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Jeesuse sünniloos on karjastel oma koht. Tänapäeva 
inimesel on oht karjase ametit romantiseerida. Neid, 
kes ise on karjas käinud, jääb järjest vähemaks. Noorem 
põlvkond on heal juhul toitunud ainult vanemate ja 
vanavanemate lugudest. Pealegi, meie maal saadeti karja 
poisikesed, kes põllul, laudas või metsas töötamiseks ei 
andnud veel täismehe mõõtu välja. Jõuluevangeeliumi 
sõnum karjastest on sootuks teine. See ei ole romantiline 
pilt maal elamisest ja töötamisest, vaid sellel on olulise 
tähendusega osa.

Karjased tegid rasket tööd. Nende osaks oli olla 
öösiti väljas ja ärkvel oma karja juures. Karjased, 
ühiskonnagrupina, olid vaesed ja halvakspandud 
paljude “õigete” inimeste ja ametikandjate poolt. 
Toonane ühiskond aga ei saanud ilma karjaseametita 
hakkama, oma kari vajas hoidmist.

Üldiselt arvatakse, et karjased olid esimesed, kellele 
rõõmusõnumit Päästja sünnist kuulutati. Mina ei julge 
selles nii kindel olla. Võibolla olid nad isegi viimased, 
sest nemad pidid ju olema väljas oma karja juures, eemal 
uudiste peateest. See ei ole aga nii tähtis. Oluline on, et 
ühel hetkel jõuab sõnum Päästja sünnist ka nendeni. 
Selline oli Jumala plaan.

Tsiteerin järgnevalt Luuka evangeeliumi. Lõik ei ole 
küll jõuluevangeeliumist, jutt  käib aga väga lähedasest 
teemast. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma: 
“Kui ta sinna lähedale sai, kus minnakse Õlimäelt alla, 
hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega 
Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad 

olid näinud: “Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas Issanda 
nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes!” Ja mõned variserid 
rahva hulgast ütlesid Jeesusele: “Õpetaja, hoiata oma 
jüngreid!” Ta vastas: “Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, 
peaksid hakkama kivid kisendama!” (Lk 19:37jj).

Karjaste loos on esil midagi sarnast. Ka siin lauldakse 
kiituslaule Jumalale ja kuulutatakse Issanda vägevaid 
tegusid. Kui ei ole inimesi, kes oleksid valmis karjastele 
sõnumit tooma, kuulutatakse neile sõnumit Päästja 
sünnist veel uskumatumal kombel. Ingel ütles neile: 
Ärge kartke...

Tuleb tunnistada, selles karjaste loos on midagi, mis 
puudutab.

Tänapäeval elame olukorras, kus püüame vältida rakseid 
töid ja ameteid. Kõik peab kuidagi lihtsalt tulema. Karja 
kasvatamist ma antud hetkel eraldi esile ei tõsta. On 
küllaga ameteid ja ülesandeid, mida tuleb täita, raskusest 
hoolimata. Kes kannab selle koorma?

“Miks keegi ometi midagi ei tee?”, sarnast küsimust 
kuuleme ehk liigagi sageli. 

Samas, järjest suuremat kohta täidab meie elus 
meelelahutus. Me ei ole enam valmis olema karjased selle 
otseses ja ülekantud tähenduses. Kas see asjaolu võib 
olla ka põhjuseks, miks me ei otsi Jumalat rohkemaks 
kui ainult meelelahutuseks?

Kes vastab?
Jeesus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete 

Karjased olid seal paigus
Jüri Vallsalu

“Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja”    Lk 2,8
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vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” 
(Mt 11:28)

Nendele, hinge põhjast kerkinud kahtlustele ja 
evangeeliumis esil olevatele selgetele vastustele toetudes 
on julgus arvata, et karjastel on jõuluevangeeliumis 
oluline koht.

Jõulud tulevad tavaliste inimeste juurde. Jeesus ei 
sündinud Jeruusalemmas ja tema sünnist ei kantud 
kõigepealt ett e valitsejatele. Jumal ei otsi sellist inimest, 
kelle esinduslikkust ja positsiooni ära kasutada. Jeesus 
ei sündinud ka meelelahutuskeskuses, et jõululugu 
oleks põhjust võtt a vana ilusa loona, mille ülesandeks 

on kõditada inimeste meeli. Jõulusõnum on inimesele, 
kes teeb tööd ja näeb vaeva, kes vastutab, kes kahtleb 
ja kardab, kes otsib ja igatseb. See on sõnum elavale 
inimesele, positsioonist sõltumata.

Usun siiralt, et võime ka end leida koos karjastega 
rõõmusõnumi kuulajate ja kuulutajate hulgas.

Õnnistatud jõuluaega,
Jüri Vallsalu

Jesaja raamatu 40. peatüki algusosa pealkirjaks on 
pandud: Trööstisõnad Jumala rahvale. Ja prohvet 
alustabki sõnadega: trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb 
teie Jumal! Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage 
temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta 
on saanud Jehoova käest kahekordselt oma patt ude eest!

Hüüdja hääl
Arne Mänd

Jes 40:3,9: Hüüdja hääl on kõrbes: valmistage Issanda teed, tehke maantee tasaseks meie Jumalale! Astu 
kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält,

Jeruusalemma sõnumiviija, ära karda!

Need on prohveti sõnad aegade hämarusest selle 
kohta, et Jumal, kes oli oma äravalitud rahvast tema 
patt ude pärast karistanud Egiptuse vangipõlvega, 
tahab nüüd neid nende patt udest päästa. See hüüdja 
hääl, kellest Jumal aastasadu prohvetile märku andis, 
oli Ristija Johannes, kelle kuulutuse peale läks välja 

Suvine leer
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kogu Jeruusalemm ja kogu Judea ja kõik Jordani 
ümberkaudne maa. 

Hüüdja hääl on kõrbes, lugesime veidi aega tagasi. 
Hüüdja hääl – üsna mõtt etu tegevus kõrbes, kus 
niikuinii peale mõne metslooma kuulmas pole, heal 
juhul ehk mõni üksik rändaja. Pühakirjast võime lugeda, 
mida tähendas see sõnum Jesaja ja Johannese aegsele 
rahvale. Matt euse evangeeliumi 3. peatükis võime 
lugeda, et ristimisele, mida toimetas Johannes, tahtsid 
tulla ka paljud variserid ja saduserid, kes iseennast 
õigeks pidasid ja oma patt e tunnistada ei tahtnud. 
Nende jaoks kõlasid Ristija Johannese väga rängad 
sõnad: te rästikute sigitis, kes on teile teada andnud 
põgeneda tulevase viha eest. Iga puu, mis ei kanna head 
vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Pärast mind tuleb 
see, kes kogub oma nisu aita, kuid aganad põletab ta 
ära kustutamatu tulega! Nõnda oli lugu siis Jesaja ja 
Johannese päevil. Mida ütleb see sõnum aga meile siin 
ja praegu, 2013 aastat pärast Kristuse sündi? Kas ja mis 
on meie ajal teisiti või samamoodi kui tollal oli?

Kuigi väline olukord on tundmatuseni muutunud, on 
inimese sisemine olukord jäänud samaks – nii nagu 
suur osa tolle aja rahvast elas vaimulikus pimeduses, 
vaimulikus kõrbes, nii on see ka tänapäeval. Sellepärast 
ongi Jumala sõna kuulutamine sarnane hüüdja 
häälega kõrbes. Inimesi on meie ümber kindlasti kordi 
rohkem kui aastasadu ja -tuhandeid tagasi, kuid nende 
vaimulik kõrv on lukus, see ei kuule ega tahagi kuulda, 
ei päästja tulekust ega tulevastest hädadest. Meiegi 
rahva ajaloost on teada üks prohvet – Jaan Reits, kes 
esimese vabariigi lõpuaegadel, enne suure sõja algust 
Tallinna tänavatel valjusti rahvale kuulutas – parandage 
meelt, häda tuleb! Aga rahvas oli ka seekord tõrges, ei 
tahtnud kuulda ei meeleparandusest ega tulevastest 
hädadest. Nii nagu omal ajal Iisraeli rahvast, tabas ka 
meie rahvast vältimatu karistus sõnakuulmatuse pärast 
Jumalale – meid ründasid vallutajad idast ja läänest, 
meid küüditati nii itt a kui läände, tapeti nii kohapeal 
kui Siberis. Õnneks ei kesta maised karistused igavesti. 
Kui meie rahvas 50 aastase vangipõlve oli ära kandnud, 
kinkis Jumal meile taas vabaduse. Nüüd seisab meie 
ees küsimus, kas oskame seda uut vabadust arukamalt 
kasutada? Kas oskame selle eest Jumalat tänada? Meil 
on käes enneolematu vabadus kõike teha, nii head kui 
kurja. Kurjuse poolt me täna ei vaatle, seda on niigi meie 
ümber külluses.

Mida vaimulikku head on Jumal siis meile kinkinud? See 
on kõigepealt Tema sõna väga vaba levimise võimalus – 
pühakodade uksed on valla, sealt võib sisse astuda iga 
soovija. Jumala sõna levib raadiolainete vahendusel, 
internetis, meil on kristlik ajakirjandus… Aga ometi 
on kõige selle ümber  inimeste ja rahva vaimulik kõrb! 
Kuulutaja ei pea sellele kõrbele vaatama, temale on 
antud ülesanne – kuuluta! See ülesanne sarnaneb 
tähendamissõnaga külvajast, kelle külvatud seemnest 
väga suur osa viljatule pinnale langes ja kust saaki ei 
saadud. See külv polnud siiski mitt e päris asjatu ega 
kasutu – osa seemnest langes viljakasse pinda, kus see 
kasvas ja saja võrra saaki andis.

Jumal on ka meid saatnud tegema külvitööd, mis 
esmapilgul mõtt etuna võib näida. Meie põhiküsimus 
peaks olema, kuidas mina valmistan teed Issandale? 
Jesaja 40. peatüki alguses on antud selle tee ehitamise 
juhised – kõik orud ülendatagu, mäed ja künkad 
alandatagu, mis mätlik, saagu tasaseks ja mis konarlik, 
saagu tasaseks maaks! Aga Issand ei vaja sirgeid, siledaid 
ja laiu asfaltt eid, Tema tuleb teisiti. Tema on äkitselt 
oma templi juures, tema sünnib vaese lapsena Petlemma 
laudas, tema ohverdab end oma rahva patt ude eest, 
Tema tõuseb surnuist nädala esimese päeva hommikul 
ja tuleb viimast korda suure väe ja auga pilve peal.

Mis on siis see tee, mis meil tuleb valmistada? See on 
tee, mida mööda Issand meie südametesse pääseb. 
Oma südames tuleb meil teha maantee tasaseks, orud 
ülendada, mäed ja künkad alandada, mätlik ja konarlik 
siledaks teha. Ja seda tööd on meis oi-oi kui palju. 
Sellega ei tule meist keegi omal jõul toime, sellega saab 
hakkama vaid see Jeesus, kelle tulemist iga kristlane igal 
ajal rõõmuga ootab. Meie ülesandeks on vaid uks lahti 
hoida, et Tema saaks sisse tulla ja selle töö, mille Ta 
kord meis alustanud on, auga lõpule viia.
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Käesoleval aastal möödus 10 aastat esimese infolehe ilmumisest. Tänane leht kannab järjekorranumbrit 20. Seega 
on tunda veidi juubelihõngu.

Siinkohal tahan öelda suur tänu kõigile, kes on aidanud koguduse lehte välja anda, kes on saatnud oma kirjatöid 
avaldamiseks, kes andnud intervjuusid, kes jaganud mälestusi, kes fotografeerinud jne. jne.

Aja jooksul oleme intervjueerinud erinevaid koguduse töötegijaid, teinud persoonilugusid muusikutega, 
vaimulikega ja teiste oluliste valdkondade inimestega. On kajastatud koguduse elu tähtsaid ja jooksvaid sündmusi. 
Igas lehenumbris on esiküljelugu koguduse õpetajalt, mis on enamasti vaimulik mõtisklus, vahel ka mingil ajakohasel 
kirikuelu või ühiskonnaelu puudutaval teemal. Veidi oleme pilku heitnud ka ajalukku, vaadates meie eelkäijate peale. 
Kuigi meie väljaanne kannab nime infoleht on ta siiski ka ajaleht või pigem aja leht, kajastades neid ett evõtmisi, mis 
teatud aja jooksul koguduses on toimunud. Seega on infoleht omal kombel koguduse kroonikaks, kuhu tähtsamad 
sündmused ikka talletatakse.

Infoleht HAGERI KIRIK HAGERI KIRIK nr.nr. 20 20
Aivi Sepp

HAGERI KIRIK
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hageri koguduse häälekandja

TEMPLIKS OLEMISEST

TERVITUS                                                                                  PÄEVAKAJALIST

Ajaleht on muutunud, meie oleme 
muutunud, kasvanud ja arenenud. See on 
meie ühine töö ja looming. Panen igale 
koguduseliikmele südamele kaasa aidata 
lehe jätkuvale ilmumisele. Teeme ühiselt 
meie oma lehte. Ootame järjest enam teie 
kõigi kaasalöömist ja oma mõtete avaldamist 
teemadel, mis puudutavad kristlaseks 
olemist.

Ootame kaastöid aadressile: 

EELK Hageri kogudus,
Hageri,

Kohila vald, 79701,
Raplamaa 

Kindlasti lisada märksõna “Infoleht Hageri 
Kirik” või e-postile: hagri7@gmail.com

Kuldleeripäev Hageris 15. juunil 2003.a.

juuli 2003 nr 1

Lehe koostajad

Jüri Vallsalu
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Esimesena võiks ütelda, et oli valimiste aasta. 3. 
veebruaril valiti uus koguduse nõukogu, kes moodustas 
seitse erinevat toimkonda või töörühma. Toimkonnad 
on usinasti tööle hakanud, on peetud mõtt etalguid, 
kuidas koguduse tööd paremini teha ja midagi on ka 
juba tehtud. Näiteks koguduse kasvutöö toimkond 
korraldas suvel kohtumisõhtu tänavuste leerilastega. 
Oli hea meel tõdeda, et sellel kokkusaamisel oli kohal ka 
kogu juhatus ja mitmed nõukogu liikmed. Teise näitena 
võib tuua sõna ja sakramendi toimkonna, kus vaadati 
läbi kasutusel olev jumalateenistuse kord, tehti väikesi 
täpsustusi ja alates uuest kirikuaastast on see kogudusel 
kasutada. Seda loetelu võiks jätkata, aga mis kõige 
olulisem, on palju erinevaid inimesi, kes kõik mõtlevad, 
mida mina saan teha, et koguduse elu muutuks 
paremaks. Hiljuti oli võimalus jutt u ajada piiskop Einar 
Soonega, kes küsis kuidas Hageris läheb. Rääkisin talle 
meie tublidest inimestest, mille peale ta küsis, et kust te 
need olete leidnud. Vastasin, et eks ikka kirikust, nende 
seast, kes ka usinasti jumalateenistustel osalevad.

Teisena ütleksin, et oli muusikaaasta. Suursündmuseks 
olid  Hageri kihelkonna-päevad, mille programmi 
mahtus Lääne-Harju praostkonna laulupäev, kanti ett e  
Mart Jaansoni „Luterlik jumalateenistus muusikas“. 
Osalesid paljud koorid, pasunakoorid, kaks organisti, 
viis vaimulikku ja kogudus. Kogu kirik oli muusikat täis. 
Kammerkoor Lambertus sai 20. aastaseks. Sel puhul anti 

välja uus jõululaulude plaat „Maa on nii kaunis“. Nende 
kahe sündmuse taga oli tohutu ett evalmistustöö – 
kooride proovid oma kogudustes ja ühisproovid, plaadi 
salvestamised kirikus ja stuudios. Lõpptulemus sai aga 
hea. Muusika-aasta sisse mahtus ka sari „Suveõhtud 
oreliga 2013“, mille raames olid külas meil muusikud 
Šveitsist ja ka Eestist.

Nende suurte sündmuste vahele mahtus veel palju 
väikesi. Võiks ütelda, et oli tegus aasta. Ehituse 
poole pealt niipalju, et sel aastal jätkus remont vanas 
palvemajas, kus vahetati välja seinapalke, remonditi lage 
ja tehti mitmeid muid töid.

Lõpetuseks tuletan meelde, et mööduv aasta kandis 
meie luterlikus kirikus ka nime USUAASTA. Võiksime 
igaüks eneselt küsida, mida see minu elus tähendab. 
Mul on ikka meeles üks ammune seik, kui keegi ütles 
mulle, et sa oled usklikum kui keegi teine, kellega ta 
mind võrdles. Ma mõtlen sellele tänaseni, mida selline 
mõtt ekäik tähendab. Me kas usume või ei usu Jumalasse. 
Kas selline vahepealne olukord on ka võimalik? Kui 
keegi on sellises olukorras, siis tasub küll endas selgusele 
jõuda.

Soovin kõigile õnnistatud jõuluaega, et jõululaps Jeesus 
ka meie südamesse sünniks!

Pilguheit 2013. aastasse
Agu Kaljuste
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Infotoimkond
Sigrid Põld:
Toimkonda kuuluvad aktiivsed koguduseliikmed. 
Oleme pidanud koosolekuid, aga suhelnud aktiivselt ka 
meilitsi.
Üheks oluliseks uuenduseks koguduse info-vahetuses 
on Google Calendari kasutuselevõtt . Esialgu on see 
kõik alles arenemisjärgus, kuid selle kasutamine 
muutub järjest aktiivsemaks. Loodame, et see vähendab 
korralduslikes küsimustes ajakulu.
Infotoimkond püüab värskendada ka suhteid sõprus-
kogudustega Soomes, Saksamaal ja Inglismaal. 
Võimalusel kajastame nende tegevust koguduse 
ajalehes. Samuti peame oluliseks, et kiriku uudised ja 
teated oleksid kajastatud kohalike valdade lehtedes 
ning püüame saata neile regulaarselt infot koguduse 
tegemistest. 
Infotoimkonna peamine ülesanne ongi olla info 
vahendajaks nii koguduseliikmete vahel kui ka kiriku ja 
ühiskonna ning kiriku ja välispartnerite vahel.

Kasvutöö toimkond
Taavo Raun:
Möödunud kevadel otsustas koguduse uus nõukogu 
luua toimkonnad tööde ja tegemiste tõhusaks 
elluviimiseks erinevatel töölõikudel. Muuhulgas loodi 
koguduse kasvutöö toimkond, mille liikmed käisid koos 
juuli esimestel päevadel arutlemas järgmistel teemadel: 
millised eeldused on kogudusel kasvuks, kuidas kasvada, 
kuidas mõelda tavatul viisil avamaks tee kogudusse 
ja kristlusesse nendele, kelleni evangeelium pole veel 
jõudnud ning kuidas kaasata koguduse tegemistesse 
eemalseisvaid liikmeid. Sellest koosoleksust sai algtõuke 
16. augustil Saariku talus aset leidnud “leerilaste 
grilliõhtu”, kuhu lisaks sellesuvistele leerilastele oli 

Koguduses tegutsevad toimkonnad ja toimkondade 
töö eest vastutajad

Infotoimkond
Vastutaja Sigrid Põld

Koguduse kasvu toimkond
Vastutaja Taavo Raun

Peretöö toimkond
Vastutaja Silja Lepik

Majandustoimkond
Vastutaja Agu Kaljuste

Sõna ja sakramendi toimkond
Vastutaja Jüri Vallsalu

Tänases lehes tutvustavad  lähemalt oma toimkonna tegevust infotoimkond, koguduse kasvutöö toimkond, 
peretöö toimkond ning diakoonia ja hingehoiu toimkond.

kutsutud ka koguduse aktiiv. Tollel õhtul, kui liha oli 
grillitud ja salat söödud, mängiti sportlikke/rahvalikke 
mänge. Pasunakoor mängis lõbusat muusikat seni, 
kuni veel jätkus augustiõhtu valgust, et nooti lugeda. 
Õhtu lõpus lauldi lõkke ääres vaimulikke laule. Õhtu 
püüdluseks oli lähendada uusi ja varasemaid koguduse 
liikmeid. Usun, et üritust võib pidada kordaläinuks ja 
loodan, et sellest kasvab välja tava. Kasvutöö toimkond 
teeb koostööd peretöö toimkonnaga, et ühiselt ett e 
võtt a ja koordineerida koguduse tegevusi kaasamaks 
kõikidest vanusegruppidest võimalikke uusi liikmeid 
ning ka varasemaid liikmeid, kes mingil põhjusel on 
aktiivsetest toimingutest kõrvale jäämas. Lõpetuseks, 
uuringutest on selgunud, et 95% uutest liikmetest leiab 
tee kirikusse sõprade kaudu. Kutsun üles kasutama meile 
antud aega ja tekkivaid võimalusi, et sõbrad kirikusse ja 
muudesse koguduse tegevustesse kaasa haarata. Kaalul 
on rohkem kui elu - kaalul on igavik!

Peretöö toimkond
Lia Kaljuste:
Peretöö toimkond  arutas oma koosolekul lastetöö üle, 
mis praegu toimub nii lastekoori kui ka pühapäevakooli 
näol. Palju arutleti ka noortetöö üle, mis kahjuks 14-19 
aastastega on soikunud. Mõtt eid vahetati ka leeritöö üle 
ja otsiti võimalusi, kuidas neid noori kogudusega rohkem 
siduda.  Ka nn peretöö vallas sai mõned sihid paika 
seatud ja loodetavasti järgmisel aastal saavad huvitatud 
osa võtt a peretöö seminaripäevadest paaril korral 
kevadel, suvel laagris ja sügisel perepäeval. Laager on 
kavandatud järgmisel aastal koguduse perelaagrina, kus 
koos lastega on ka vanemad ja vanavanemad oodatud, 
samuti kõik teised koguduse liikmed, olenemata 
vanusest. Toimuks siis tõeline koguduse laager, kus on 
tegevust igale vanusele eraldi ja kõigile koos. Toimkond 

Diakoonia ja hingehoiu toimkond
Vastutaja Regina Sullakatko

Muusikatoimkond
Vastutaja Merle Liblik
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ise on küll arvamusel, et selline koguduselaager  võiks 
saada heaks traditsiooniks. Eakate koguduseliikmete 
peale mõeldes, otsustati lisaks iga-aastasele jõuluõhtule 
ja suvisele ekskursioonile uurida, kas Kohilas oleks 
mõeldav kord või kaks kuus alustada nn teeõhtuga, mis 
võiks toimuda ka lõuna paiku, st valgel ajal, kui on 
lihtsam liikuda. Eks aeg näitab, kuidas kõik laabub, aga 
loodame Jumala abile ja õnnistusele.

Diakoonia ja hingehoiu toimkond
Regina Sullakatko:
Vaatasin täna ühte fi lmi. Sarnaseid fi lme oleme 
kõik näinud. See on fi lm, mida tihti halvustavalt 
„pisarakiskujaks“ kutsutakse, mis lõpeb nii, et mees 
ja naine kallistavad ning kõik on jälle hästi. Kuigi 
muutunud pole suurt mitt e midagi. See fi lm rääkis 
naisest, kellel oli raske haigus ja tal oli elada jäänud õige 
vähe. Tema doktorist mees leidis viimse õlekõrrena 
teisest riigist mingi katsejärgus oleva ravi, mis oleks 
naise elu ehk veidi pikendanud, kuid elukvaliteeti 
mitt e oluliselt parandanud. Siis naine palus, et mees  
teda sinna kaugesse võõrasse linna ei saadaks, vaid 
hoiaks teda selle ülejäänud aja, mis on talle jäänud. 
Just niisugune soov ongi see, mis teeb silmad märjaks. 
Selles on midagi tutt avat. Järsku tunneme selles naises 
ära iseenda, enda suurima soovi, et mind hoitaks. Samas 
tunneme enda ära ka selles mehes. Me tahame aidata ja 
päästa inimest, kes on meile kallis. Me liigutaks tema 
pärast mägesid, kuid sageli jäävad meie käed lühikeseks. 
Aga üheks kallistuseks, heaks sõnaks ei jää ju meie 
käed lühikeseks. Sageli on just need, paljude meelest 
pisiasjad, toeks, mille abil meile kallis inimene suudab 
taas jalule tõusta ja ka kõige raskemas olukorras selja 
sirgu ajada ning edasi liikuda. Piibel ütleb: „Kandke 
üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti 
aga usukaaslastele!“ Gl. 6:2,10 Meie kogudus tahab 
olla märkav ja toetav kogudus. Seetõtt u on kutsutud 
ellu diakoonia ja hingehoiu toimkond, et korraldada 
aitamist ja toeks olemist koguduses. Me soovime 
märgata ja toeks olla. Aga meie käed jäävad lühikeseks. 
Ja nüüd palun ma just SINU abi.  Just, just SINU, kes sa 
seda artiklid loed. Aita meil märgata! Vaata endasse, kas 
sina vajad tuge, tead sa kedagi, kes vajaks või saaksid sina 
olla see, kes on toeks. Ehk näed sa, mida kogudus saaks 
teha, et meil kõigil oleks siin parem. Et meist igaüks 
tunneks, et ta on IME. Me ei taha enam olla need, kes 
räägivad, et üksteist peab hoidma, et kiida inimest, kui 

ta on teinud midagi kiiduväärset või kui ta näeb hea 
välja jne. Olen hakanud mõtlema, kas see peab ikka nii 
olema, et istun FB-s (Facebook’is) ja muudkui like-n, ja 
näe, jälle tegin kellegi tuju heaks ja päev on päästetud. 
Me tahame olla need, kes hoiavad üksteist ja kiidavad 
ja toetavad üksteist, aga mitt e ainult moepärast, vaid 
nii, et see tuleks südamest ja jõuaks südamesse. Kuna 
aeg on ressurss, mida kipub meil kõigil nii vähe olema, 
siis tuleb seda õigesti kasutada. Aga et meie käsutusse 
antud aega õigesti kasutada vajame SINU abi. Et me 
ei teeks asju, mida me arvame, et oleks vaja teha, vaid 
et me teeks asju, mida me teame, et on vaja teha. Aita 
meid, kirjuta meile. Kui sa ei soovi, ei pea sa esitama 
oma nime. Kirjuta meile või too kiri ise kohale aadressil: 
Diakoonia ja hingehoiu toimkond,  Kiriku tee 1, 
79701 Hageri, Raplamaa. Kirjutada võib meile alati. Aga 
kui võimalik, saada kiri teele kohe või hiljemalt jaanuari 
lõpus, siis saame juba veebruarikuu koosolekul otsuseid 
vastu võtma hakata ja oma samme õiges suunas seada. 
Meist igaüks on oluline! Kirjuta, kuidas Sul läheb. Aitäh, 
kaasa mõtlemast! Ma tõesti jään Sinu kirja ootama.

Muusikatoimkond
Merle Liblik: 
Muusikatoimkonnas teeme jooksvalt pidevat koostööd, 
aga kindlasti on meil kaks korralist koosolekut aastas, 
kus paneme üheskoos paika poolaasta muusikaplaani, 
s.t. millal milline muusikakollektiiv jumalateenistusel 
kaasa teenib. Oleme tänulikud, et Hageri koguduses on
rikkalik muusikaline tegevus. Peaaegu igal pühapäeval 
on jumalateenistusel ka muusikaline osa. Kaunid 
orelihelid on kõlanud nii igapühapäevaselt kui ka 
suveõhtustel orelikontsertidel. Tihedat koostööd on 
tehtud ka pasunakooridega nii lähedalt kui kaugemalt. 
Suurt rõõmu teeb, et väga oluline ja ilus osa on koguduse 
segakoori ning lastekoori tegevusel. Südamest tänulikud 
oleme selle eest, et kammerkoor Lambertus tähistas 20. 
tegutsemisaastat, mille raames anti välja uus CD “Maa 
on nii kaunis”. 
Soovime teha koostööd valla teiste muusika-
kollektiividega. Ühiselt on lauldud nii laulupäevadel 
kui ka isamaalistel jt tähtpäevadel Hageri kirikus. 
Oleme saanud kuulda ka Kohila muusikakooli õpilaste 
ett easteid meie kirikus.
Rõõmsad oleme sellegi üle, et Hageri kirikus on 
kasutusel uus liturgia, mis on saanud väga positiivset 
vastukaja.
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Küsisime mõnelt kuulajalt ja ka lauljalt muljeid, mille 
siinkohal ära toome.
1) Mis tundeid kontsert Sinus tekitas?
2) Kas on mõni laul, mis jäi eriti meelde? Miks?

Piia Härmson (kuulaja, laulja ema): Kontsert 
tekitas vaid väga positiivseid emotsioone! Kui näed 
koorilauljate silmis sära ja rõõmu, tunned nende sügavat 
armastust muusika, laulude vastu, kuuled seda imelist 
häälte kokkusulamist, väga erilist tasakaalustatud 
tämbrit, siis see ongi see, millest mina soovin vaikselt 
osa saada. Muusika, mis tuleb hingest, leiab tee hinge! 
Eriline on minu arvates kooriliikmete järelkasvu 

kaasamine, tore on tõdeda, et need väikesed inimesed 
tunnevad samamoodi rõõmu muusikast, lauludes 
osalemisest… Kuna on advendiaeg, siis valitud 
kava sobis suurepäraselt. Ootustes oli just selle õige 
jõulutunde saamine, minu hing hakkas helisema! Ma ei 
eelistaks ühte laulu, kõik laulud olid omamoodi  head... 
Meeldib kui koor suudab laulda “pianos” ja meeldivad 
mõtestatud pausid, need olid olemas…

Linda Vahtramäe (kuulaja): Kõik laulud meeldisid ja 
olid väga ilusad. Ei oska ühtegi laulu eraldi välja tuua. 
Selliseid kontserte ainult kuulakski. Oli ilus tervik. 
Ilusad hääled ja ilus kõla. Muidugi lapsed on toredad 

Kammerkoor Lambertus 20
Aivi Sepp

Esimese advendi eelõhtul, 30. novembril, tähistas kammerkoor Lambertus Hageri kirikus oma 20. aastapäeva 
kontserdi ja uue CD esitlusega. Rivis oli 25 kooriliiget, kellest 5 on pärit lausa algkoosseisust. Väsitav harjutusperiood 
ja plaadi valmimise ootus kulmineerus pika päevaga Hageris, kuhu mahtusid ett evalmistused õhtuseks kontserdiks 
ja peoks, kiriku kaunistamine, pikk lauluproov ning pidulikud ja hardad hetked kontserdil. Südames on tänu ja 
rõõm, et oleme võinud 20 aastat koos laulda ning maha saanud juba kolmanda plaadiga.Kontserdi esimeses pooles 
olid kavas erinevad lood varasematest aastatest, pluss üks uus laul. Kontserdi teises osas kõlasid aga jõululaulud 
vastvalminud plaadilt.
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ning neid oli rõõm kuulda koos Lambertusega laulmas.

Triin Lapimaa (laulja): Minu muljeid Lambertuse 
kammerkoori viimasest kontserdist saab kirjeldada vaid 
positiivses võtmes. Kontserdi ülesehitus oli üdini soe 
ja meeleolukas. Vürtsi andsid juurde pisi-äpardused, 
mille puhul Sigrid kohe julgelt mikrofoni haaras ja 
publikut väheke lõbustas: mapi puudumine Juhani 
puhul ja Sigridi enda seelikusse koperdamine; samuti 
see, kui üks väike solist (Silja poeg) koori ett e astus, 
üks särgihõlm püksivärvli vahelt väljas. Mulle meeldis 
tol õhtul absoluutselt kõiki kavas olnud laule laulda. 
Ladinakeelsed kõlasid minu kõrvus eriti sügavalt. Siiski 
ei saa mainimata jätt a, et lastega koos lauldud lauludel 
oli eriline koosmõju, eriti „Üksteist peab hoidma“, mis 
ei olnudki jõulurepertuaarist. Samuti tõstaksin esile 
meie dirigendi Merle üht lemmikut, mis mullegi alati 
meeldinud: Puusaagi „Jõuluaeg“. Kõik oli omal kohal, 
ka kontserdi vahetekstid. Au ja kiitus korraldajatele ja 
kõigile, tänu kellele see kontsert (ja muidugi plaat!!) 
teoks sai.

Louise Flensburg Lend (laulja): Väga suur rõõm oli 
laulda kooriga kirikus, kuhu oli nii palju inimesi tulnud 
meid kuulama. Oli tunne, nagu laulaks oma perega, koos 
kõige parem seltskonnaga. Oli kodune tunne nende 
inimestega oma kirikus. Lemmiklood: „Immanuel“ 
- Lauri ja Raeli ilusa soolo pärast. „Jõuluaeg“ - kõlas 
hästi. “Jõulud jõudvad” jäi meelde sellepärast, et lapsed 
laulsid kõik nii ilusti ja väga tore oli nendega koos laulda. 
Hämmastav oli näha ja kuulda, kuidas nad kõik oma 
soologa hakkama said. Nad olid lihtsalt nii armsad.

Elari Lend (laulja): Seekordne laulmine Hageri kirikus 
oli minu jaoks erinev kõigist eelnevatest kordadest, 
kuna esmakordselt istus publiku seas vanavanemate 
süles meie kolmekuune poeg. Olime küll terve sügise 
proovides käinud ja ta on meil seal süles istunud, 
aga seekord kiikasin, lisaks dirigentidele, aegajalt ka 
silmanurgast, kas poja peab terve kontserdi vaikselt 
vastu. Pidas. See kogemus tekitas minus tunde, et 
kammerkoor Lambertus on loomulik osa koguduse elust 
ja kooris laulmine on loomulik osa meie perekonnas. 
Kõik jätkub aga veelgi küpsemal, kindlamal ja ilusamal 
tasandil.Mulle väga meeldisid laulud, mida Paul kitarril 
saatis ja kus lapsed kaasa laulsid. Need lood on lihtsad 
ja siirad: “Jõulud jõudvad”, “Et tulge, oh lapsed”, “Ei 
au, ei hiilgust”. Läbi aegade on olnud minu lemmik 
“Argimured maha jäta”, see on selline igihaljas koorilaul, 

mida mäletan oma lapsepõlvest kui “vanade” koor seda 
laulis. Seal on väga toredad bassipartii liikumised, mis 
lähevad üsna madalasse registrisse ja see sobib minu 
häälele hästi. Uuematest lugudest meeldis kõige enam 
“Jõuluaeg”. Pean seda plaadi parimaks looks. Seal tuleb 
kõige paremini välja meie koori tämber ja hea kokkukõla.

Mai Mänd (kuulaja, organist): Kontsert oli väga ilus 
ja  meeliülendav. Arvan, et kõik kuulajad tajusid seda 
eriliselt helget meeleolu, mille need ilusad jõululaulud 
lõid. Kuna esituses oli ainult osa uuel plaadil olevatest 
jõululauludest, siis kodus plaati kuulates oli rõõmsaid 
üllatusi veelgi rohkem. Mulle meeldisid eriti Anneli 
Puusaagi „Jõuluaeg“ ja traditsionaal „Kord Kristus“, 
aga ka Soome heliloojate laulud. Raske on ett e 
kujutada, kuidas koor suutis maikuus lindistusi tehes 
õiget jõulumeeleolu tabada, aga uus plaat on tõeline 
pärl, seda enam, et selle tegemise taga on ju meie oma 
koguduse tublid inimesed. Suur tänu teile kõigile nii 
advendikontserdi kui ilusa jõulumuusika plaa di eest!

Merle Põder (endine ja tulevane laulja, kuulaja): 
Kontsert algas minu jaoks juba kaua enne seda, 
kui tegelik kuupäev kätt e jõudis. Nii raadios kui 
ka ajakirjanduses kõlas killukesi Lambertuse 20. 
aastapäevast ja tegemistest. Käisin kontserdil abikaasa 
ja 5.a. pojaga. Kontsert oli täpselt nii hea kui ootasin.
Poja jaoks oli selgelt kõige vahvam pidevalt vahetuv 
taustavalgus ja ilus kava, kus näpuga järge ajada, samuti 
tutt avad näod ja mõned tutt avad lauludki.
Enda elamust on natuke raskem sõnadesse panna. See 
oli õhtu kodukirikus. Hea muusika. Inimesed, kes on 
tulnud sellest osa saama. Koor, kes on palju vaeva näinud 
kooriproovidega, suurepärase kava kokkuseadmisega ja 
nüüd lasevad laulul nii kõlada nagu oleks see kergem kui 
inglitiib.
Muidugi läks väga hinge laste ett easte. Nii tore, et ka neil 
on võimalus plaadi valmimisel kaasa aidata. Piret Rips-
Laul’u “Taivaheminek” oli murdes väga vahva. Enda 
lemmikuks oli plaadi nimilugu “Maa on nii kaunis” kahes 
erinevas seades. Kui esimene oli väga ilusasti põimitud 
sissejuhatuseks, siis teine lõpetas kenasti kontserdi.
Ei saa siiski ütlemata jätt a, et elamuse saamiseks on ikka 
kõige parem ise kohal olla. Õnneks saab koori kaunist 
kõla ja ilusaid laule nautida ka kolmelt ilmunud CD-lt. 
Soovin Lambertusele Taevaisa õnnistust ja hoidmist ka 
edaspidi! 
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Riik, kus 
on KL  
esinenud 

 KL 
koorijuht

  KL 
koorijuht

Laulja, 
endine 
KL laulja

 Ees   
saar, kus 
on KL 
esinenud

 Helilooja 
Hugo 
...(perek)

  Riik, kus 
on KL 
esinenud

Helilooja, 
KL 
reper.-st

    Helilooja 
… 
Topman 
(eesn)

   

   KL laulja, 
raamatuk-
hoidja 
eesn.

    Soome 
linn, kus 
on KL 
esinenud

  

    Riik, kus 
on  KL 
esinenud 

      Helilooja 
… Tobias 
(eesn)

 

     Riik, kus 
on KL 
esinenud

 Helilooja 
Rein … 
(perek)

Ees   
saar, kus 
on KL 
esinenud

       

Vastus                  

                

             

          

       

    

   

 

Abiks ristsõna lahendajale:
Siin on kõik vastused, aga järjekord ja tähed on sassi läinud 

AAAAEMRS AAGIILMNS AAINT AAMRU AEIIMMRRST

AGILNPR AGSTUU AIIV AKLMSU BEEEGGIIILMRTÕ

BEEIIKLLLMR DDGILPRSÕ DFLORU ELMNPRU ILTÄ IOORST

Lahendus saada 26. jaanuariks 2014 e-postile: vastus.hagerikirik@gmail.com
Või koguduse aadressil: EELK Hageri kogudus, Hageri, Kohila vald, 79701, Raplamaa.
Lisa ümbrikule teema: Ristsõna

Kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja 2 auhinda, milleks seekord on Kammerkoori Lambertus CD – „Maa 
on nii kaunis“ ja Piibel. Lisa vastusele, millist auhinda eelistad.

LÕBUSAT NUPUTAMIST 

RISTSÕNA: KAMMERKOOR LAMBERTUS ERI
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Kogudusel uus kirikhärra
Peamine põhjus milleks just käesolevas koguduse 
infolehes tutvustame Sääksmäe kogudust on see, et 
selle aasta 1. augustist alustas koguduses tööd uus 
koguduse ülemõpetaja (kirkkoherra) Markku Antola. 
Oktoobrikuu teisel pühapäeval seati uus kirikhärra 
pidulikult ametisse.

Markku Antola puhul on tegemist nii andeka ja 
teeneka mehega, et ta vääriks raamatut. Kuna aga 
meie infolehe maht seda ei võimalda, siis toome tema 
tutvustamiseks ära ainult mõned märksõnad. Markku 
Antola on sündinud 09.01.1958 Eurajoel vaimuliku 
perekonnas. Teoloogilise kõrghariduse omandas ta 
Helsingi Ülikoolis, mille lõputunnistuse sai 1983. a. 
Teoloogiadoktori teadusliku kraadi omandas sealsamas 
1999. a. Väitekiri käsitles karismaatilise liikumise 

Sõpruskogudus Sääksmäel
Juha Valkama, Jüri Vallsalu

tõlgendust luterlikus kirikus. 1987.-1994. a. oli Markku 
Antola misjonitööl Taiwanis. Tema töö misjonitöö 
koolitajana, misjonikooli rektorina ja paljude projektide 
eestvedajana on seotud lugematute tegemistega nii 
kodu- kui välismaal.

Kodumaal on ta töötanud erinevates kogudustes ja 
ametites. Enne Sääksmäele tulekut töötas ta alates 
2010. a. Hatt ula koguduse kaplanina ja kirikhärra ameti 
kohusetäitjana.

Markku on andekas muusik, kes laulab nii solistina kui 
kooris, mängib kitarri, on organiseerinud ja eestvedanud 
erinevaid bände. On abielus Sari Antolaga ja viie lapse 
isa.

Hageri kogudusel on Soomes kolm sõprus-kogudust - Keuruu, Nilsiä ja Sääksmäe. Sääksmäe kogudus on nendest 
sõprussidemete loomise poolest kõige noorem. Ametlikult kirjutasid koguduste õpetajad sõpruskoguduste lepingule 
alla 25.11.2004 Hageri kogudusemajas. Siis küll oli koguduse nimeks veel Valkeakoski kogudus, hiljem koguduste 
ühinemise tõtt u võeti kasutusele ajalooline nimi Sääksmäki.
Sõprussuhted on tähendanud vastastikuseid külaskäike. Samuti oleme tänulikud Sääksmäe kogudusele iga-aastase 
majandusliku toetuse eest. Järgmine Sääksmäe kogudusegrupi külaskäik on ett evalmistamisel ja on planeeritud 
toimuma 16.-18.05.2014. Kindlasti on nende päevade raames ka ühiseid koguduseõhtuid ja jumalateenistusi, millest 
anname täpsemalt teada kevadel.
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Koguduse ajaloost
Sääksmäe kogudusel on pikk ajalugu. Vanim märge 
kogudusest on aastast 1340, kui paavst määras 
kirikukaristuse Sääksmäel elavale mõjukale mehele, 
kes vaidles tolleaegse pastori Henrik Hartmanniga 
kirikumaksude üle. Kogudus arvatakse  tekkinud olevat 
aga kolmeteistkümnenda sajandi alguses. Sääksmäki on 
olnud väga vana muinasajast pärit elupaik. 
Praegune Sääksmäe kirik on ehitatud 1500. a. 
Kivikirikut on muudetud ja uuendatud mitmel korral. 
1929. a. hävis kirik tulekahjus. Järgi jäid ainult müürid. 
Kirik ehitati aga uuesti üles ja on kasutusel tänapäevani. 
1969. a. ehitati Valkeakoski linna keskele uus suur kirik. 
Kahjuks ei ole selle kiriku olukord väga kiita. Viimastel 
aastatel ei ole külmadel talvedel seda kirikut kasutatud 
suurte kütt ekulude tõtt u. Nendele kahele kirikule 
lisaks on kogudusel veel Metsäkansan (Metsarahva) 
külas väike kirik, mis on ehitatud 1930. a. Käesoleva 
aja oluliseks töökeskuseks on ka Pappilanniemen 
kurssikeskus (Pappilaneeme laagrikeskus). Seal 
peetakse leerilaagreid, erinevaid kursusi ja korraldatakse 
muid koguduse üritusi.
Sääksmäe kogudus asub Valkeakoski linna territooriumil. 
Soomes on asjad korraldatud nii, et koguduse ja kohaliku 
omavalitsuse territooriumid peavad katt uma. Suuremas 
linnas võib aga olla rohkem kogudusi.

19. sajandil hakkas Soomes tööstus kiiresti arenema. 
Paberitööstusi loodi energia saamiseks koskede kõrvale. 
Nii sai alguse ka Valkeakoski paberitööstus. Valkeakoski 
on üks osa Sääksmäe kihelkonnast, aga sai omaett e valla 
õigused 1923. a. Iseseisev Valkeakoski kogudus rajati 
1940. a. Aja jooksul ümberkaudsed vallad liideti ja 
tekkis Valkeakoski linn. Ring oli täis saanud ja kohalikud 
kogudused liideti Sääksmäe koguduseks. Koguduse 
puhul sooviti säilitada ajalooline nimi, hoolimata sellest, 
et omavalitsuse nimeks on Valkeakoski linn.

Tänane kogudus
Sääksmäe koguduses on praegusel ajal umbes 17 000 
liiget. See on Soome oludes suhteliselt suur kogudus. 
Linnas on elanikke ca 21 000. Ka kirik on teel koguduste 
ühendamise suunas. Soome suurimas koguduses on 
juba ca 100 000 liiget. Sellised kogudused on aga jagatud 
koguduse tööpiirkondadeks.
Töötajaid on Sääksmäe koguduses umbes 60. 
Vaimulikke on 9, neist kaks töötavad poole kohaga 
ja üks haiglakaplani ametis. Muudest töötajatest 
suurima rühma moodustavad lastetöö tegijad, lastetöö 
vormiks on päevaringid (päiväkerhot). Noortetöös 
on 4 ja hoolekandetöös samuti 4 töötegijat, kantoreid 
(kirikumuusikuid) on 3.
Aastas ristitakse 180-200 last.  Leeris käib igal aastal ka 
umbes 200 noort. Kiriklikke matuseid on samuti ca 200.
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Lugu jõulukuusest

- Miks just kuusk on valitud jõulupuuks, uurisid lapsed vanaemalt.
- Sellest kõneleb üks väga vana lugu. Nii vana, et keegi vist enam ei mäleta, kes seda esimesena rääkis, vastas 
vanaema. Ma jutustan teile.

Kaua-kaua aega tagasi, päris mitusada aastat tagasi, said kolm inglit omapärase ülesande. Nende inglite nimed olid 
Usk, Lootus ja Armastus. Nad pidid lendama maa peale ja välja selgitama, missugune puu sobiks kõige paremini 
siin Põhjalas jõulupuuks. 
Inglid lendasid maa poole. Läbi kosmose hõljudes arutasid nad, missugune peaks see puu küll olema.

Ingel, kellel oli nimeks Usk, ütles:
- Minu meelest peaks sellel puul nägema ristimärki. Ja peale selle peaks see olema sirge tüve ning terava ladvaga, 
mis osutab taeva poole. 

Ingel, nimega Lootus, arvas:
-Minule meeldiks puu, 
mille lehed ei kuiva ära, 
vaid on rohelised kogu aasta.
Talvel ka.
Roheline tähendab ju elu
ja lootust. See on minu lemmikvärv.

Ingel nimega Armastus ootas
kannatlikult, kuni teised lõpetasid
ja ütles siis soojusega hääles:
-Minu meelest on sobiv selline puu,
mille kaharad oksad pakuvad kaitset ja
turvapaika väikestele lindudele ka külmal ajal.

Millise puu inglid valisid?
Muidugi pääses kaunis kuusk jõulupuuks! See sobis kõige paremini.
Kuuseoksad  moodustavad  tüvega risti olles ristimärgi.
Kuusk on roheline kogu aasta. Ka talvel.
Kuuse kaharate okste varjus on väikestel lindudel ja oravatelgi turvapaik.
Inglid olid leidnud puu, mis neile kõigile meeldis ja nad tahtsid ka ise igaüks midagi puule kinkida.

Ingel, nimega Usk, kinnitas oksale särava küünla, et jõulupuu võiks rääkida Jõululapsest, kes on kogu maailma 
valgus.

Ingel, nimega Lootus, asetas kuuse latva sätendava tähe, et jõulupuu võiks Petlemma tähe kombel kutsuda kõiki 
Jeesuse juurde.

Ingel, nimega Armastus, pani kuuse alla palju kauneid kingitusi, et nende saajad võiksid rõõmustada ja peaksid 
meeles jõulude kõige tähtsamat sõnumit – Jõululaps Jeesus on jõulukink Jumalalt kogu maailmale.

Soome keelest tõlkinud Lia Kaljuste
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Pikkade kõrvadega loom
2. Nädala esimene tööpäev
3. Meie riik
4. Okastega loom
5. Viiele järgnev number
6. On kirikutorni tipus
7. Lapsevanem
8. Koduloom
9. Vajalik kirja saatmiseks.

Ristsõna jõuluks

Pühitseme jõule, sest see on 

10. Puuvili.
11. Näo osa
12. Jumalateenistuse koht
13. Kirjutusvahend
14. Pea osa
15. Helgib pimedas
16. Kraaksuv lind

Koostas: Riine (10)
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perek. Raun. Kõnelesid: Taavo Raun, Juhan Põld, 
Arne Mänd. Kammerkoor Lambertus’e 20. aastapäev. 
Lektsioonid: Silja Lepik. Laulis kammerkoor 
Lambertus. 
27.10 Sügisene leeripäev. Lektsioonid: leerilapsed. 
Laulis segakoor
03.11 Pasunakoori 66. aastapäev. Lektsioonid: Elari 
Lend. Puhkpillimuusika. Külas Kohila Koolituskeskuse 
noored pillimängijad koos juhendaja Aigar Kostabi’ga. 
10.11 Isadepäev. Ristimispüha. Lektsioonid: Aivi Sepp. 
Laulis lastekoor
17.11 Kolmanda pühapäeva kuulutustund – vastutaja 
Juhan Põld. Kõnelesid: Agu Kaljuste, Margus Pootsmaa, 
Ruben Lend, Juhan Põld (palve). Lektsioonid: Regina 
Sullakatko. Laulis segakoor
24.11 Surnute mälestuspüha. Lektsioonid: Juhan Põld. 
Orelimuusika: Mai Mänd.
30.11 Kammerkoori Lambertus 20. aastapäeva kontsert 
ja uue CD esitlus.
01.12 Esimene advent. Lektsioonid: Aive Küünarpuu
08.12 Teine advent. Segakoori aastapäev. Lektsioonid: 
Silja Lepik. Laulis segakoor
15.12 Kolmas advent. Kolmanda pühapäeva 
kuulutustund. Mängivad Saku puhkpilliorkester, 
dirigent Ants Reinhold ja Hageri pasunakoor, dirigent 
Joel Ots. Laulab kammerkoor Studium Vocale juhatab 
Tiina Sooba
21.12 Koguduse eakate jõuluõhtu
22.12 Neljas advent. Kohila Koolituskeskuse 
muusikakooli õpilaste kontsert kirikus
24.12 Jõululaupäev. 16.00 laulab kammerkoor 
Lambertus, mängib pasunakoor; 18.00 laulab segakoor
25.12 Esimene jõulupüha. Laulab mudilaskoor
26.12 Teine jõulupüha. Kell 12 Heategevuslik 
jõulukontsert Kohila Mõisakooli toetuseks
29.12 Jumalateenistus
31.12 Vana-aasta õhtu

Märkus: Kui pole märgitud teisiti ja oli nn. tavaline 
pühapäev, siis toimus alati jumalateenistus ja jutlustas 
õpetaja Jüri Vallsalu. Orelil organist Mai Mänd.

13.07 Lektsioonid: Ave Kris Lend
20.07 Orelikontsert. Orelil Olivier Eisenmann, fl öödil 
Verena Steff en Šveitsist
21.07 Kolmanda pühapäeva kuulutustund – vastutaja 
perek. Vahtramäe. Kõnelesid Arne Mänd, Aivi Sepp ja 
Arne Mänd. Lektsioonid: Aivi Sepp
28.07 Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi Lektsioonid: 
Arne Mänd 
04.08  Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. 
Lektsioonid: Arne Mänd
09.08 Orelikontsert. Organist Kristel Aer
11.08 Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. 
Lektsioonid: Arne Mänd
18.08 Kolmanda pühapäeva kuulutustund – vastutaja 
perek. Sepp. Kõnelesid: Arne Mänd, Elari Lend, 
Agu Kaljuste. Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. 
Lektsioonid: Aivi Sepp
20.08 Orelikontsert. Organist Gustav-Leo Kivirand
25.08 Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. Lektsioonid: 
Tõnu Lend. Laulis kammerkoor Lambertus
01.09 Lektsioonid: Aivi Sepp
08.09 Hageri kiriku 121. aastapäev. Lektsioonid: Regina 
Sullakatko
12.-14.09 Palvemaja koristamine
14.09 Hageri palvemaja aastapäeva eelõhtu. Tund 
palvemajas 18.00. Laulis segakoor, mängis pasunakoor.
15.09 Hageri palvemaja aastapäev.10.00 Piiblitund: 
Vallo Ehasalu, 12.00 Jumalateenistus kirikus. Jutlustas 
Vallo Ehasalu. Lektsioonid: Lauri Lend. Muusika: 
Joel Ots metsasarvel, Mai Mänd orelil. Vahepeal 
kehakinnituseks tee ja võileivad. 15.00 Palvemaja 
aastapäeva koosolek. Kõnelesid: Arne Mänd, Agu 
Kaljuste, Juhan Põld, Mikk Liblik, Taavo Raun, 
Ruben Lend, Brigitt e Flensburg, Ilme Kuller, Jüri 
Pootsmaa, Tanel Ots, Hillar Vatsel, Arne Mänd.
Laulis koguduse segakoor, mängis pasunakoor
22.09 Lektsioonid: Arne Mänd
29.09 Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. 
Lektsioonid: Elari Lend. Laulis kammerkoor Lambertus
06.10 Musitseerisid Kohila  Koolituskeskuse 
muusikakooli õpilased. Lektsioonid: Aivi Sepp
13.10 Lõikustänupüha. Pühapäevakooli algus. 
Jumalateenistuse pidas Erkki Juhandi. Lektsioonid: Aivi 
Sepp. 
20.10 Kolmanda pühapäeva kuulutustund – vastutaja 

Koguduse teise poolaasta kroonika 2013
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Vigade parandus

Eelmisesse infolehte Hageri Kirik (nr.19/2013) on satt unud paar eksitavat viga. Siinkohal toome ära õiged faktid:
Lk. 5 alumine pilt:
Pilt on tehtud vahemikus 1957-1962 ja pildil on paremalt Aruisa tütretürar Valve, Aruisa, Aruisa tütar (Valve ema) ning perekonnatutt avad.
Lk. 7 Hageri koguduse raamatukogu blogi aadress internetis on: hagri.blogspot.com

TEATED
EELK Kirikukogu otsusega on soovitav igaaastane
LIIKMEANNETUS 1% INIMESE SISSETULEKUST
NÄIDIS:

Kuu sissetulek: Liikmeannetus aastas:
100.-  12.-
200.- 24.-
500.- 60.-
800.- 96.-

* 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: SEB, 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 maksu-
ametilt tulumaksu osa tagasi. Kasutage seda võimalust.

*Vajaduse korral annab kogudus sellekohase tõendi.

Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on oma annetusega
kogudust toetanud.

LEERIKURSUSED

Kevad-suvine leerikursus algab igal aastal 1. laupäeval peale
Ülestõusmispühi. Tunnid on laupäeviti kella 10-12 Hageri kogu-
dusemajas. See leerikursus on mõeldud ennekõike koolinoortele. 

Leeripäev on juulikuu alguses

Sügisleer algab igal aastal septembri 1. laupäeval ja kestab
novembri alguseni. Tunnid on laupäeviti kella 10-12 Hageri kogu-
dusemajas. Leerikursusele kutsume ka neid, kes arvavad, et nende 

õige leeriaeg on möödas.

RAAMATUKOGU

Raamatukogu on avatud  iga kuu 2. ja 4. pühapäeval enne
jumalateenistust kella 10.30 – 11.45.

Suvel raamatukogu puhkab kuni oktoobrini.

Jumalateenistused Hageris
pühapäeviti algusega kell 12.00

*
Jumalateenistused Sakus

pühapäeviti algusega kell 15.00
*

Iga kuu kolmandal pühapäeval 10.30 kuulutuse tund kirikus
*

Pühapäevakoolitunnid toimuvad Hageris alates Mihklipäevast 
Emadepäevani iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 

12.00. Kogudusemajas.
Info Lia Kaljuste tel: 56914663

Mikk Liblik tel: 53450486

Jumalateenistuse ajal saavad lapsed olla Kiriku Läänetiiva
rõdualuses lastetoas

*
Noorteklubi  Esik,

www.esik.ee, tel: 56506651

Koguduse segakoor
info Anne Maasalu tel:53051981

Aivi Otsnik tel:5163346

Koguduse kammerkoor “Lambertus”, info
Sigrid Põld tel: 5214339

Merle Liblik tel: 5545727

Koguduse lastekoor, info
Sigrid Põld 5214339, Merle Liblik 5545727

Koguduse puhkpilliorkester, info
Joel Ots tel:56622896

Muusikakollektiividesse oodatakse rõõmsalt kaasa lööma!

Infolehe “Hageri Kirik” koostajad ootavad ett epanekuid ja kaastööd  järgmise lehenumbri valmistamiseks.
Samas tänavad kõiki, kes käesoleva numbri valmimisele kaasa aitasid.

Lehe koostasid: Aivi Sepp (aivi.sepp17@gmail.com) ja Juhan Põld (juhan.pold@gmail.com)
Küljendus: Aivar Kaseste. Trükikoda:  

EELK Hageri Lambertuse kogudus                                              
Registr. nr: 80209464                                                                             
A/a 10802003930006                                                              

www.eelk.ee/hageri, hageri@eelk.ee

Koguduse kantselei: Hageri kirikla,
Raplamaa 79701

Tel.  4836121 ja  56453660(õpetaja)


