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30 AASTAT „KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMATUT“
1991. aastal ilmus Torontos täna kõigis EELK kogudustes kasutatav „Kiriku laulu- ja 

palveraamat“ (KLPR). Alljärgnevalt pakume ülevaate raamatu kujunemisest ja kasutu-
sest viimase 30 aasta jooksul.

Teatavasti algab eesti lauluraamatute ajalugu 1637. aastaga, mil Heinrich Stahli 
„Käsi ja koduraamatu“ teises osas ilmusid eestikeelsed kirikulaulutekstid. Olulisi lau-
luraamatuid ilmus seejärel nii 17. kui 18. sajandil (märgilise 1721. aasta „Eesti-Ma Kele 
Laulo-Ramatu“ ilmumisest möödub tänavu lausa 300 aastat), kuid hüpakem neist 
siinkohal üle ja maandugem 1869. aasta I üldlaulupeo järgsesse aega.

1887. aastal alustas tööd uus Liivimaa sinodi määratud lauluraamatukomisjon, 
mille koosseisus oli ka eesti päritolu vaimulikke, nagu Jaan Bergmann Paistust ja 
Martin Lipp Nõost. Komisjoni tööviljana ilmus 1895. aastal lauluraamat nimega 
„Vaimulikud laulud“. Selle revideerimiseks kutsuti 1896. aastal ellu Liivimaa ja 
Eestimaa ühine komisjon, mille liikmeks sai teiste hulgas tollal juba Peterburis vaimu-
likuna töötav Jakob Hurt. 1899. aasta kevadel valmis komisjoni töö tulemusena „Uus 
lauluraamat“, milles oli 635 laulu ja mis jäi kasutusse kuni Eesti Vabariigi taastamiseni 
1991. aastal. Miks kulus järgmise lauluraamatu ilmumiseni nii kaua aega?

Eesti Vabariigis ilmus 1920. ja 1930. aastail ka muid väiksemaid lauluraamatuid, nt 
„Vaimulikud laulud“ (I 1923, II 1934) ja „Laste lauluraamat“ (1932 ja kordustrükid). 
Siiski oli kirikus peamiselt kasutusel „Uus lauluraamat“, mida trükiti Eestis viimast korda 1938. aastal. Sellesse oli tehtud mõningal 
määral keelelisi parandusi ja lisatud veidi uusi laule, sh nii tõlkeid kui ka eesti algupärandeid.

Eesti Vabariigi esimesel perioodil mõeldi ka uue lauluraamatu peale. On nt arvatud, et Cyrillus Kreegi 1930. aastail kirjutatud 
rahvakoraalide 443 kolmehäälset töötlust naishäältele võisid olla seotud talle EELK poolt esitatud tellimusega luua materjali uue 
koraaliraamatu (lauluraamatu laulude mitmehäälsed seaded organistidele) koostamiseks. Siiski uue lauluraamatuni ei jõutud, 
sest algas II maailmasõda.

Järgmine „Uue lauluraamatu“ trükk ilmus juba väliseesti kiriku algatusel 1948. aastal Rootsis ja selle trükikulud kandis Luterlik 
Maailmaliit. Uustrüki vajaduse tingis asjaolu, et 1944. aastal nõukogude võimu eest põgenedes said väga vähesed kaasa võtta 
oma lauluraamatu. Vahepealseid aastaid aitasid üle elada mõned Saksamaal ja Rootsis trükitud väiksema laulude arvuga kogu-
mikud.

Kümme aastat hiljem andis Eesti eksiilkirik lauluraamatu uuesti välja. See trükiti 1958. aastal Soomes Pieksamäel ja selle  
väljaandmist toetas Luterliku Maailmaliidu Soome Rahvuskomitee. 1958. aasta lauluraamatus oli laulude arv juba 748. Seeläbi oli 
väliseesti kiriku jaoks lauluraamatu probleem üsna pikaks ajaks lahendatud.

Pärast II maailmasõda algatati ka nõukogude Eestis mõnel korral uue lauluraamatu koostamine, kuid see jäi eri põhjustel 
soiku. Nt 1956. aastal moodustati lauluraamatukomisjon, mis tegi 1958. aastal ettepaneku anda välja 656 lauluga uus lauluraamat 
1899. aasta lauluraamatu alusel. Komisjon oli viimase laule tunduvalt keeleliselt kohendanud, vähese kasutusega laule välja jät-
nud ja hulga uusi laule lõppu juurde lisanud. 1960. aastaks oli aga selge, et koostatud lauluraamat trükki ei lähe — osalt poliiti-
listel põhjustel, osalt aga kirikusisese tugeva kriitika tõttu.

Uue raamatu puududes hakkas „Uue lauluraamatu“ eksemplaride arv Eesti NSV luterlikes kogudustes tasapisi vähenema. 
Selle üheks põhjuseks oli tava omada isiklikku lauluraamatut, mida kirikus kaasas kanti ja mis omanikule tihti ka kirstu kaasa 
pandi. Jumalateenistustel tuli hakata kasutama laululehti ja 1980. aastail lauldigi kirikus juba suures osas laululehtedelt.

1976. aastal kutsuti EELK-s kokku uus lauluraamatukomisjon. Pärast lauluraamatu uuendustöö põhimõtete sõnastamist  
ja kinnitamist samal aastal algas põhjalik töö olemasolevate laulude redigeerimisel ja uute laulude leidmisel. Samalaadset tööd 
oli alustatud ka väliseesti kirikus. Sealne komisjon ja Eestis tegutsev komisjon hakkasid vastastikku tutvustama üksteise töö  
tulemusi.

1986. aastal Stockholmis peetud piiskopliku nõukogu koosoleku otsusel otsustati ühendada nii kodumaal kui eksiilis laulu-
raamatu uuendamisega tegelevate inimeste jõud. 1987. aastal kinnitati Torontos lauluraamatu uuendamise kava. Moodustati 
laiapõhjaline ühiskomisjon, mille liikmeiks olid nii kodu- kui väliseesti oma ala parimad asjatundjad: kirikuõpetajad, kiriku- 
muusikud ning ka keele- ja trükiala eksperdid.

Kiriku laulu- ja palveraamat
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30 aastat „Kiriku laulu- ja palveraamatut“
Algus vt lk 1
Kahe järgneva aasta jooksul peeti koos-

olekuid Tallinnas, Stockholmis ja Torontos. 
12.–13.06.1990 Tallinnas toimunud EELK 
Kirikukogu istungjärgul hinnati komisjoni 
töö heaks ja uus lauluraamat „Kiriku laulu-  
ja palveraamat“ võis 1991. aastal Torontos 
ilmuda. Soome Evangeelse Luterliku Kiriku 
abil ja vahendusel korraldati trükikulude 
katmine Eesti koguduste tarbeks. KLPR 
õnnistati EELK kasutusse 30. novembril 
1991 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. 
1991. aasta lauluraamatu kordustrükk anti 
välja juba 1992. aastal Tallinnas. Praegu-
seks on KLPR-ist olemas neli, nii sisu kui 
vormi poolest üksteisest rohkem või vähem 
erinevat trükki üldise trükiarvuga 85 000 
eksemplari.

Kui kõik Eesti luterlikus kirikus kasutata-
vad ametlikud lauluraamatud alates 17. 
sajandi lauluraamatuist kuni 1899. aasta 
„Uue lauluraamatuni“ sisaldasid vaid kiriku-
laulu tekste, mille harmoniseeritud meloo-
diad olid koondatud vastavaisse koraaliraa-
matuisse (neist tuntum on saksa päritolu 
läti vaimuliku Johann Leberecht Ehregott 
Puncheli 1839. aasta koraaliraamat), siis 
1991. aasta KLPR-i võib nimetada esimeseks 
Eesti ala luterliku kiriku jumalateenistustel 
kasutatavaks lauluraamatuks, milles laulu-
tekstidega on vastavusse viidud ka meloo-
diad (19. sajandil olid meloodiad olemas 
küll muudes kirikulaulu kogumikes, nt neis, 
mida kasutati koolides, kuid kiriku ametli-
kus jumalateenistuselus neid ei kasutatud).

EELK lauluvarale on „Uue lauluraamatu” 
ning ”Kiriku laulu- ja palveraamatu” vahele 
jääval ajal lisandunud laulusõnu ja -viise 
erinevatest allikatest, mida on leidunud nii 
ümberkaudsete maade luterlikus lauluva-

ras kui ka erinevate vagadusliikumiste, eriti 
vennastekoguduse laulu- ja koraaliraama-
tutes. Nt Punscheli koraaliraamatu lisades 
on palju viise, mis on pärit nn „Barby koraa-
liraamatust“ (1799). 1920. ja 1930. aastail 
välja antud kogumikest „Vaimulikud laulud“ 
I ja II võib leida vabakoguduste, metodisti ja 
anglikaani lauluvara. Vaimulikku lauluvara 
on lisandunud ka Soome kiriku kaudu.

KLPR-is on 484 nummerdatud laulu. Ent 
kuna esineb ka A ja B variante, siis on kas 
sama teksti ja erineva meloodiaga või sama 
melooda ja veidi erineva tekstiga laule 
kokku 501. Paljusid KLPR-i laule lauldakse 
ühe ja sama meloodiaga ning seetõttu on 
erinevaid meloodiaid KLPR-is kokku üle 
poole vähem kui laulunumbreid, 222.

Mõni sõna ka koraaliraamatuist, mis on 
organistide käsutuses olnud paralleelselt 
lauluraamatutega. Eelmainitud 1839. aastal 
ilmunud Punscheli koraaliraamatu eesku-
juks olid 19. sajandi alguse saksa koraaliraa-
matud, mille stiiliideaaliks oli lihtne ja võrd-
sustatud rütmikaga meloodia ning suhteli-
selt dissonantsivaene harmonisatsioon. 
Koraaliseade pidi olema orelil mängitav ka 
ilma pedaalklaviatuurita ning kasutatav 
segakooriseadena. Punscheli koraaliraamat 
pidas vastu 16 väljaannet (viimane aastast 
1915), 1935. aastast on pärit veel üks järel-
trükk. See koraaliraamat oli Eestis laialt 
kasutusel ka pärast II maailmasõda.

Eelnimetatud väljaande „Laste lauluraa-
mat“ (1932) täienduseks ilmus ka „Nelja-
häälne viisialbum kirikule, koolile ja kodule“ 
(viimane väljaanne USA-s 1958). Ka see 
kogumik pole tänaste Eesti kirikumuusikute 
hulgas päris tundmatu.

Paralleelselt 1991. aasta „Kiriku laulu- ja 
palveraamatuga“ anti välja „Koraaliviiside 

kogu“, mida kasutati kuni 2002. aastani, mil 
EELK Kirikumuusika Liit üllitas „Koraali-
raamatu“ — „Koraaliviiside kogu“ redigeeri-
tud väljaande.

Nagu sissejuhatuses öeldud, on KLPR 
omaks võetud kõigis EELK kogudustes. 
Mõned KLPR-i lauludest on leidnud kiriku- 
elus suurt kasutust, ent on ka selliseid, mida 
nende keerukuse või võõrapärasuse tõttu 
peaaegu üldse ei kasutata. Selleks, et KLPR-i 
kui tervikut paremini haarata ja väärtusta-
da, on viimase 30 aasta jooksul korraldatud 
kolm koraalimaratoni, KLPR-i läbilaulmist 
algusest lõpuni.

Esimene koraalimaraton toimus KLPR-i 
10. aastapäeval 10.–11. juulil 2002 Viljandi 
Pauluse kirikus. 35 tunni jooksul lauldi jär-
jest läbi kõik 484 laulu. Teine koraalimara-
ton peeti KLPR-i 20. aastapäeval 23.–25. 
augustil 2011 Haapsalu toomkirikus ja esi-
nejaile võimaldati ka ööpuhkust. Kolmas 
koraalimaraton korraldati reformatsooni 
500. aastapäeva puhul 20.–21. augustil 
2017 samuti Haapsalus. Ka nüüd lauldi 
KLPR algusest lõpuni läbi pikemat pausi 
pidamata. Kahest viimasest koraalimarato-
nist on osa võtnud ka EELK Valga praost-
konna esindus ja viimase koosseisus ka 
meie koguduse liikmeid.

2025. aastal peaks, kui Jumal lubab ja 
meie elame, ilmuma juba uus lauluraamat.

MART JAANSON
EELK Nõo kogduse õpetaja

Ülevaates on kasutatud kirjutist „EELK 
uue lauluraamatu kontseptsioon“ (https://
e e l k . e e / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 
2 0 2 0 / 0 3 / E E L K - u u e - l a u l u r a a m a t u -
kontseptsioon.pdf)

IN MEMORIAM Neeme Saar (05.09.1940–18.08.2021)
18. augustil 2021 lahkus ajast igavikku 

teenekas puhkpilliõpetaja ja dirigent  
Neeme Saar. Ta õppis trompetit ja metsa- 
sarve Kuressaare muusikakoolis, H. Elleri  
nim Tartu muusikakoolis (legendaarse 
August Metsa klassis) ning Tallinna Riiklikus 
Konservatooriumis. Kahes viimases õppis ta 
ka dirigeerimist, õpetajaiks vastavalt, samuti 
väga tuntud, Aadu Regi ja Paul Karp. 
Puhkpille õpetas Neeme Saar Tallinna 22. 
keskkoolis ja Kuressaare muusikakoolis, ala-
tes 1972. aastast aga Tartu Õpetajate Se- 
minaris.

Mina tutvusin Neemega 2000. aastate 
algul Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris, kus 
ta hakkas oma pedagoogikarjääri lõpetama. 
2000. aastate keskpaiku, kui olin juba paar 
aastat Nõo kogudust teeninud, hakkasin 
tema juhendatavat puhkpilliansamblit män-
gima kutsuma nii matusetalitustele kui Nõo 
surnuaiapühadele. Ma ei mäleta ühtegi 
korda, mil Neeme oleks mu kutse tagasi 

Tartu puhkpilliansambel Keeri külas Hans Wühneri päe- 
val 16. augustil 2020. Jalg üle põlve istub Neeme Saar.  
Foto: MART JAANSON

lükanud. Kohale tulnud 
puhkpilliansambli koos-
seis võis olla muutuv (aas-
tate jooksul on esimest 
trompetit mänginud küll 
peamiselt Jaan Tilgar, kuid 
varem võis sellel kohal 
vahel näha ka nt selliseid 
tuntud Tartu trompetiste 
nagu Johannes Mitt ja Karl 
Vakker), kuid tulemata see 
ei jäänud. Alati tuldi ja 
mindi Neeme sõiduauto-
ga.

Alates 2019. aastast on 
Tartu puhkpilliansambel 
loonud meeleolu ka 
augusti keskpaiku Keeri külas toimuva Hans 
Wühneri päeva rahvapeol. Tänavu 15. augus-
til toimunud peol Neemet koos oma bari-
tontuubaga polnud. Lood said ilusti mängi-
tud, aga üks ajastu lõppes.

Head puhkust Sulle, armas Neeme, kuni 
ülestõusmispäevani!

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja
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w 18. juunil kogunesid meie Külaaseme 
piibliringi liikmed Kalju Õlleku tallu hooaja 
lõpujumalateenistusele. Teenis õp Mart 
Jaanson. Pärast jumalateenistust sõideti 
aga Aarike hooldekodusse, et külastada 
piibliringi kauaaegset liiget Peeter Kalliveri. 
Hooldekodu looduskaunil puhkeplatsil 
peeti mõnus piknik.
w 18. juuni õhtul toimus kirikus igakui-

ne Taizé-palvus. Palvused toimusid kord 
kuus ka juulis, augustis ja septembris. 
Aitäh kõigile osalenuile!
w 20. juunil pidas meie koguduse nõu-

kogu kirikus hooaja viimase koosoleku. 
Arutluse all olid koguduse majandusasjad. 
Otsustati, et samades küsimustes saadakse 
uuesti kokku juba pärast suvepuhkust.
w 22. juunil toimus kiriku käärkambris 

meie koguduse organistide koosolek, osa-
les ka õp Mart Jaanson. Vaadati tagasi 
aasta esimesele poolele ja pandi paika à

järgmise poolaasta kava. Nagu ikka, sai 
üheskoos ka mõnusalt aega veedetud ja 
kirikukohvi joodud.
w 23. juunil osales õpetaja ja praost 

Mart Jaanson meie naaberkoguduse Puhja 
kirikus toimunud jumalateenistusel, millel 
tänati Jumalat võidupüha puhul ning 
pühitseti ka kirikuhoone vastrenoveeritud 
eksterjöör ja katus.
w 26. juunil külastas meie kirikut reisi-

sarja „Eestimaa kirikud ja orelid“ raames 
reisirühm eesotsas Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemia oreliprofessori Andres Uiboga. 
Külaliste hulgas olid ka EELK Tallinna Jaani 
koguduse abiõpetaja dr Arne Hiob, EELK 
Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas 
ja õp Endel Apsalon. Külalistele tutvustas 
kirikut ja kogudust õp Mart Jaanson.
w 27. juunil toimus Nõo kalmistul 

iga-aastane surnuaiapüha. Ilm oli suviselt 
soe ja kuiv ning õp Mart Jaansoni juhitud 
välijumalateenistusest, millel mälestati 
lahkunuid, võttis osa u 40 inimest. Kaasa 
teenis, nagu ikka, Tartu puhkpilliansambel. 
Tavapäraselt olid surnuaiapühalisi tervita- 

mas ja soovijailt liikmeannetust vastu võt-
mas meie koguduse juhatuse esimees 
Madis Kanarbik ja aseesimees Raili Värno.
w 3. juulil toimus Rannu Püha Martini 

kirikus EELK Valga praostkonna laulupäev 
— selles kirikus teadaolevalt esimest kor-
da! Laulurahva hulgas oli ka meie kogudu-
se segakoor, kes esines ainsa koorina ise-
seisvalt väikese kavaga. Koori juhatasid 
Ragne Meier ja Kärri Toomeos-Orglaan. 
Meie koori laul kõlas hästi ja pälvis kiidu- 
sõnu. Aitäh pühendunud dirigentidele ja 
lauljaile! 
w 4. juulil külastasid meie kirikut Nais-

kodukaitse Tartu malevkonna Tamme jaos-
konna liikmed. Külalisi võtsid vastu selles-
se organisatsiooni kuuluv koguduseliige 
Malle Roomet ja õp Mart Jaanson.

 w 5.–7. juulini toimus RMK Soontaga 
puhkealal EELK Valga praostkonna 24. noor-
telaager. Nagu eelmiselgi aastal, osales ka 
nüüdses laagris EELK Viljandi praostkonna 
esindus. Meie kogudust esindas laagris 
üheksa täiskasvanut ja 13 alla 18-aastast 
noort. 

Kroonika

EELK Nõo koguduse kantsliklades on 
toomapäevast, neljapäevast, 21. detsembrist 
2006 järgmine sissekanne: „Kl 12.00 jumala-
teenistus Külaaseme külas Kalju Õlleku ko- 
dus. Lektsioonid: Ha 2:1–4; Ef 2:19–22. Jutlus: 
Jh 20:24–29. Laulud: KLPR 11, 34, 38, 32A.“ 
See jumalateenistus pani aluse peaaegu 15 
aastat kestnud kristlikule tööle Nõo kihel-
konna läänepoolses osas keskusega Külaase-
me külas Tiidu talus, kus elas u 40 aastat 
Kalju Õllek. Kerge kahtlusevarjundi sellele 
algusdaatumile heidab siiski sama kantsli- 
klade märkus selle kohta, et Külaaseme külas 
Kalju Õlleku kodus toimus esimene piibli-
tund reedel, 22. detsembril kell 14.00. Siiski 
kaldun arvama, et õige on esimene daatum, 
sest mäletan, et pidasin jutluse uskmatust 
Toomast. Mäletan ka, et Kalju reageeris selle-
le teemale elavalt, kuna talle tundus märgili-
ne, et esimene jumalateenistus tema kodus 
algab just kõnega uskmatust Toomast, kelle 
kahtlustes ja hilisemas sügavas usus olla 
Kalju end alati ära tundnud.

Nii või teisiti, igal juhul mäletan, et jäin 
Kalju juurde esimesel korral üle tunni aja hil-
jaks, sest ei suutnud tema maja esimese hoo-
ga kuidagi üles leida. Mäletan ka, et mind 
ootas ees suurem seltskond rahvast: peale 
peremees Kalju ka Hille Kaupmees, Arno ja 
Siina Unt, Peeter Kalliver ema Lindaga ja veel 
inimesi Külaaseme külast. Näis, et kokkutul-
nud polnud mu hilinemise üle sugugi paha-
sed. Küllap oli koos meeldivalt aega veedetud.

See koos meeldivalt aja veetmine on 
järgneva 15 aasta jooksul Kalju Tiidu talus 
peetud kohtumiste üks märksõnu. Kord kuus 
(v.a juuli ja august), tavaliselt reede keskpäe-
val tuldi kokku Kalju talumaja kitsasse, 

hämarasse ja veidi salapärasesse saali. Aeg 
peatus. Kuulati Jumala sõna seletust, lauldi, 
aeti juttu ja kinnitati keha Kalju köögist päri-
nevate roogadega, mille hulka kuulus alati 
„maja järelroog“, riisipuder.

Aja jooksul jäi piibliringist osjavõtjaist 
mõni kõrvale, kuid lisandus ka uusi käijaid. 
Sõbrustati teiste piibliringidega Meerilt, 
Nõgiarust, Lukelt ja Nõost. Külaaseme piibli-
ringist kujunes tõeline sõpruskond, kes aus-
tas ja armastas üksteist, üle kõige aga Kaljut 
kui kogu ettevõtmise hinge.

Rahutegijas nr 42 (aprill 2017) on krooni-
karubriigis järgmine sissekanne: „16. det-
sembril [2016] oli Külaaseme külas meie hea 
koguduseliikme Kalju Õlleku kodus palju 
inimesi, täpsemalt 15. Tähistati Külaaseme 
piibliringi 10. aastapäeva. Piibliringi olid pea-
le traditsiooniliste osalejate õnnitlema tul-
nud naaber-piibliringide esindajad Meeri ja 
Nõgiaru külast. Pidu oli väga meeleolukas. 
Aitäh Kaljule ja kõigile osalejaile nende 10 
aasta osaduse eest!“

Piibliringi 15. aastapäev täitub k.a det-
sembris. Kahjuks ilma Kaljuta, kes lahkus 
meie hulgast 9. augustil. Pole enam seda 
lahket, kuid ka nõudlikku häält, mis esmalt 
kurdab omaniku kehva kuulmise üle, kuid 
kutsub seejärel järjekordsele kokkusaamise-
le Tiidu talus. Ent Jumala teed on imelised: 
küllap kingib ta Külaaseme piibliringist osa-
võtjaile nüüd muu viisi oma usu säilitamiseks 
ja osaduse leidimiseks.

Olgu Jumal Sulle armuline, armas sõber 
Kalju, Nõo kihelkonna läänepoolse osa mis-
jonär!

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Külaaseme piibliringi 15 aastat
IN MEMORIAM Kalju Õllek (23.07.1933–09.08.2021)

Särasilmsed Külaaseme piibliringi liik-
med pärast kolme tundi koosviibimist. 
Aasta on kas 2016 või 2017. Kalju Õllek 
vasakult esimene. 
Foto autor on arvatavasti PEETER KALLIVER

Külaaseme piibliring koos külalistega 
Meeri piibliringist 20. mail 2016. 
Kalju Õllek vasakult teine. Sombreeroga 
Peeter Kalliver. Foto: MART JAANSON
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w 1. augustil külastasid Nõo koguduse 
segakoor ja Nõo kiriku meesansambel meie 
koguduse 2021. aasta eestpalvekogudust 
Paistus. Paistu kirikus toimunud jumalatee-
nistusel teenis kohalik õpetaja Allan Kährik, 
jutlustas õp Mart Jaanson. Lauluga teenisid 
kaasa meie segakoor Ragne Meieri ja Kärri 
Toomeos-Orglaane juhatusel ning meesan-
sambel. Lisaks lauljaile ja õpetajale esindas 
meie kogudust ka teisi liikmeid. Pärast juma-
lateenistust pakkus Paistu koguduse aktiiv 
külalistele mulgiputru ja kooki, huvilised said 
käia kirikutornis ning külastada kohalikku 
vaatamisväärsust, Loodi põrgu nime all tun-
tud liivakivipaljandit.
w 6. augustil pidas õp Mart Jaanson 

kirikus koos u 50 maasturite kestvussõidust 
„Klaperjaht 2021“ osavõtjaga palvuse. 
Kuulati Jumala sõna, lauldi ja palvetati selle 
nimel, et Issand õnnistaks ettevõtmist ja 
hoiaks ära õnnetused.
w 8. augustil kogunes Külaaseme piibli-

ringi liikmeid Kalju Õlleku koju Tiidu tallu, et 
õnnitleda Kaljut tema 23. juulil täitunud 88. 
eluaasta puhul. Kaljuga ent ei kohtutudki, 
sest ta oli viidud haiglasse ja Issand kutsus ta 
päev hiljem siit maailmast ära. Jää Jumalaga, 
armas Kalju! Kui Issand lubab, siis kohtume 
igavikus!

Kroonika
Algus vt lk 3
w 8. juulil algas Nõo kirikuaias ettevõtmi-

ne, millest kujunes 2021. aasta suve üks suu- 
remaid koguduse üritusi: „Suvesupp lastele 
2021“. Tegemist oli MTÜ Koos Laste Heaks 
vabatahtliku Angelika Lalli algatatud akt-
siooniga, mille käigus jagati kaks korda 
nädalas soovijaile (peamiselt lastele, aga ka 
täiskasvanuile) tasuta sooja suppi, supikõr-
vaseks ka leiba ja magusat. Supijagamisel 
kandis põhiraskust meie koguduse liige, kiri-
kuaia suvekohviku pidaja Anne-Ly Juhkam, 
kes keetis supi valmis ning tõi selle kiriku- 
aeda. Lisaks Anne-Lyle aitasid suppi jagada 
paljud vabatahtlikud, nende hulgas Ragne 
Meier oma poja Maiduga, Triin Kubri, Ange-
lina Tomilina ja õp Mart Jaanson. Algatus-
rühmas aitas sihte seada ka meie koguduse 
nõukogu liige Helen Luigla. Supijagamist 
toetasid Nõo Vallavalitsus ja mitmed ettevõt-
ted, seda nii Nõo vallast kui kaugemalt.
w 18. juuli peajumalateenistusel tähistati 

leeri mälestuspäeva. Õp Mart Jaanson õnnis-
tas kolm mälestuspäevalist, kellest kahel täi-
tus juba 65 aastat, kolmandal aga 20 aastat 
leeripäevast. Veelkord palju õnne ja Jumala 
hoidmist neile!
w 19.–20. juulil toimus meie koguduse 

traditsiooniline bussiekskursioon. Seda-
puhku väisati EELK Pärnu praostkonda. Kü- 
lastati Saarde, Treimani, Häädemeeste, 
Tahkuranna, Tori, Sindi, Pärnu Eliisabeti, 
Audru, Tõstamaa, Pärnu-Jakobi, Vigala ja 
Vändra kirikuid. Paljusid neist tutvustas vas-
tava koguduse vaimulik, mõnes võttis teeli-
sed vastu ka koguduse ilmikliige. Ööbiti 
Pärnu Lõuna Hostelis, ühiselt lõunatati Uulu 
Kohvikus ja Halinga Restoranis. Lisaks kiri- 
kuile külastati ka Lavassaare Raudteemuu-
seumi. Reisiseltskonda sõidutas AS Hansa-
liinide mugav buss, mida juhtis paljudele 
ekskursantidele juba eelmisest aastast tuttav 
Artur Saar. Oli meeldejääv reis, suur tänu 
kõigile osalistele!
w 21. juulil kogunes Meeri seltsimaja 

piibliring erakorralisele koosolekule, et lisaks 
sõna-, palve- ja toiduosadusele arutada ka 
eeloleva Hans Wühneri päeva korraldusküsi-
musi.
w 28. juulil tõi Nõo valla elanik Vilma 

Roose kirikusse õp Mart Jaansonile väga 
huvitava eseme: aastast 1897 pärineva risti-
misvaagna. Vaagna oli kogudusele anneta-
nud pr Roose ema Maria Sapelson, kes oli k.a 
mais saanud 100-aastaseks. Pr Roose arvas, 
et tema ema valdusse on ristimisvaagen 
sattunud Nõo koguduse endise köstri 
Theodor Roosilehe (1869–1925) kaudu.
w 27. ja 29. juulil tegi meie koguduse 

nõukogu liige Jaan Aruväli ära hiigelsuure 
töö: ta parandas kirikutorni trepistiku eelvii-
mase platvormi, mille puitosad vajasid 
hädasti väljavahetamist, ning koristas kogu 
trepistiku sinna aastakümnete jooksul lades-
tunud tolmust ja liivast. Südamlik tänu Sulle, 
Jaan!

Proastkonna noortelaagri avamisel 5. juulil 2021 Soontagal. Foto: TIIT KUUSEMAA

Leeri mälestuspäevalised pärast jumala-
teenistust 18. juulil 2021. 
Foto: CHRISTINA VÄRNO

Nõo koguduse segakoor 3. juulil 2021 laulupäevarongkäigu ootel. 
Foto Ragne Meieri arhiivist 
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w 9.–14. augustini toimus meie kogu-
duses tavapärane kuulutusnädal. Seekord 
tõid kogudusele jutluse kaudu vaimulikku 
külakosti õpetajad Siimon Haamer 
(09.08.21) ja Allan Kährik (10.08.21). 
Viimane külastas kogudust meie nimepäe-
val koos meie eestpalvekoguduse esindu-
sega Paistust. Enne õhtust pidulikku nime-
päeva jumalateenistust tutvustas meie 
koguduse nõukogu liige dr Laurits Leedjärv 
külalistele Tõravere observatooriumit. 
Pärast jumalateenistust aga oldi üheskoos 
kirikukohvi-osaduses meie suvekohvikus.

11. augusti õhtul pidas kogudus meie 
kirikus koraalipüha, millega tähistati „Kiriku 
laulu- ja palveraamatu“ 30. aastapäeva. 
Koguduse segakoor (dirigent Ragne 
Meier), Nõo kiriku meesansambel ja kiriku-
lised laulsid kokku 30 koraali, mille ette 
meie koguduse neli organisti Agnes 
Laasimer, Margit Keeman, Katre Hödemann 
ja Ragne Meier ning õp Mart Jaanson män-
gisid eelmänge uuest koraalieelmängude 
kogumikust „Nõo intonatsioonid“ (Mart 
Jaanson, 2021). Ühtlasi toimus selle kogu-
miku esitlus. Koraalipüha ettevalmistami-
seks tehti palju tööd ja tulemus oli ilus. 
Suur tänu kõigile vaevanägijaile!

Kuulutusnädala õhtud 12. ja 13. augus-
til olid samuti pühendatud muusikale. 12. 
augustil esines kirikus tšellistidest abielu-
paar Lauri ja Aike Sõõro, 13. augustil aga 
esitasid EELK Valga praostkonna projekt-
koor ja Karijärve Keelpilliorkester kava eesti 
vaimulikust muusikast (Rein Kalmus, 
Rudolf Tobias, Juhan Jürme). Korraks põi-
gati ka maailmaklassikasse, keelpilliorkes-
ter esitas J. S. Bachi Brandenburgi kontserdi 
nr 3.

14. augustil laienes meie koguduse 
kuulutusnädal praostkondlikuks: tähistati 
Hans Wühneri päeva. On ju Hans Wühner 
(1836–1911) peale Nõo kihelkonna seotud 
ka teiste kogudustega Valga praostkonnas, 
Karula ja Valgaga. 14. augusti hommikul 
alustati Järvemuuseumi sadamast laevarei-
si üle Võrtsjärve suunaga Tarvastu kiriklas-
se. Kohale jõudes einestati Tarvastu pasto-
raadis ning seejärel peeti Tarvastu kirikus 
maha kontsertjumalateenistus, millel esi-
nesid Valga praostkonna lapsed ja projekt-
koor. Jumalateenistusel teenisid praost 
Mart Jaanson ning Viljandi praostkonna 
õpetajad Elve Bender (Tarvastu) ja Allan 
Praats (Viljandi Pauluse). Jumalateenistuse 
järel külastati Hans Wühneriga seotud 
paiku: Tarvastu raamatukogu, kultuurimaja 
(kus nauditi kultuuriprogrammi), lasteaeda 
ja endise kihelkonnakooli asukohta rajatud 
mälestuskivi. Seejärel sõideti bussiga 
Nõkku, kinnitati meie kirikuaia kohvikus 
keha ja peeti meie kirikus palvus, millel 
teenisid õpetajad Mart Jaanson ja Vallo 
Ehasalu, orelil mängis Margit Keeman. Päev 
lõpetati küünla süütamisega Nõo kalmistul 
Hans Wühneri haual.
w 13. augustil töötasid meie kirikuaias 

Nõo õpilasmaleva esindajad. Algul tutvus-
tas õp Mart Jaanson neile meie keskaegset 
kirikut ja siinset kogudust. Seejärel aga 

asuti tööle: puhastati abihoone ja käär-
kambri sadeveerennid ning kirikuaia tee- 
rajad. Malevlased tulid kogudusele appi ka 
teine kord: 18. augustil laoti küttepuid kiri-
kuaias valmivasse puukuuri. Suur tänu Nõo 
noorsootööspetsialistile Birgit Haanile, kes 
noored kiriku juurde tööle tõi!
w 14. augusti peajumalateenistusel 

meenutati veelkord Hans Wühnerit. Sama 
päeva pärastlõunal koguneti aga tradit-
sioonilisele Hans Wühneri päeva koosviibi-
misele Keeri külas Kuusikute taluõuel. 
Esinesid Nõo kiriku meesansambel ja Tartu 
puhkpilliansambel, peeti kõnesid. Keha-
kinnitust pakkusid, nagu ikka, Meeri seltsi-
maja naisringi Elurõõm liikmed. Hans 
Wühneri pildiga tordi oli valmistanud kon-
diiter Anne-Ly Juhkam. Õhtupoolikul süü-
dati Nõo surnuaial küünlad Hans Wühneri 
perekonna haual ja teistel Nõo kogudusele 
oluliste inimeste haudadel, laulis Nõo kiri-
ku meesansambel. Hans Wühneri 185. 
sünni- ja 110. surma-aastapäev said piduli-
kult tähistatud, suur tänu kõigile osalejaile 
ja abilistele!
w 16.–28. augustini viibis õp Mart Jaan-

son puhkusel. Teda asendas õp Diina 
Tuulik.
w 19. augustil sai meie kogudus kätte 

uue mikrobussi, mille koguduse nõukogu 
oli otsustanud soetada. Valge 9-kohaline 
Volkswagen Transporter kannab numbri-
märki 562LJB ja on õp Mart Jaansoni käe all 
juba alustanud koguduse teenimist. Eelmi-
ne, hellitavalt Valgeks Nooleks kutsutud 
Ford Transit Tourneo, mille meie sõbrad 
Saksamaalt Eschwege kirikuringkonnast 
meile oktoobris 2014 tõid, toetab alates 24. 
augustist kirikutööd EELK Rannu kogudu-
ses.
w 29. augusti peajumalateenistusel 

õnnistas õp Mart Jaanson kõiki koolimine-
jaid ja nendega seotud inimesi. Pärast 
jumalateenistust tänas MTÜ Koos Laste 
Heaks vabatahtlik Angelika Lall kirikus 
kõiki, kes aitasid ettevõtmisel „Suvesupp 
lastele 2021“ kenasti teoks saada. Kogudu-
se poolt ütles tänusõnad õp Mart Jaanson. 
Tänuüritus lõppes supi ja kirikukohviga 
meie kirikuaia kohvikus.
w 4. septembril peeti kirikuaias talguid. 

Nimelt oli abihoone kõrval suve jooksul 
valminud puukuur, mille aluse valas (pärast 
arheoloogilisi uuringuid Martin Malve juh-
timisel) OÜ Brevell ja mille ehitasid OÜ 
Kohalik Kinnisvara töömehed. Nüüd aga oli 
tarvis juba mõne nädala väljas seisnud 
küttepuud kuuri laduda ja selle võtsid enda 
peale viis tublit koguduse liiget. Suur tänu 
teile, kallid sõbrad!
w 5. septembri peajumalateenistusel 

osales bussitäis külalisi EELK Risti kogudu-
sest Lääne-Harjumaalt eesotsas koguduse 
õpetaja Annika Laatsiga. Jumalateenistuse 
järel tutvustasid õp Mart Jaanson ja kogu-
duse juhatuse esimees Madis Kanarbik 
külalistele meie kirikut ja kogudust ning dr 
Laurits Leedjärv hiljem omakorda Tõravere 
observatooriumit.

Maria Sapelsoni annetatud ristimisvaa-
gen. Foto: MADIS KANARBIK

Meie koguduse uus mikrobuss kiriku 
parklas. Foto: MART JAANSON

Suvesupp lastele 2021. 
Fotod Angelika Lalli arhiivist

Reisiseltskond 20. juulil 2021 Vändra kiri-
ku juures. Foto: ARTUR SAAR

à



Rahutegija 6

Algus vt lk 3
w 6.–7. septembril paigaldas OÜ 

Modifor kiriku edelatrepi alusesse pani-
paika viimased mööblikonstruktsioonid 
ja korrastas panipaiga ukse. Nõnda võib 
öelda, et meie kiriku trepialused on plaa-
nipäraselt kujundatud: loodenurgas on 
eksponeeritud keskaegsed sillusekivid ja 
edelanurka saab nüüdsest paigutada kir-
jandust, noote, kirikutekstiile ja kohaseid 
majandustarvikuid.
w 8. septembril toimus Otepää kirikus 

ja kultuurimajas EELK Valga praostkonna 
korraline sinodikoosolek. Meie kogudu-
sest osalesid sinodil peale praost Mart 
Jaansoni sinodisaadikud Jaan Aruväli ja 
Helen Luigla. Muuhulgas toimusid koos-
olekul ka praosti valimised. Praostiks valiti 
ka järgmiseks neljaks aastaks meie kogu-
duse õpetaja Mart Jaanson.
w 9. septembril külastas meie kirikut 

Elva vallavalitsuse esindus. Külastus toi-
mus EELK Valga praostkonna ja Elva valla-
valitsuse ühise külastuspäeva raames, 
mille jooksul vaadati Tartumaa kirikuid. 
Külalised võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 11. septembril toimus Sangaste kiri-

kus ja kultuurimajas EELK Valga praost-
konna piiblipäev. Kell 11.00 alanud juma-
lateenistusel laulis meie koguduse sega-
koor Ragne Meieri juhatusel, jutlustas 
praost Mart Jaanson. Kultuurimajas aga 
avati Eesti Piibliseltsi näitus, kuulati temaa-
tilisi ettekandeid ja kinnitati keha.
w 12. septembri peajumalateenistusel 

mõeldi kirikliku teema kõrval ka vanava-
nemate päevale.
w 13.–14. septembril toimus veebi 

vahendusel EELK XXX Kirikukogu koossei-
su erakorraline ja ühtlasi viimane istung-
järk. EELK Valga praostkonna esindajaina 
osalesid istungjärgul meie kogudusest õp 
Mart Jaanson ja Ingmar Laasimer.
w 15. septembril pidas õp Mart Jaanson 

Meeri seltsimajas armulauaga palvuse.
w 15. septembri õhtupoolikul toimus 

Nõo muusikakooli (alates k.a augustist 
Hariduse) pargis Nõo valla Huvitegevuse 
laat. Oma väljapanekuga oli kohal ka meie 
koguduse esindus: õp Mart Jaanson, Imbi 
Tanilsoo, Katre Hödemann ja Agnes 
Laasimer. Tutvustati koguduse jumalatee-
nistuslikku elu, leeritööd, muusikatööd ja 
noorsootööd.
w  21. septembril paigaldasid OÜ 

Kohalik Kinnisvara töömehed vihmavee-
renni nii abihoone tagaküljele kui ka käär-
kambri uksepoolsele küljele. Käärkambril 
oli vihmaveerenn olemas ka enne, kuid 
see jõudis 30 aasta jooksul juba amorti-
seeruda ja vajas väljavahetamist.
w 23. septembril lõpetas OÜ Navator 

klaasseina paigaldamise meie abihoone 
varjualuse tagaküljele. Nüüd saavad suve-
kohviku külastajad kohvi kõrvalt silmata 
ajaloolist kiviaeda ja selle tagant paistvat 
vaadet.

Meie koguduse väljapanek 15. septembril 2021 Huvitegevuse laadal. 
Foto: MART JAANSON

Pärast nimepäeva jumalateenistust 10. augustil 2021 kirikuaia kohvikus. 
Foto: MART JAANSON

Meie koguduse segakoor 1. augustil 2021 Paistu kirikus esinemas. Foto: MART JAANSON
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NOVEMBER
Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse 
segakoor
I advendi jumalateenistus. Armulaud

P, 7. kl 11.00 
P, 14. kl 11.00 
K, 17. kl 12.00 
R, 19. kl 19.30 
P, 21. kl 11.00 

P, 28. kl 11.00  

w Algab meie koguduse SÜGISENE 
LEERIKURSUS. Avatunnid toimuvad kiri-
kus pühapäeval, 3. oktoobril 2021 kell 
13.00 ja neljapäeval, 7. oktoobril 2021 kell 
18.00. Edasised tunnid lepitakse kokku 
juba ühiselt. Oodatud on nii noored kui 
vanad.
w 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo 

Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise 
toetuseks ANNETUSTE KOGUMISE TEINE 
ETAPP. Seisuga 24. september 2021 on 
annetusi laekunud 1392,31 eurot. 
Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sula-
rahas koguduse õpetaja kätte kui ka 
koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 
2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha 
Laurentsiuse Kogudus). Täname süda-
mest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
w LIIKMEANNETUST 2021. aasta eest 

saab teha nii sularahas koguduse kantse-

leis kiriku käärkambris kui ka pangaüle-
kandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 
1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo 
Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus 
EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma 
on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil 
teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. det-
sembriks 2021! Kui soovite oma kogudu-
sele tehtud liikme- või muust annetusest 
2022. aastal tulumaksu tagasi saada, siis 
palun lisage pangaülekande selgitusse 
oma isikukood.

Teated

Ristitud 
Nõo Püha Laurentsiuse
kirikus 26.06.21

Kadri-Liis Vakk

Tiiu Praakle  (65 aastat leerist)
Mall Rooväli  (65 aastat leerist)
Marju Liblik  (20 aastat leerist)

Õnnistatud
leeri mälestuspäeval  
Nõo Püha Laurentsiuse
kirikus 18.07.21

Linda Päiv  10.07.21
  Raadi kalmistu
Ivan Furtuna  13.07.21
  Nõo kalmistu
Peeter Kalliver 23.07.21
  Nõo kalmistu
Oleg Orlov  24.07.21
  Elva kalmistu
Juta Põder  12.08.21
  Elva kalmistu
Kalju Õllek  16.08.21
 Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Lembit Räisa 27.08.21
Nõo kalmistu (õp Timo Švedko)

Maetud 

Jumalateenistused ja 
muud koguduse üritused
Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muu-

tusi ja lisandusi, eriti seoses viiruspandeemiast tingitud piirangute tõttu. Jälgigem siis 
teateid nii Nõo Valla Lehes, kirikus, koguduse ja Nõo valla kodulehel kui ka sotsiaal- 
meedias. Aga lõpuks ütleb ju apostel: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda 
või teist“ (Jk 4:15).

P, 3. kl 11.00 
P, 3. kl 13.00 
N, 7. kl 18.00 
P, 10. kl 11.00 

P, 17. kl 11.00 
K, 20. kl 12.00 
R, 22. kl 19.30 
P, 24. kl 11.00 
P, 31. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus kirikus. I avatund
Sügisese leerikursuse algus kirikus. II avatund
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Misjonipüha jumalateenistus
Usupuhastuspüha jumalateenistus. Armulaud

OKTOOBER

SEPTEMBER
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus Otepää kirikus
EELK Valga praostkonna piiblipäeva jumalateenistus Sangaste 
kirikus
Jumalateenistus. Vanavanemate päev
Armulauaga palvus Meeri seltsimajas
Huvitegevuse laat Hariduse pargis
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Maal elamise päeva üritused kirikus
Jumalateenistus

P, 5. kl 11.00 
K, 8. kl 10.00 
L, 11. kl 11.00 

P, 12. kl 11.00 
K, 15. kl 12.00 
K, 15. kl 16.00–19.00 
R, 17. kl 19.30 
P, 19. kl 11.00 
L, 25. kl 11.00–16.00 
P, 26. kl 11.00 

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
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SEPTEMBER  2021
Merje Alttoa Tartu 03.09. 48
Ragne Meier Nõo 04.09. 35
Meeri Pennar Tartu 06.09. 40
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09. 32
Indrek Idvand     Manilaid 07.09. 29
Priit Sannamees Nõo 10.09. 32
Tiiu Soidla Elva 11.09. 71
Aino Mäll Vissi 12.09. 86
Martin Poobus Tartu 12.09. 41
Sven Koch Elva 14.09. 30
Liivi Novek Tallinn 15.09. 49
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 59
Kaire Kask Nõo 15.09. 43
Raivo Trummal Altmäe 16.09. 49
Kersti Soidla Tartu 17.09. 41
Sofia Nikitina Valga 19.09. 18
Raili Unt  Tartu 20.09. 50
Made Vares Järiste 20.09. 51
Keivo Kõiv Nõo 21.09. 27
Pärt Villem Kiho Tartu 22.09. 18
Tairi Kruusma Nõgiaru 22.09. 41
Katrin Rekand Tartu 23.09. 44
Eiko Esimel Elva 24.09. 43
Tuuli Niininen  24.09. 51
Kevin Kütt Elva 25.09. 18
Eda Jaanson Tartu 27.09. 49
Marko Tiisler Nõo 29.09. 43
Edoardo Narbona
            Kuressaare 30.09. 46

OKTOOBER  2021
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 87
Kadri Pau Voika 02.10. 71
Aita Rossi Luke 02.10. 61
Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 86
Signessa Kalmus Vissi 03.10. 51
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 67
Helju Reitkam Meeri 05.10. 92
Raimo Tennosaar Tartu 05.10. 31
Peeter Tähepõld Õssu 06.10. 55
Kaarel Salumäe Elva 07.10. 38
Janar Saviir Nõo 09.10. 40
Marju Graf Peedu 11.10. 64
Katre Meos Tartu 13.10. 43
Lennar Sild Tartu 13.10. 51
Teele Kravtšenko Elva 14.10 32
Elle Loos Luke 14.10 51
Enn Avi  Nõo 17.10. 73
Helen Luigla Nõo 20.10. 47
Emma Huttunen Valga 21.10 20
Meeri Tassa Elva 23.10. 48
Katariina Lorenz Õssu 25.10 19
Marju Liblik Luke 26.10. 66
Elise Pillaroo Valga 27.10. 34
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 63
Rauno Tartes Tartu 29.10 31
Vallo Avi  Lähte 30.10. 62

NOVEMBER  2021
Epp Katariina Jaanson 
  Tartu 02.11. 20

Ester Viinalass Luke 03.11. 68
Juta Kaarna Tartu 04.11. 90
Lauri Linamägi Tartu 04.11. 43
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11. 83
Sirje Prüüs Ulila 08.11. 84
Liisi Sirk  Elva 09.11. 27
Margus Irv      Vasalemma 10.11. 48
Ilme Ahas Vissi 11.11. 81
Anneli Lunts    Järva-Jaani 13.11. 36
Helle Avi Lähte 17.11. 66
Endel Kraav Nõo 17.11. 94
Jüri Aliste Meeri 18.11. 62
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 68
Viivi Joala Meeri 20.11. 83
Aleksandr Gaitšenja
  Jõhvi 21.11. 19
Ketlin Pekko Tartu 22.11. 36
Toomas Pärn Elva 22.11. 56
Kadri Sirk Elva 22.11. 29
Arved Puistoja Rõhu 23.11. 55
Alise London Nõo 25.11. 93
Anne Jürimäe Nõo 26.11. 63
Maret Soonberg Nõo 26.11. 87
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 87
Alar Viinalass Luke 26.11. 37
Koit Koppel Tartu 27.11. 64
Vilma Pant      Vahessaare 27.11. 85
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 83
Uno Sild  Tartu 28.11. 79
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11. 45
Katri Kiir         Kohtla-Järve 30.11. 22
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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


