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Jõuluevangeelium jutustab
Jumala tulekust inimeste
juurde. See on ime. Evangee-
liumi algus, mis viitab antud
ime toimumisele teatud
kindlal ajaloolisel hetkel,
tahab omakorda rõhutada
selle kuulumist meie elu-
korralduse juurde. Seega on
meil võimalus jõululugu
võtta märksa tõsisemalt kui
ainult ühte ilusat legendi.

Jõululoo sügavaim sisu on
Jumala armastus. See armas-
tus saab oma füüsilise kuju
Jeesuse sünniga ja sellele
järgneva eluga. Teeksime aga
kindlasti Jõululapsele liiga,
kui näeksime selles olemises
ainult inimlikku eeskuju.
Jumal jääb Jumalaks oma
valikutes. Mida suudame
meie siia juurde lisada või siit
ära jätta? Mitte midagi.
Samas, Jumala jumalikkust
üle rõhutades, ei lase me Teda
endi hulka. Jumal jääks meie
jaoks mõistmatuks ja täiesti
omaetteolevaks, kui meil ei
ole Teda võimalik oma eluga
järgi aimata ja kombata.

Küllap oleme kõik, vähemal
või rohkemal määral, koge-
nud, et tänapäeval on inimene
märkamatult tahaplaanile
jäämas.
Oleme uhked selle üle, et

kohal teine inimene, kellega

suhtleme, vaid asi, mida
ajame.
Üha rohkem ja rohkem
vahetatakse välja inimesi, kui
kallist tööjõudu, nendes
ettevõtetes, kus on võimalik
anda toodangut või teenust

lasta end nendest asjadest
kaasa kanda, mida kaasaegne
tehnoloogia koju kätte toob.

Armastus viib meid inimeste
juurde. Küllap oleme võinud
ka seda märgata, et nende ini-
mestega suhtlemiseks, kellest
hoolime, tehnoloogiast ei pii-
sa. Siis on vaja teist inimest
näha, temaga isiklikult rää-
kida, teda füüsiliselt lähedal
tunda või lausa puudutada.
Jumal tuli oma Pojas Jeesuses
Kristuses füüsiliselt meie
juurde. Oma armastuse väl-
jendamiseks ei piisanud
prohvetite kuulutusest ega
kirjarullidest, kus oli Temast
kirjutatud.
See on tegelik jõuluime.
Jõuluime jutustuse keskmes
ei ole siis mitte Jumal, kes
nõuab inimeste austust, vaid
inimene, kellest Jumal
hoolib.

Armastus laulab jõuluööl,
sõimest on saanud kannel …

Hoolimist ja jõulurahu
soovides,

Koguduse õpetaja

internet ja teised kaasaegsed
sidepidamisevahendid on

Eestis väga omaks võetud,
oleme nendes asjades maa-
ilmas juba esimeste hulgas.
Saadame üksteisele elektron-
kirju, mis koosnevad sageli
üksikutest sõnadest või
esmasest reageeringust. Meie
jaoks ei ole niisiis esimesel

masinatega. Masinatega ei

pea niimoodi suhtlema nagu
Inimestega. Asjad kaaluvad
inimesed üles.
Koguduste, seltside, külade
või mistahes muudele kokku-
tulekutele tuleb järjest vähem
inimesi, sest kõigil on oma asi
ajada. Nii hea on jõudehetke-
del lihtsalt kodus istuda ja

Jüri Vallsalu

EELK põhikirja kohaselt on
koguduse tööd korraldavaks
organiks koguduse nõukogu,
kes oma liikmete hulgast
valib nõukogu otsuseid täide
saatva organi - juhatuse.
Praegu kuuluvad juhatusse
järgmised koguduse liikmed:
Agu Kaljuste - esimees,
Hillar Vingel - aseesimees,
Arne Mänd - sekretär, Tõnu
Lend -laekur ning liikmetena
Aat Sarv, Mihkel Reinup ja
koguduse õpe ta ja Jür i
Vallsalu. Juhatuse põhiüles-
andeks on koguduse majan-
duselu korraldamine. Selleks
koostab juhatus iga uue aasta
alguseks eelmise majandus-
aasta tulude - kulude aruande
ja uue majandusaasta eelarve
projekti, mille kinnitab kogu-
duse nõukogu koos omapool-

sete parandustega. Koguduse
tulude põhial l ikaks on
mitmesugused annetused -
liikmeannetused, annetused
jumalateenistustelt, ameti-
talitustelt, sõpruskogudustelt
ja kohalikelt omavalitsustelt.
Põhilisteks kuluartikliteks on
majanduskulud, remondi-
kulud, palgad ja maksud.
Nüüd siis põgus ülevaade
juhatuse tegevusest 2003.
aas ta l . Väl jakujunenud
traditsiooni kohaselt toimu-
vad juhatuse koosolekud üks
kord kuus, iga kuu teise
esmaspäeva õhtul.Reeglinaon
päevakorras hetkel aktuaalsed
küsimused, kuidon arutatud ka
perspektiivsemaid, koguduse
arenguga seotud küsimusi.
Näiteks on valusamateks
probleemideks koguduse

liikmete arvu kahanemine ja
p ü h a p ä e v a k o o l i t ö ö s t
tagasihoidlikosav õ t t .
Kuna juhatus on osaline pea
kõigis koguduse ettevõt-
mistes, siis olgu siinkohal
mainitud selle aasta suure-
mad üritused: Saksamaa
sõpruskoguduse puhkpilli-
orkestri külaskäik, Rapla
maakonna rahvakultuuri-
päevade raames toimunud
vaimuliku rahvamuusika
kontsert kirikus, juba tradit-
siooniks muutunud vanurite
ekskursioon Eestimaa kiriku-
tesse, koguduse aktiivi välja-
sõit Haapsallu kogemuste
vahetamiseks sealse kogu-
duse töötegijatega, kammer-
koori Lambertus 10. aasta-
päeva tähistamine, briljant-
leeri traditsiooni alustamine.

Päras t jumalateenistusi
toimub kohvihetk koguduse-
majas. On käivitunud kogu-
duse ajalehe väljaandmine.
Pidevalt on päevakorral
kiriku ja kogudusemaja
korrasoleku küsimused.
Firma Rändmeister abiga
toimub juba teist aastat kiri-
kuakende restaureerimine.
2002. aasta suvel said
kiriku välisseinad ja torn
põhjaliku valgenduse, mil-
le aga talvine käre pakane
ja sellele järgnenud järsk
temperatuuritõus hävita-
sid. Kuna ilmastikukindla-
mat tehnoloogiat pole lei-
tud, siis polnud mõtet sel
suvel uut valgendamist ette
võtta. Veel on päevakorral
kirikusse uue, efektiivsema
ja säästlikuma >
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NOORTETÖÖ

Septembri lõpust tegutseb
taas pühapäevakool. Sellel
hooajal on mitu uut last
juurde tulnud ning koos
käiakse kahes vanuserühmas.
Pühapäevakool i tunnid
toimuvad iga kuu teisel ja
neljandal pühapäeval alguse-
ga kell 11.00 Hageri kirikus.
Teretulemast pühapä eva-
kooli! Oodatud on kõik 3-13
aastased!
Natuke meie viimastest
tegemistest.
Lõikustänupühal olid mõned
lapsed kodunt mingi erilise
juur- või puuvilja kaasa
võtnud ning kirikus tänasime
üheskoos Jumalat andide eest
ning tegime nendest altarile
kaunistuse. Hiljem vestle-
sime tänust, meeltest ning
tegime koos puuviljasalatit.
Iga laps lõikus erinevat
puuvilja ja nii sai nendest
paljudest andidest maitsev
söök. Pärast seda said lapsed
lugeda erinevaid söögisalme
ja nautida enda tehtud salatit.
Püüame pühapäevakooli
tundide kõrvalt aastaringselt

erinevaid üritusi korraldada.
Üheks toredaks sündmuseks
k u j u n e s i s a d e p ä e v a l
toimunud matk Sakus, kus
tegutseb samuti pühapäeva-
kool. Saku lapsed olidki selle
matkapeva korraldajateks.
Meie matk kulges kiriku
juurest paksu metsa, kus
algas põnev peitusmäng.
Kõigil Hageri lastel tuli end
koos vanematega ära peita ja
Saku lapsed hakkasid otsima.
Mõned lapsed võeti vangi ja
nende vabastamiseks tuli
vastata piibliteemalistele
küsimustele. Õnneks said
küsimused vastatud ja lapsed
vabastatud.
Pärast väsitavat metsaskäiku
ootas meid kirikus rikkalik
toidulaud ja päeva lõpuks
kuulasime ühte juttu. See
lugu rääkis väikesest poisist,
kelle isa oli sõdur. Poiss tahtis
väga olla isa moodi ja ka
sõduriks saada. Isa kinkis
talle puust mõõga, millega ta
koos sõpradega sõda mängis.
Suurena saigi poisist vapper
sõdur just selline nagu tema

isa. Varsti sai ta aru, et sõ-
duril tuleb tihti teistele haiget
teha ja siis talle sõduriks
olemine enam ei meeldinud.
Ta otsustas, et tema mõõgast
saab armastusemõõk. Poisi
esimene armastustegu oli see,
kui ta lõikas mõõgaga oma
kuue pooleks ning andis ühe
poole tee ääres külmetavale
kerjusele.
Ka jõulude ajal on paljudel
soov teha rohkem armastus-
tegusid. Jõululaps Jeesus

ei ole tähtis, kas oled vaene
või rikas. Tihti ta alandab
suuri ja ülendab väikesi.
Soovin meile kõigile sellist
“armastusemõõka”, millega
saaksime teistele ja endale
head teha. Ja seda mitte ainult
kauni l jõulukuul , vaid
kindlasti ka uuel algaval
aastal.

Laste- ja noortetööjuht
Kätlin Barz

armastab meid kõiki ja temale

Noored käivad koos igal
reedel algusega kell 18.30
Saku abikirikus. Ootame alati
uusi noori - kui sa oled 14-26
aastane, siis ühine meiega!
Uus hooaeg algas augusti
keskel lõbusa väljasõiduga
Ihasallu. Sai tuleviku üle
järele mõeldud ning mõne
jaoks ehk suve viimane
supluski meres tehtud. Igaüks
pani kirja kolm noorteõhtu
lemmikteemat. Sealse õhtu
teemaks oli väike seemneke,
millest sirgub puu. Iga algus
tundub tihti võimatu, aga kui
ühe seemnekese eest hästi
hoolt kanda, võib temast
viljakas puu kasvada. Nii on

ka meie usueluga. On tähtis,
et me selle eest hoolt kannak-
sime.
Ihasalus grillvorsti nautides
sai ka kokku lepitud, et sellel
hooajal käime koos igal
reedel ja ei ole tähtis, kui
paljud meist korraga tulla
saavad.
Meie reedeõhtud on läinud
tavaliselt lennates ja tihti ei
ole tähelegi pannud, kui kell
südaööle läheneb. Oleme
rääkinud palju usu tähtsusest
ja joonistanud erinevate
värvide ja sümbolitega enda
usuteed. Sageli on võimalik
värvide abil väljendada seda,
mille jaoks sõnad puuduvad.

Oleme vaadanud ka koos
filmi ja käinud üksteise
sünnipäevadel oma teema-
õhtuid pidamas.
Meil on käinud ka külalisi
Saksamaalt ning sakslastega
on üldse hea läbisaamine
kujunenud. Eelmisel suvel
toimus saksa-eesti noorte-
laager Tõdva vennaste-
koguduse palvemajas ja
järgmisel suvel on plaanis
minna saksa noortele külla
Herrnhuti. Külaskäimine
ongi üks meie lemmik-
tegevus iganädalaste reede-
õhtute kõrval. Novembri
keskel käisid Hageri noored
Keila noortel külas. Kogu-

duse saal oli noori täis ja
vastuvõtt oli südamlik.
Noored veetsid aega hommi-
kutundideni ja öösel näitasid
Keila noored oma linna
võlusid. Käidi laululaval
„esinemas“ ning l inna
ajalooga tutvumas. Samuti
sai ujula ning selle turva-
töölistega tutvust tehtud.
Õhtu juurde kuulus loomuli-
kult ka maitsev söök ning
pärast korralikku kõhutäit
vestlesime teemal „õnnis-
tus“. Rääkisime Jumala
õnnistuse tähtsusest meie
elus. Igal pühapäeval lõpeb
jumalateenistus õnnistus-
sooviga ja paljud saavad >

PÜHAPÄEVAKOOLITÖÖST

küttesüsteemi ehitamine ja
kiriku lae soojustamine.
Suureks lahendamata küsi-
museks on kogudusele ta-
gastatud endise kirikumõisa
maa kasutusele võtmine,
mille eesmärgiks peaks olema
rahalise sissetuleku suuren-
damine. Kaalutud on mitme-
suguseid variante, kuid reaal-
se tegevuseni pole veel
jõutud. Siinkohal palub juha-
tus kõigilt lehelugejailt häid

ideid, kuidas nimetatud maad
tulusalt kasutusse võtta.
Tänu Jumalale võib lõppeva
majandusaasta lugeda korda-
läinuks ja kogu juhatuse
nimel tahan soovida õnnis-
tatud advendiaega ja rõõm-
said jõulupühi kõigile kogu-
duseliikmetele ja lehelugeja-
tele.

Arne Mänd
Juhatuse sekretär

Algus lk.1.

Taga vasakult: Hillar Vingel, Mihkel Reinup, Aat Sarv, Arne Mänd
Ees vasakult: Agu Kaljuste, Jüri Vallsalu, Tõnu Lend
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Hageri koguduse eakate tore reis

Kuidas algas Sinu tee
muusika juurde?

Miks koorijuhiks?

Räägi pisut kammerkoori
(noortekoori) ehk siis oma
koori saamisloost

Lambertuse 10 aastat - mis
mõtteid-tundeid see Sinus
tekitab

Millised sündmused ja
üritused on eriliselt meelde
jäänud?

?

Esimest kokkupuudet muusi-
kaga ei mäleta, kuid küllap
ma laulsin juba üpris varakult.
Teadlikult mäletan, et võisin
olla nii umbes neljaaastane,
kui vanaisa õpetas harmoo-
niumil ühe näpuga “Rong see
sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh”
mängima. Ega mina pedaale
tallama ei ulatanud, nii et
istusin vanaisa süles, tema
tallas ja mina üritasin siis
klahvidele pihta saada. Nelja-
aastaselt läksin Tallinna
Muusikakeskkooli etteval-
mistusrühma. Tallinna Muu-
sikakeskkoolis õppimisest
mäletan, et käis üks hirmus
harjutamine ja õppimine.
Nõudmised lastele olid väga
kõrged ning neid ei olnud

sugugi kerge täita, kui just
väga andekas ei olnud.

Juba minu esimene klaveri-
õpetaja märkas, et minu
näpud annaksid ehk küll
pianisti mõõdu välja, aga seda
ei anna kohe mitte minu
püsimatu iseloom. Seepärast
soovitas ta panna mind
õppima nö. B-klaverit. Nii oli
enam-vähem otsustatud minu
koorijuhiks saamine. Seda
teadsin kogu aeg, et hakkan
üheksandas klassis koori-
juhtimist õppima.
Esimeseks õpetajaks oli Evi
Eespere. Esimesed tunnid
olid minu jaoks väga nalja-
kad, sest pidi mingeid
liigutusi tegema, jälgima näh-
tamatut punkti, vaatama et
käed ei läheks krampi jne.
Esimene laul, mille juha-
tamisega hakkama sain, oli
Fr. Saebelmanni “Kaunimad
laulud”. Tallinna Muusika-
keskkoolis sain koorijuhti-
mist õppida vaid aasta, siis sai
saatuslikuks solfedžo. Kuna
aga koorijuhtimine oli haka-
nud väga meeldima, siis ei
tulnud palju muid mõtteid
pähe, kui et ikka sama asjaga
jätkata ning ainus võimalus
oli minna G. Otsa nimelisse
muusikakooli. Seal õppisin
1993.-1997. a. ja lõpetasin
Merike Toro klassis. Seejärel

astusin kohe Eesti Muusi-
kaakadeemiasse, mille lõpe-
tasin 2002. a. Ants Sootsi
dirigeerimisklassis.

1993. a. suvel oli tekkinud
plaan moodustada Hageri
koguduse noortest koor, kuna
kogudusega oli liitunud palju
uusi noori.Algul oli ikka väga
raske. Selleks, et koor hak-
kaks regulaarselt tööle, läks
kaua aega. Lauljad olid
noored, kuid tublid, koorijuht
aga hirmus algaja. Hirm oli
suur, mäletan, et enne esimest
proovi kartsin kõige rohkem
seda, et mis siis saab, kui ma
ei oska koorile enam midagi
tarka öelda ja tekib vaikus???
Esimesed laulud olid lihtsad
tõlgitud laulukesed, mille
õppimine ei võtnud kaua aega
ja millest minu jõud ka üle
käis. Kuna ma aga paral-
leelselt kogu aeg edasi õppi-
sin, siis arenes ka koori
repertuaar.
Algselt oli meie koori lauljate
vanusepiiriks 15-25, kuid
mida aeg edasi, seda vane-
maks saime ning kuna keegi
ei tahtnud koorist lahkuda,
nimetasime koori ümber
kammerkooriks, kus vanus ei
ole enam nii rangelt mää-
ratletud.

See, et koor on juba 10.
aastaseks saanud, tundub
uskumatu. Aeg on kiiresti
läinud. Võiks öelda, et lausa
märkamatult. Samas, kui
hakata tagasi mõtlema, mida
kõike me oleme selle aja
jooksul teinud, saab selgeks,
et ega vist lühema ajaga
poleks kõike jõudnudki.

Alguses laulsime oma kogu-
duse jumalateenistustel. Ei
olnud veel nii suurt reper-
tuaari, et eraldi kontserte või
kontsertreise ette võtta.
Osalesime aktiivselt üleees-
tilistel kirikunoortepäevadel
ning astusime selle raames
alati üles. Lisaks koorip-
roovidele kohtusime igal
nädalal noorteõhtutel, mida
nimetasime “reede-kooliks”.
Noortega käisime ka Eestis
ringi sõitmas, nii näiteks
külastasime ühel sügisel Ida-
Eestit, kus kujunes meelde-
jäävamaks hetkeks varemeis
Narva Aleksandri kirikus
lahti löödud laul K. Nystedti
“Laudate”.
Päris esimene iseseisev koori-
reis sai aga teoks 1997.a. su-
vel, kui käisime Heinolas. >

.

Hageri koguduse eakate
suvise ekskursiooni plaani
olid kokku pannud reiside
peakorraldaja Susanne Roodi
ja koguduse juhatuse esimees
Agu Kaljuste. Viimane
organiseeris ka mugava bussi
koos sõbraliku bussijuhi Uno
Põldmanniga.
Nii algaski ühel ilusal
juunikuu hommikul Hageri
koguduse eakate bussireis,
k ü l a s t a m a k s m i t m e i d
Eestimaa luterikir ikuid
(Põl t samaa , Pa lamuse ,
Mustvee, Torma, Laiuse,
Järva-Madise, Ambla ja
Kose). Külastati ka Vargamäe

majamuuseumi. Vaatamata
väikesele vihmasagarale
Põltsamaal oli, reisijate tuju
hea.
Väga südamliku vastuvõtu
osalisteks saime Mustvee
kirikus, kus pastor Eenok
Haamer andis väga põhjaliku
j a h u v i t a v a ü l e v a a t e
koguduse elust ja tegevusest.
Jäi mulje tugeva osadus-
sidemega kogudusest, kus
valitseb üksmeel, tõeline usk
ja kristlik armastus. Palve,
õnnistamise ja ühislauluga
saadeti meid teele, mis oli
meile eriliseks emotsio-
naalseks elamuseks. Peale

vaimuliku teeroa saime
Mustvees ka maitsva lõuna-
söögi, mille oli hästi organi-
seerinudAgu Kaljuste.
Pärast kehakinnitust jätkus
sõit kodu suunas, kus teel oli
kavatsus külastada veel
mõnda kirikut. Viimaseks
peatuspaigaks oli Kose kirik,
kus noor õpetaja Mare Palgi
meid vastu võttis ja koguduse
elust kõneles. Suveõhtu oli
juba hämardunud, kui kodu
suunas sõitma hakkasime.
Nii võisime kogeda erine-
vates olukordades olevaid
kirikuid ja kogudusi, kus
mõnes neist vaimulik tööpõld

üsna ahtakene. Kui püha-
päeval jälle kodukiriku uksest
sisse astusin, meenus vana
rahvaütlus, et igal pool on
hea, aga kodus on kõige
parem. See tunne valdas mind
jälle armsa kodukiriku pingil
istudes.
Kokkuvõttes võib öelda, et
tänu reisikorraldajaile oli
meie bussireis meeldivaks
vahelduseks ja muljete-
rohkeks päevaks Hageri
koguduse eakate elusügises.

Reisiosaline
Hart Urvas

Persoon: Sigrid Põld - koguduse kammerkoori juhtLambertus ja meeskoori

sellest uueks nädalaks jõudu
ja julgust edasi minna.
Nüüd enne jõule õpime

usinasti jõulunäidendit. Olete
kõik oodatud 26.12 kell 18.00
Hageri kirikusse, kus Hageri

ning Saku noored esitavad
j õ u l u n ä i d e n d i „ L ä k i
Petlemma…“

Õ n n i s t a t u d j õ u l u a e g a
soovides: Kätlin Barz ja
Hageri koguduse noored

Algus lk.2.

Tänases persoonrubriigis vastab küsimustele Sigrid Põld - Hageri koguduse meeskoori ja kammerkoori "Lambertus" dirigent
ning puhkpilliorkestri trompetimängija. Kuna 19. oktoobril tähistas "Lambertus" oma 10. aastapäeva, siis on jututeemaks
peamiselt kammerkoori tegemised. Aivi Maasalu
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Mäletan, et kontserdi kava
kokku seada oli üsna raske,
sest repertuaar koosnes
põhiliselt lühikestest laulu-
kestest. Umbes tunniajase
kontserdi kokkusaamiseks
tuli laulda vähemalt 25 laulu.
1998. a. augustis sõitsin ära
Saksamaale (lapsehoidjaks -

.). Kui järgmisel suvel
tagasi tulin, oli tekkinud
plaan minna kooriga Saksa-
maale kontsertreisile. 1999. a.
sügisel hakkasime ette
valmistama korralikku täis-
pikka kontserdikava.
Aasta 2000 kujunes meile
väga sündmusterohkeks.
Veebruaris käisime Riias,
Jeesus kirikus laulmas, kust
leidsime endale sõpruskoori.
Kevadel saime koorivormi,

mi l lega es imes t korda
laulsime juulis Mihkli kiri-
kus. Augusti algul toimus
kahenädalane kontsertreis
Saksamaale, kus andsime
kokku üheksa kontserti, mis
õnnestusid väga hästi. Reis
kulges põhjast läände ja siis
itta. Lisaks laulmisele nägime
Põhjamere tõusu ja mõõna,
botaanikaaia väga sügavast
kaevust purskavat veejuga,
fantastilist ilutulestikku
A.Vivaldi viiulikontserdi
“Aastaajad” taustal ning
ronisime mägedes, kust ava-
nes maaliline vaade Ida-Sak-
samaale ja Tšehhile. Saksa-
maalt tagasi, võtsime oma
kodudes vastu sõpruskogu-
duse koori Eckernfördest
ning oktoobris võõrustasime
koori Riiast.
Mida aeg edasi, seda rohkem
tekkis uusi võimalusi laien-
dada oma repertuaari ja laul-
mispiire. 2001. a. osalesime

esmakordselt Kristliku Muu-
sika Ühingu Sonico poolt
korraldatud ühisprojektis.
Laulsime orkestri saatel
kaunimaid jõululaule läbi
aegade. 2002. a. osale-sime
k a h e v o k a a l s u u r v o r m i
esitamisel suvel A.Vivaldi
“Gloria”, talvel C. Saint-
Säensi “Jõuluoratoorium”.

Pikka aega kandsime endas
mõtet, teha OMA CD-plaat.
Mida tähendab ühe CD
väljaandmine ei kujutanud
ilmselt meist keegi päris
täpselt ette. Nõnda siis alus-
tasime ühel päeval algusest,
laulsime hääled lahti

linti saamiseks võib aega ku-
luda tund või rohkemgi, tuli
nii mõnelegi üllatusena. Kord
ragisesid koorijuhi luud, kord
keeras keegi liiga suure
kaarega nooti, kord sahises
kellegi jope, siis laulis keegi
“mina” asemel “sina”, keegi
alustas liiga vara või jäi liiga
pikalt oma nooti hoidma,
kord lendas lennuk üle kiriku
või sõitis auto kirikust mööda
jne. kõik need apsud tähen-
dasid seda, et laul tuli laulda
UUESTI!!! See sõna oli ilm-
selt üks hullemaid, mida koor
dirigendilt kuulis. Koor oli
aga väga tubli, sest lindis-
tamisele kulunud aeg oli
tühine kõige muu kõval:
lindistamisele järgnes stuu-
diotöö, istusime arvuti taga
“lõigates” linti ning palju
aega kulus ka plaadi ümbrise
kujundamisele. Viimasel
minutil reedel, 17. oktoobril
saime plaadid kätte.

Esitlus ning 10. sünnipäeva
kontsert toimus 19. oktoobril
Hageri kirikus. Rahvast oli
kohale tulnud üllatavalt palju.
Kontsert õnnestus suure-
päraselt. Õhus oli positiivset
ärevust, kuid samas valitses
rahu, sest olime palju vaeva
näinud ning kõik põhjalikult
ette valmistanud. Rõõm oli
taaskord kogeda, et kui midagi
ühiselt ette võetakse, siis see
tehakse ka ühiselt

Kui küsida, millised on mured
koori juures, siis peab

on mureks ka lauljate suur
puudumine. Veidi teeb mure-

likuks ka see, et lauljad on võ-
tnud enda peale palju kohus-
tusi. Lauldakse väga mitmetes
koorides, mis iseenest on ju
hea, kuid mistõttu peab
pahatihti valima millise koor-
iga täna esinen? Usun, et ega
lauljatelgi pole kerge valikut
teha.
Teisalt teeb selline aktiivne
tegutsemine ka rõõmu. See on
ju selge, et kõikide erinevate
muusikastiilidega ei jõua ühes
kooris tegeleda ja siis on hea,
kui lauljad saavad end täien-
dada mujal, tuues nii meie
koori kaasa uusi ideid ja
mõtteid.
Samuti rõõmustab, et viimasel
aastal on kooriga liitunud
palju uusi lauljad! Kooriliik-
mete arv pole kunagi nii suur
olnud. Hea on töötada koori-
ga, kes omandab suhteliselt
kiiresti oma partiid. Rõõmu
teeb ka asjaolu, et tegemist ei
ole tuimade inimestega, vaid
elurõõmsa kooslusega, kes

alati oma arvamuse välja
ütleb ning soovitusi annab.
On väga oluline, et koor saaks
laulda sellist repertuaari, mis
neile meeldib ja midagi
pakub.

Hageri koguduse muusikaelu
on olnud alati elav. On olnud
aktiivseid ja vähem aktiivseid
aegu, kuid usun, et hetkel on
tegemist muusikaliselt kõige
elavama perioodiga senises
Hageri koguduse ajaloos üld-
se. Eestis ei ole palju neid
kogudusi, võimalik et ei olegi
ühtki teist, kus igal püha-
päeval kõlaks lisaks koraali-
laulmisele ja orelimängule
elav muusika. Selles mõttes
on Hageri kogudus kindlasti
eriline. Loodan väga, et
aktiivne tegevus jätkub ning
kogu-dusega liitub uusi noori
ja lapsi, et saaks peagi uuesti
käima lükata lastekoori,
suurendada olemasolevaid
koosseise, millega elavdada
veelgi koguduse elu.

Jumal, perekond ja kodu
kindlasti. Kuna abikaasa
Juhan on olnud algusest peale
kammerkoori aktiivne laulja
ning nüüd ka koori president,
tundub vahel, et koorgi on
nagu meie pere. Kodus
kasutamegi väljendit - meie
koor - ning periooditi on koor
kõige olulisem meie igapäe-
vaelus. Ega paljuks muuks ju
aega jäägi, sest koorijuhi töö
ei ole ainult proovis käimine.
Pidevalt on mõtted töös, mida
järgmisena ette võtta, millist
repertuaari valida, kust noote
saada, millal proove teha jne.
Hea meel on, et Merle Lendist
on saanud tõeline abiline! Kui
laulja saab vahel proovist
puududa, siis koorijuhil, para-
ku, see võimalus puudub.
Nüüd olen saanud endale
siiski mõne vabama pühapäe
va lubada.
Kui mõelda, millega ma veel
meelsasti tegelen peale
muusika, siis neid asju on ka
hirmus palju - rahutu hing,
nagu ma olen. Mulle meeldib
hirmsasti lugeda. Töötasin
vahepeal raamatukogus ja
nautisin seda väga! Veel >
meeldib käsitöö, lilleseade ja

toim

.

?

Räägi CDst ja kooriaasta-
päevast

Rõõmud
ja mured seoses kooriga

Mida Sa koguduse
muusikaelust arvad?

Mida Sa elus oluliseks
pead ja väärtustad peale
muusika? Millega veel
tegeled?

ning
proovisime esimest laulu
lindistada. See, et ühe laulu

ütlema, et ega neid nii palju
polegi! Tavalised probleemid
tenorite vähesus ja periooditi

Suvi 2003
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LEERIPÜHAD 2003
SUVINE LEERIPÜHA 13. juuli

BRILJANTLEER 7. September

SÜGISLEER 9. November

i ga sugune ku jundus ,
küpsetamine ja kokandus,
reisimine jne. Kui lais-
kusest üle saan, siis teen
sporti ka käin aeroobikas
või sõidan jalgrattaga.

Jõulud on olnud alati minu
jaoks väga eriline aeg.
Kindlasti on tegemist pi-
gem oodatud rõõmu-
pühaga. Mind ei häiri
absoluutselt kaubanduslik
ja kommertslik, väline külg
nende pühade juures, mis
on saanud valdavaks meie
ühiskonnas. Arvan, et rahu
ja rõõm peab eelkõige meis
endis valitsema, siis ei saa
häirida ka meist väljaspool
toimuv. Ka ei ole jõuluaeg
mulle kohustuste koorem.
Ma ausalt öeldes naudin
seda sagimist, etteval-
mistusi ja kohustusi.
Hageri asub Tallinnale nii
lähedal, et siia tahavad
paljud jõulude ajal esinema
tulla. Nii on sel aastal
juhtunud, et kolmel adven-
d i p ü h a p ä e v a l , t e i s e l
jõulupühal ja aasta viima-
sel pühapäeval on meil
võimalus kuulata külalisi.
Seetõt tu e i o le oma
koguduse kollektiividel
palju esinemisi. Kuid meile
jäävad need kõige oluli-
semad - jõuluõhtu jumala-
teenistused - ja selle üle on
mul ainult hea meel!

Tahan tänada kammerkoor
Lambertust tegusa ja tööka
aasta eest. Olen südamest
õnnelik, et mul on selline
koor ning tänulik igale
üksikule lauljale, kes on
leidnud aega ja tahtmist
kooris laulmiseks. Loodan,
et jätkame järgmisel aastal
sama aktiivselt ning soovin
teile uueks aastaks jõ
udu ja vastupidavust oma
igapäevastes kohustustes.
Soovin kõigile rahu- ja
rõõmurikkaid jõulupühi
ning õnnistatud uut aastat!

Intervjueeris:

Jõuluaeg - kas see on
S inu jaoks ooda tud
rõõmupüha või kohustus-
te koorem?

On Sul veel midagi
südamel?

Aivi Maasalu

Algus lk.3.



EELK Kirikukogu otsusega on

Kuu sissetulek:               Liikmeannetus aastas:
1000.- 120.-
1800.-                             215.-
2000.-                             240.-
3500.-                             420.-
5000.-                             600.-
8000.-                             960.-

*  Igaaastane liikmeannetus on koguduse liikme kohustus oma
koguduse ees

*  Liikmeannetust on võimalik tasuda  ka osade kaupa

*  Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse
kantseleis või pangaülekandega koguduse pangaarvele
sularahaga tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi

*  Koguduse pangaarve: Eesti Ühispank, a/a 10802003930006

*  Pangas on võimalik teha vastav leping, et pank ise kannab
liikmeannetuse kokkulepitud sagedusega kogudusele  üle

*  Ülekandele tuleb märkida, kelle eest ja mis perioodi eest
liikmeannetus tehakse.

*  Liikmeannetuselt on võimalik saada järgmisel aastal
maksuametilt tulumaksu osa tagasi. Kasutage seda võimalust

.
* Vajaduse korral annab kogudus sellekohase tõendi.

soovitav igaaastane
LIIKMEANNETUS 1% INIMESE SISSETULEKUST

Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on oma annetusega

kogudust toetanud.

Näidis:

Jumalateenistused Hageris

Jumalateenistused Sakus

pühapäeviti algusega kell 12.00

*

pühapäeviti algusega kell 16.00

*

Jumalateenistused:
kell laulab koguduse kammerkoor Lambertus

kell laulab koguduse segakoor
Jumalateenistusel kaastegev puhkpilliansambel

*

kell perejumalateenistus

*

kell Jõulukontsert, laulab Tallinna
Hariduskolleegiumi tütarlastekoor

kell Koguduse noorte
jõulunäidend

*

*

jumalateenistus kell

kell Aastalõpu vigiilia

jumalateenistus kell

*

jumalateenistus kell

*

Koguduse keelpilliansambel harjutab iga kuu teise ja neljanda
pühapäeva hommikul kogudusmajas.

Täpsem info Kairi Pruulilt (tel:052 48396)

Koguduse segakoor harjutab kolmapäevaõhtuti kell 19.00
kogudusemajas.

Täpsem info Anne Maasalult (tel:048 97381)

Koguduse meeskoor harjutab iga kuu teisel ja neljandal
pühapäeval kell 10.00 kogudusemajas.

Täpsem info Sigrid Põld’ilt (tel:052 14339)

Koguduse kammerkoor “Lambertus” harjutab pühapäeviti kell
14.00 kogudusemajas.

Täpsem info Sigrid Põld’ilt (tel:052 14339)

Jõululaupäeval 24. 12

16.00

18.00

Esimesel jõulupühal 25. 12
12.00

Teisel jõulupühal 26. 12
12.00

18.00
“Läki Petlemma”

Vanaaasta õhtul 31. 12
18.00

23.30

*
Uuel aastal 1. 01. 2004

12.00

Kolmekuningapäeval 6. 01. 2004
12.00

27.12 kell
Jõulukontsert koguduse muusikakollektiividelt

Pühapäevakoolitunnid toimuvad iga kuu teisel ja neljandal
pühapäeval kell 10.00 Hageri kogudusemajas.

Noorteõhtule oodatakse noori alates 14. eluaastast,  toimub
26.09.2003 kell 18.00 Hageri kogudusemajas.

18.00

“Kaunimad jõululaulud ja jõulumeloodiad”

EELK Hageri Lambertuse kogudus
Reg.nr. 61800051

A/a 10802003930006

Koguduse kantselei:
Tel.  (048) 36-121

e-kiri:
õpetaja: 056 453660

hageri@eelk.ee
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TEATED

Ajalehe “Hageri Kirik” koostajad ootavad ettepanekuid ja
kaastööd  järgmise lehenumbri valmistamiseks. Samas tänab

kõiki, kes käesoleva numbri valmimisele kaasa aitasid,
fotograafid: Jüri Vallsalu,

Bodo Barz, Liis Mäesalu, Toomas Põld,
Ajalehe

Aarne Mänd
koostasid: Aivi Maasalu, Elari Lend (052 77432)  ja

Juhan Põld.
Tänu veel trükikojale Erkotrükk OÜ

EELK Hageri koguduse kammerkoori
esituses Eesti heliloojate

vaimulik muusika uuel -l
LAMBERTUS

CD

“HOMMIKUL JA ÕHTUL”
mida saab osta kauplusest Logos,

EELK Kirikumuusika liidust, EELK Pühapäevakooliühendusest,
EELK Hageri kogudusest, EELK Jüri kogudusest, Eesti Piibliseltsist

Info: kklambertus@hot.ee
või 05204371


