 2021 esmas-
päeviti kell 18.00–20.30. Osalejad 
saavad ülevaate Piibli põhisisust, 
kesksetest sündmustest ja tegelas-
test ning peamistest õpetustest. 
Õpetavad Urmas Viilma, Aare 
Kimmel, Peeter Roosimaa, Eenok 
Haamer, Randar Tasmuth, Leho 
Paldre, Joel ja Kristjan Luhamets jt. 
Registreerumine hiljemalt 
15.09.2020, täites registreermis-
vormi kodulehel tartupastoraat.
ee/piiblikool või kirjutades info@
teoloogia.ee.
w Ajavahemikus 03.–30.10.2020 

viibib koguduse õpetaja Mart 
Jaanson PUHKUSEL. Teda asendab 
EELK Valga praostkonna vikaar- 
õpetaja Diina Tuulik (tel 501 0825, 
e-post diina.tuulik@eelk.ee).
wMeie koguduse PÜHA-

PÄEVAKOOL avab sel sügisel uksed 
pühapäeval, 4. oktoobril kell 13.00 
Nõo päevakeskuses. Tunde viib 
läbi Imbi Tanilsoo.
w LIIKMEANNETUST 2020. aasta 

eest saab teha nii sularahas kogu-
duse kantseleis kiriku käärkambris 
kui ka pangaülekandega (a/a nr 
EE23 1010 1520 0609 1003 SEB 
pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, 
selgitus: „NIMI. Liikmeannetus 
EELK Nõo kogudusele“). Anne-
tussumma on vaba. Palume kõigil 
koguduseliikmeil teha oma liikme-
annetus hiljemalt 31. detsembriks 
2020! Kui soovite oma kogudusele 
tehtud liikme- või muust annetu-
sest 2021. aastal tulumaksu tagasi 
saada, siis palun lisage panga- 
ülekande selgitusse oma isiku- 
kood.

Teated

Laupäeval, 26. septembril 2020 
toimub teist aastat järjest

 üle-eestiline MAAL ELAMISE PÄEV.

Meie kogudus osaleb sel üritusel ka tänavu 
ja pakub järgmist kava:

w 11.00 Kirikuhoone ja koguduse tutvustus
w 12.00 Palvus
w 12.30 Kontsert, esineb Marek Kiik (laul ja kitarr)
w 13.00 Kirikuhoone ja koguduse tutvustus
w 14.00 Kontsert, esinevad Edoardo Narbona (orel) 
                  ja Annikki Aruväli (tšello)
w 15.00 Kirikuhoone ja koguduse tutvustus

Kogu päeva on avatud kirikuhoone, sh kirikutorn. 
Kirikuaias on avatud Anne-Ly Koogikoja kohvik.



Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad
SEPTEMBER  2020
Merje Alttoa Tartu 03.09. 47
Ragne Meier Nõo 04.09. 34
Meeri Pennar Tartu 06.09. 39
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09. 31
Indrek Idvand     Manilaid 07.09. 28
Priit Sannamees Nõo 10.09. 31
Tiiu Soidla Elva 11.09. 70
Aino Mäll Vissi 12.09. 85
Martin Poobus Tartu 12.09. 40
Sven Koch Elva 14.09. 29
Liivi Novek Tallinn 15.09. 48
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 58
Kaire Kask Nõo 15.09. 42
Raivo Trummal Altmäe 16.09. 48
Kersti Soidla Tartu 17.09. 40
Raili Unt  Tartu 20.09. 49
Made Vares Järiste 20.09. 50
Keivo Kõiv Nõo 21.09. 26
Tairi Kruusma Nõgiaru 22.09. 40
Katrin Rekand Tartu 23.09. 43
Eiko Esimel Elva 24.09. 42
Tuuli Niininen  24.09. 50
Kevin Kütt Elva 25.09. 17
Eda Jaanson Märja 27.09. 48
Marko Tiisler Nõo 29.09. 42
Edoardo Narbona
            Kuressaare 30.09. 45

OKTOOBER  2020
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 86

Kadri Pau Voika 02.10. 70
Aita Rossi Luke 02.10. 60
Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 85
Malle Einmaa Roosi 03.10. 82
Signessa Kalmus Vissi 03.10. 50
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 66
Helju Reitkam Meeri 05.10. 91
Raimo Tennosaar Tartu 05.10. 30
Peeter Tähepõld Õssu 06.10. 54
Kaarel Salumäe Elva 07.10. 37
Janar Saviir Nõo 09.10. 39
Marju Graf Peedu 11.10. 63
Katre Meos Tartu 13.10. 42
Lennar Sild Tartu 13.10. 50
Teele Kravtšenko Elva 14.10 31
Elle Loos Luke 14.10 50
Enn Avi  Nõo 17.10. 72
Helen Luigla Nõo 20.10. 46
Emma Huttunen Valga 21.10 19
Meeri Tassa Elva 23.10. 47
Marju Liblik Luke 26.10. 65
Elise Pillaroo Valga 27.10. 33
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 62
Rauno Tartes Tartu 29.10 30
Vallo Avi  Lähte 30.10. 61

NOVEMBER  2020
Epp Katariina Jaanson 
  Märja 02.11. 19
Elsa Pullinen Nõo 02.11. 96

Ester Viinalass Luke 03.11. 67
Juta Kaarna Tartu 04.11. 89
Lauri Linamägi Tartu 04.11. 42
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11. 82
Sirje Prüüs Ulila 08.11. 83
Liisi Sirk  Elva 09.11. 26
Margus Irv      Vasalemma 10.11. 47
Ilme Ahas Vissi 11.11. 80
Anneli Lunts    Järva-Jaani 13.11. 35
Helle Avi Lähte 17.11. 65
Endel Kraav Nõo 17.11. 93
Jüri Aliste Meeri 18.11. 61
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 67
Viivi Joala Meeri 20.11. 82
Ketlin Pekko Tartu 22.11. 35
Toomas Pärn Elva 22.11. 55
Kadri Sirk Elva 22.11. 28
Arved Puistoja Rõhu 23.11. 54
Alise London Nõo 25.11. 92
Anne Jürimäe Nõo 26.11. 62
Maret Soonberg Nõo 26.11. 86
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 86
Alar Viinalass Luke 26.11. 36
Koit Koppel Tartu 27.11. 63
Vilma Pant       Vahessaare 27.11. 84
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 82
Uno Sild  Tartu 28.11. 78
Kuldar Kellamäe 
                Tõrvandi 30.11. 44
Katri Kiir         Kohtla-Järve 30.11. 21

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 Hödemann, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569

KOORIJUHT Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

Rahutegija Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai ToomEELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht
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