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Hageri kogudus tähistab tänavu oma rajamise 800. juube-
liaastat. Harjumaa paljude külade elanikud ristiti aastatel 
1219-1220. Nende külade hulgas oli ka Hageri. Hageri kogu-
duse algusaastaks on aga ajalooürikutes peetud 1221. aastat. 
Sealt on koguduse tegevus kestnud tänaseni. Meil on mida 
mäletada.
Tänase Hageri koguduse hingekirjas on 2854 inimest. See 
arv ei ole siiski väga täpne, sest me teame täpselt küll neid 
inimesi, kes on ristitud, aga me ei tea enam väga täpselt, kes 
nendest on veel elus. Kuna kogudus ei saa kasutada tsiviil-
registrit ja inimestel on andmete edastamine kogudusele 
vabatahtlik, siis koguduse kartoteegis ei kajastu paraku kõik 
perekondlikud sündmused, s.h. kõik matused. Mõned kogu-
dusest lahkumised teise kogudusse on jäänud ka kajastamata. 
Umbes 1/2 nimetatud arvust on ainult ristitud. Ristime ju 
lapsi ja mitte kõik ristitud lapsed ei tule hiljem leeri. Nõuko-
gude periood tõstis ainult ristitute osakaalu oluliselt, sest 
kardeti leeri tulla. 
Alates leeripäevast e. konfirmatsioonist loetakse koguduse-
liikmeid täieõiguslikeks koguduseliikmeteks, sest siis nad on 
ise oma ristimist ja usku Jumalasse tunnistanud ja koguduse 
ees kinnitanud. Hageri kogudus on seega ka täna päris suur 
kogudus.
Soomlastel on ilus ütlemine, et jumalateenistus on kogudu-
se pidupäev. Kõnekamalt on raske midagi jumalateenistuse 
kohta öelda. Perekondlikel pidupäevadel tulevad ju inimesed 
kokku ja tunnevad üksteisest rõõmu. Sellised pidupäevad 
süvendavad perekonna või laiemalt võttes suguvõsa kokku-
kuuluvustunnet. Ka koguduse jumalateenistusel toimub 
seesama. Usutunnistus ütleb sellise olemise kohta „me 
usume pühade osadust”. See on osadus sõnas ja sakramen-
dis, aga see on ka osadus üksteisega. Mida rohkem me seda 
osadust kogeme, seda rohkem me seda osadust igatseme. See 
on suure pere kokkuhoidmine.
Kogudusel on ka ühine ülesanne täita – olla Kristuse tunnis-
tajad. Siin ja praegu. On hea, kui saame vaadata koguduse 
auväärsele ajaloole. See toetab meid tänastes tegemistes. 
Samamoodi vaatavad meie kaasaegsed ja tulevased põlved 
meie tegemistele. Oleme usu tunnistajad, nii tegemiste kui 
tegematajätmiste kaudu. Eestlased on oma usku tunnistanud 
sageli just tegudega. Nõukogude ajal oli kirikul küll raske, 
aga ühtegi kirikut kinni ei pandud, sest kohalik kogudus seda 
ei lasknud. Kirikud hoiti avatud ja niipalju kui võimalik ka 
korras. See on tunnistus. Mitmed tänased Hageri kogudu-
se liikmed meenutavad hardusega seda talgutöö vaimsust 
ja inimeste ohvrimeelsust, kui tehti kirikule kapitaalremon-
ti. Nendest töödest on möödas juba rohkem kui 30 aastat 
aga tehtu kõnetab tegijaid ja kõiki kirikus viibijaid. Sama 
võimalus ja ülesanne on ka meie põlvkonnal. Käsil on kiriku 
välisfassaadi remont ja järge ootab kogudusemaja kapitaalre-
mont, et elu võiks jätkuda tänastele nõuetele vastavalt ja me 
saaksime end tunda koguduse keskel hästi.
Kogudus riigilt mingit tegevustoetust ei saa. Oleme tänulikud 
Kohila vallale, kes on igal aastal toetanud arhitektuurimäles-
tiste remonte umbes 10 000 euroga. Valdav osa koguduse 

Kogudusena osaduses ka juubeliaastal

kuludest, ka remondikuludest, tuleb kogudusel endal kanda. 
Vahel olen kuulnud inimeste mõttekäiku: „ma ei ole kirikus 
käinud, miks ma peaksin annetama”. See mõttekäik on tekki-
nud ärimaailmast – teenus ja tasu. Kirik ei osuta teenust. 
Terve koguduse ülesanne on aga tagada, et kirik saaks olla 
kohal. Koguduses sisse seatud liikmeannetuse süsteem, et iga 
koguduseliige saaks igal aastal oma liikmeannetusega, mis on 
soovituslikult umbes 1% inimese aasta sissetulekust, toeta-
da koguduse tänaseid tegemisi. Suur tänu kõigile, kes on ka 
koorma kandmisel valmis olema osaduses!
Tahan siiski tulla veel tagasi juubeliaasta teema juurde. 
On väga erakordne aasta. Vähemus meie hulgast saab tähista-
da koguduse järgmist suurt juubelit, klassikaliselt on juube-
liks peetud iga 50. aastat. Erakordsed aastad on nagu hetked 
meie ajas, mis tulevad ja juba on need läinud. Aeg koosneb 
hetkedest. Meie ajal on aga tähendus siis, kui selles on olnud 
otsekui ajatuid hetki, millest oleme saanud osa. 
Kutsun teid kõiki, head koguduseliikmed ja Hageri kihel-
konna elanikud osa saama veel eelolevatest juubeliaasta 
sündmustest. Juubeliaasta kulminatsioon on kindlasti 11. ja 
12. septembril, kui toimub teemakohane ajalookonverents 
Hageri rahvamajas ja juubeli-jumalateenistus Hageri kirikus. 
Huvitavat avastamist ja ilusat osadust võimaldab kogudus 
aga alati.

Kohtumiseni kirikus!

Jüri Vallsalu
Koguduse õpetaja

“Hageri kogudus 800”
sündmused 2021

Hageri akadeemia.
Mihhail Lotmani külalisloeng

“Ristisõjad semiootiku vaatenurgast”
Hageri palvemajas

12:00 kontsert-jumalateenistus Hageri kirikus
laulab EELK Hageri koguduse

kammerkoor Lambertus

Kava täieneb - lisaks toimuvad aasta jooksul veel erinevad ettevõtmised
(näitused, teemapäevad jne.)

Jalgrattamatk
Hageri kihelkonnas

12:00 kontsert-jumalateenistus Hageri kirikus.
Osalevad Hageri koguduse pasunakoor,

Kose kiriku pasunakoor ja Rapla pasunakoor.

L 11.09 ajalookonverents
"Taani misjon ja ristisõjad Eestimaale" Hageri Rahvamajas

Piiskop Philippe Jourdan
(Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Eestis)-

“Misjonitöö ja ristisõjad katoliku kiriku vaates”

prof Kersti Markus (TLÜ kunstiajalugu)-
“Taani misjon ja ristisõjad.

Kuidas võime mõista taanlaste tegevust
läbi kirikute arhitektuuri varasemate kihistuste”

prof Linda Kaljundi (EKA kultuuriajalugu),
dr Tiina-Mall Kreem (kunstiajaloolane)-

“Taani misjon ja ristisõjad Eesti kultuurimälus-
kirjanduse, kunsti ja visuaalkultuuri näitel.

16:00 Kontsert Hageri kirikus

P 12.09 (12:00) Aastapäeva jumalateenistus Hageri kirikus.
Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.
Koguduse lipu ja vapi pühitsemine 

16:00 kohtumisõhtu
peapiiskop Urmas Viilmaga
Kohila Mõisakoolis

18:00 Hageri Akadeemia. Arne Hiobi külalisloeng
“Ristisõjad Pühal Maal ja Maarjamaa ristiusustamine”
Hageri palvemajas

12:00 "Taani pühapäev"
Hageri kirikus.
Peale teenistust kirikukohv
taanipäraste võileibadega

Kohila valla õpilaste
ajalookonverents ja kontsert
Hageri kirikus

Planeeritav reis Taani,
ristisõdijate lähtekohtadesse

Perelaager Nuutsaku laagrikeskuses
Viljandimaal

Kuulutusnädal Hageri kirikus.
Jumalateenistused toimuvad õhtuti 18:00

E 17.05 jutlustab piiskop Joel Luhamets,
Tartu Pauluse kogudus
T 18.05 jutlustab õp. Vallo Ehasalu,
Elva kogudus
K 19.05 jutlustab õp. Triin Käpp,
Tartu Ülikooli-Jaani kogudus
N 20.05 jutlustab Viljandi praost, assessor Marko Tiitus,
Viljandi Jaani kogudus
R 21.05 jutlustab Valga praost Mart Jaanson,
Nõo kogudus
R 28.05 (19:00) Kirikuteöö ja Taiźe õhtu Hageri kirikus.
Külas Tiina ja Kaimo Klement, Mustamäe kogudus

Hageri
Lambertuse
kogudus
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Juubelisündmustele lisaks algasid 16. mail koguduse nõuko-
gu korralised valimised, mis kestsid nädal aega ja 23. mail 
toimus koguduse täiskogu koosolek koguduse nõukogu vali-
miste lõpetamiseks. Uus nõukogu kogunes oma esimesele 
koosolekule 30. mail, kus valiti koguduse juhatus, revisjoni-
komisjon ja sinodi saadikud.
Nõukogu liikmed: Janika Aben, Ervin Aigro, Merle Beljäev, 
Aire Havakats, Maret Kalder-Aigro, Agu Kaljuste, Jaanus 
Kruus, Elari Lend, Tõnu Lend, Silja Lepik, Merle Liblik, 
Mikk Liblik, Väino Maasalu, Arne Mänd, Joel Ots, Juhan 
Põld, Sigrid Põld, Helen Raun, Taavo Raun ja Marju Teekivi.

Juhatus: Juhan Põld esimees, Agu Kaljuste aseesimees, Väino 
Maasalu, Mikk Liblik, Taavo Raun ja õpetaja Jüri Vallsalu 
ameti poolest.
Revisjonikomisjon: Janika Aben, Maret Kalder-Aigro, Elari 
Lend, Helen Raun ja Marju Teekivi
Sinodisaadikud: Agu Kaljuste ja Sigrid Põld.
Veidi taustainfot EELK koduleheküljelt:
Koguduse nõukogu ja juhatus
Koguduse juhtimisel on vaimulikele abiks koguduse 
juhtorganid. Iga nelja aasta järel valib koguduse täiskogu 
enda hulgast strateegilisemat laadi küsimuste otsustamiseks 
koguduse nõukogu. Nõukokku kuulub 7-30 valitavat liiget. 
Ameti poolest kuuluvad nõukogusse koguduse õpetaja ja 
abiõpetaja.
Nõukogu omakorda valib koguduse igapäevase  töö juhti-
miseks juhatuse. Juhatuse esimees on paljudes kogudustes 
õpetaja kõige lähem kaastööline, kes aitab korraldada nii 
vaimulikku elu puudutavaid küsimusi, kui ka majanduseluga 
seonduvat.

Hageri kogudusel uus nõukogu

Praostkonna sinod Hageris
2. juunil toimus peapiiskop Urmas Viilma sõnul selle aasta 
esimene sinod Hageris, kus Lääne-Harju praostkonna uued 
sinodisaadikud kogunesid esmalt Hageri kirikusse ühisele 
jumalateenistusele, kus teenisid praostkonna vaimulikud, 
seejärel Hageri vennastekoguduse palvemajja sinodikoosole-
kule. Praost Jüri Vallsalu tervitas kõiki ja meenutas, et viimati 
kohtuti Keilas vahetult enne koroonaviiruse teise laine algust.
Sinodil kuulati praosti ettekannet praostkonna tegevusest 
lõppenud aruandeaastal ja kõikide koguduste esindajad 
andsid omalt poolt viieminutilise ülevaate koguduse oluli-
sematest sündmustest ja tegevustest. Valiti ka praostkonna 
nõukogu, kirikukogu saadikud ja nende asemikud. 
Pika sinodipäeva lõpetuseks tõdesid paljud, et kuigi see oli 
väsitav päev, oli siiski tore taas näost-näkku kohtuda ja ükstei-
sega suhelda ilma, et ekraanid meid üksteisest lahutaksid.

Veidi taustainfot EELK koduleheküljelt:
Praostkonna sinod
EELK kogudused on Kodu-Eestis koondunud kaheteistküm-
neks ning Välis-Eesti piiskopkonnas viieks praostkonnaks, 
mida juhivad praostid. Praosti valib neljaks aastaks ametis-
se praostkonna esinduskogu ehk sinod ning valitud praosti 
kinnitab ametisse konsistoorium.
Praostkonna sinodi valitavad liikmed on iga koguduse 
nõukogu poolt enda liikmete hulgast neljaks aastaks vali-
tud kaks ilmikliiget. Ameti poolest on sinodi liikmed praost, 
praostkonna koguduste õpetajad, abiõpetajad, diakonid ja 
praosti alluvuses töötavad vikaarvaimulikud. Peapiiskopil, 
piiskopil või nende esindajal on samuti õigus sinodi koosole-
kust hääleõigusega osa võtta.

Koguduse juhatus. Foto: Merle Beljäev
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Issanda teed on imelised! Kes oleks võinud arvata, et toimub 
vangerdus, mille käigus satuvad toredad naised ringiga üksteise 
kogudusse. Käimas on Hageri Kogudus 800 juubeliaasta, mille 
käigus käsitleme ka Taani ja Eesti ühisosa. Järgnevas intervjuus 
jagavad Katrin ja Louise oma kogemusi. 

Millised olid sinu eelteadmised Taani/Eesti kohta enne 
sinna elama asumist?
Katrin Lindstrøm (edaspidi K): Ma ei teadnud Taani kohta 
suurt midagi. Arvasin, et seal on kõik punapead. Olin kuul-
nud, et nad on jalka EMi võitnud. Et seal on Legolandi lõbus-
tuspark. Aga pigem oli see lihtsalt üks kõrvaline riik või läbi-
sõidumaa.

Louise Flensburg Lend (edaspidi L): Paljud taanlased 
teavad, et meie lipp on pärit Tallinnast ☺ Eesti oli ikkagi 
võõras koht, mitte naabermaa nagu Rootsi või Saksamaa. 
Külastasin Eestit teismelisena FDF-iga (Taani kristlik skauti-
de ühing) ja gümnaasiumi ajal käisin kooriga ringreisil. Need 
mõlemad olid rohkem turismireisid ja kohalike inimestega 
me väga kokku ei puutunud. Keel tundus võõras ja keeruline. 

Millised on taanlased/eestlased ja kuidas toimus uude 
ühiskonda sisseelamine? 
K: Taanlased on avatud, sõbralikud ja lahked, aga pärissuh-
teid on nendega raske luua. Tundus, et sotsiaalsed grupid 
kujunevad välja õpingute ajal või töökollektiivides ja neid 
hoitakse, nendesse gruppidesse oli raske siseneda. Olin esial-
gu taanlase võõramaalasest naine. Alguses ma ei õppinud ega 
käinud ka veel tööl ja mul, kes ma muidu olen eestlase kohta 
üsna avatud suhtleja, tekkis kriis. Keeltekoolis olid teised 
välismaalased, aga kursuste raames ka seal inimesed vahe-
tusid väga tihti. Mõtlesin, et ma olen liiga vana... kas suudan 
veel mõnda sotsiaalsesse gruppi sisse elada? Tundsin, et pean 
looma enda sotsiaalse võrgustiku.

L: Ise olen pigem tagasihoidlik suhtleja ja mulle jäi alguses 
mulje, et eestlased on ka tagasihoidlikud, eriti kui on vaja 
suhelda võõrkeeles. Kui kohtusime pereliikmete ja sõprade-
ga, siis mul oli lihtne, olin Elari kõrval ja kõik oli hästi. Aga 
kui olin üksi, siis see oli nagu teine äärmus. Nagu must ja 
valge. Kui inimesed ei tea, kust sa tuled, siis nad väga ei huvi-
tu sinust. Minu perevälisteks tuttavateks olid pigem teised 
välismaalastest vahetusõpilased, kellega suhtleme siiani. Eks 
seda mõjutas ka see, et olin esimese aasta Tallinna Ülikoolis, 
siis vahetusõpilasena Saksamaal ja lõpuks lõpetasin õpingud 
Tartu Ülikoolis. 
Tallinna Saksa koguduses praktikal olles sain kontakti Juli-
aga, kes otsis saksa keele eraõpetajat. Julia on Eesti venelane, 

kes on abielus indialasega. Hakkasin talle saksa keelt õpeta-
ma ja me suhtleme siiani, käime peredega läbi.

K: Huvitav on see, et ka minu esimene sõbranna ei olnud 
taanlane, vaid Grööni naine, minu abikaasa sõbra naine. 
Arnajaraq võttis mind oma tiiva alla. Ta kutsus mind õhtu-
söökidele ja nii ma siis istusin seal ainukese blondina gröön-
lannade vahel. Nad on nii soojad inimesed, ma tunnen seal 
ennast väga teretulnuna. Käime nende naistega reisimas. 
Arnajaraq on olnud mulle suureks abiks Taani ühiskonda 
sisseelamisel.

Kuidas sujus uue keele õppimine?
K: Käisin intensiivkursustel ja igal õhtul olid füüsiliselt näoli-
hased väsinud. Mäletan, et üks esimesi lauseid Kopenhaageni 
keeltekoolis oli, et kuidas öelda politseis: „Min cykel er blevet 
stjålet“ (Minu jalgratas on ära varastatud). Seda peeti väga 
oluliseks, et kui sa elad linnas, kus on väga palju jalgrattaid, 
siis küllap läheb peagi ka seda lauset vaja. 
Taani keeles ei ole eesti keelele omast artikulatsiooni. Hääle 

Minu Taani
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Hageri
Lambertuse
kogudus

KATRIN (37) on üles kasvanud Hageri koguduses. Ta on 
käinud siin pühapäevakoolis, laulnud kammerkooris alti, 
mänginud viiulit ja teinud noortetööd. Viimased kaksteist 
aastat on ta elanud Taanis, Kopenhaageni lähedal. Katrin 
on abielus Henrikuga ja nende peres kasvab seitsmeaastane 
Christian. Katrin töötab riigiametnikuna Taani riigikirikus 
pastori sekretärina Karlslunde koguduses.

Foto: Henrik Lindstrøm
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Minu Eesti

LOUISE (36) on üles kasvanud Taanis, Karlslunde külas, 
kus tema ema teenis pastorina. Kaksteist aastat tagasi kolis 
Louise Eestisse. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli germanisti-
ka eriala magistrikraadiga. Louise on abielus Elariga ja nende 
peres kasvab neli last. Louise töötab õpetajana Kohila Mõisa-
koolis. Ta laulab Hageri koguduse kammerkooris alti ja õpe-
tab lapsi pühapäevakoolis.

tekitamine toimub kurgus, see hääldamine tundus ebainim-
lik... nagu kuum kartul kogu aeg suus, keel ees... nagu hakkaks 
oksendama. Eestlase jaoks on keeruline hääldada Taani „D“ 
tähte, see kõlab meie jaoks pigem nagu „L“. Püüdlikult hääl-
dasin „Jeg hedder Katrin“ (Minu nimi on Katrin). Õpetaja 
küsis, miks sa vihkad Katrinit? („Jeg hader Katrin“). 
Ma ei ole üldse keeleinimene, käisin matemaatika klassis. 
See on ikka suur Jumala ime, et ma taani keele ära õppisin. 
Enam-vähem sujuvalt rääkimiseks kulus üheksa kuud. Selles 
aitas mind kõige enam esimene töökoht laste mängupargis, 
kus olin sunnitud töötama klientide ja kolleegidega, kes ei 
rääkinud ka eriti inglise keelt.  

L: Mul läks umbes sama kaua. Eestisse elama asudes hakka-
sin väga intensiivselt keelt õppima, ülikoolis ja kaks korda 
nädalas eraõpetaja juures. Suureks abiks oli see, et elasime 
koos Elari onu Taavetiga. Kui ta ühel hetkel sai aru, et mina 
saan temast aru, oi kuidas ta hakkas rääkima. Sellest oli suur 
kasu. Ka sellest, et Elari oli koolis õhtuti. Jagasime Taavetiga 

kööki, üks teeb süüa, teine sööb... imelik on ju pikalt vaikuses 
istuda. Sain kasutada koolis õpitut. 
Minul kui filoloogil oli ikka väga huvitav. Pean ütlema, et 
saksa keel oli siin osaliselt abiks. Huvitav oli hakata ütlema 
kõike üks ühele, nii nagu loed. Eesti keele grammatika oli 
hoopis teistsugune. Mäletan ükskord rahvakoolis, kui Elari 
kirjutas kirja enda emale: „Silkeborgis...“ Oh sa, kuidas see 
mind häiris, need täiendused seal lõppudes... nii ei saa teha, 
see on nii kole, mis sa teed? Väga valus oli vaadata, kuidas ta 
kirjutab seda niiviisi. Siis sain aru, et nii see eesti keeles käib, 
midagi pole teha. Harju ära ☺
Kuidas sujus töö leidmine? 
K: Siin on olnud täitsa imede teekond. Esimene töö oli nö 
integratsiooni töökoht, mida Taani riik oli loonud, et välis-
maalased, kes ei räägi veel taani keelt, aga kellel on vastav ette-
valmistus, saaksid olla ühiskonnale kasulikud ja samas prakti-
seerida keelt. Töötasin endast paarkümmend aastat vanema-
te naistega laste mänguplatsil. Info selle töökoha kohta tuli 
Taani eestlaste Facebooki grupi kaudu. Mõtlesin, et mul on 
sobivad eeldused ja võiksin proovida ja nii saatsin avalduse 
ära. Siis mu abikaasa ütles, et mine nüüd sinna ja tutvusta 
ennast. Mõtlesin, et mina küll ei lähe ennast müüma. Eestis 
poleks küll julgenud seda teha. Aga välismaalasena lubasin 
endale veidi naiivsemalt käitumist. Koputasin uksele ja selle 
peale otsis juhataja minu paberid välja ja nii saingi selle töö. 
Ta ütles, et tegelikult oligi minu CV neile silma jäänud. 
Ma polnud varem kogenud sellist võrdväärset kommunikat-
siooni. Kõik said sõna võtta ja avalikult välja öelda ülemuse-
le, kui üks või teine asi ei toiminud. Eestis ma poleks selliselt 
julgenud. Ei olnud ülevalt alla vaatamist. See oli hästi posi-
tiivne. Sarnast suhtumist olen kogenud ka kõikides teistes 
töökollektiivides. Peale lapse sündi vahetasin töökohta, sest 
mänguplatsi tööajad ei sobinud enam. Kandideerisin disai-
nipoodi müüjaks ja jälle tuli kasuks minu varasem kogemus, 
seekord Olde Hansa poes töötamisest. Sealse kollektiiviga 
tekkis sõpruskond, kellega käime siiani läbi. Siinkohal võiks 
veel mainida, et Taani töökollektiivis on väga olulisel kohal 
koos söömine. Kõigil on võileivad kaasas ja tehakse kohvi. 
Lõuna kõrvale ei räägita tööst ega eraelust, vaid näiteks 
sellest, kus oled viimati kontserdil käinud. Ja ülemused 
söövad alati koos alluvatega. 
L: Olen oluliselt vähem töötanud selle 12 aasta jooksul, sest 
esimesed aastad õppisin ja siis olen olnud lastega kodus. Ühel 
hetkel, kui hakkasin töö otsimise peale mõtlema, selgus, et 
mind oli keegi soovitanud Kohila Mõisakooli direktorile. 
Enne veel, kui jõudsin avalduse kirjutada, võttis direktor Anu 
Nigesen minuga ise ühendust ja kutsus vestlusele. Hakkasin 
saksa keelt õpetama ja tegin juhi assistendi tööd. Mul on väga 
hea töökollektiiv ja olen töö eest väga tänulik. Kahjuks koolis 
on söögivahetunnid väga kiired ja õpetajatel ei ole aega koos 
süüa. Tore on, et mõisakoolis alustavad lapsed söömist söögi-
laulu ja palvega. 
Hetkel olen emapuhkusel. Hea on teada, et olen tagasi ooda-
tud.

Foto: Elari Lend
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Kuidas toimus kogudusega liitumine? 
L: Elari kuulus Hageri kogudusse ja nii tundus see loogili-
ne, et hakkame käima Hageris, ehkki elasime alguses Tallin-
nas. Kuna olen muusikaga tegelenud, siis hakkasin kogu-
duse kammerkooris laulma. Harjumatu oli, et kooriproov 
on pühapäeviti. Oleks oodanud, et on argipäeva õhtul, aga 
kuna Hagerisse tullakse pigem kaugemalt, siis ei ole see liht-
salt võimalik. Pärast teenistust ollakse toredasti koos kohvi-
lauas, siis kooriproov. Niimoodi on siis pühapäevad kirikuelu 
päevad. Lapsepõlves olin harjunud, et teenistus oli ennelõu-
nal ja siis tuli pere aeg – läksime perega väljasõidule või sugu-
lastele-sõpradele külla. 
Olen aru saanud, et Eestis on aastapäevi palju ja neid tuleb 
tähistada: koguduse aastapäev, palvemaja aastapäev, kiriku 
aastapäev, erinevate kooride ja ansamblite aastapäevad, Vaba-
riigi aastapäev jne. Taanis me nii palju ei tähistanud. Kindlas-
ti vähem, kui ma olen Eestis kogenud. See on ilmselt seotud 
Eesti ajalooga – varem polnud võimalik vabalt kohtuda ja 
usust rääkida.

Katrin ja Arnajaraq. Foto: Erakogu
K: Minu esimeses elukohas Kopenhaagenis, Frederiksber-
gis elasime kiriku kõrval. Kui kellad hakkasid helisema, siis 
jooksime trepist alla ja läksime kirikusse (lapsena sai pidevalt 
sõidetud 40 km Lasnamäelt Hagerisse). Kahjuks selles kiri-
kus ei tekkinud meil kellegagi kontakti. Me olime ainukesed 
noored seal. Nooremaid inimesi nägime ainult siis, kui tuldi 
lapsi ristima (Taanis toimuvad ristimised üldjuhul teenistuse 
raames) ja peale seda neid inimesi rohkem ei kohanud. 
Siin Holtes, kus me nüüd elame, tekitasime alguses suhteli-
selt palju ärevust, sest meil oli väike beebi kaasas. Mäletan, et 
ma alguses hullult kartsin siia kirikusse Christianiga minna, 
sest kõik alati vaatasid, et miks nad tulevad selle lapsega. 
Mitte halva pärast, see oli neile lihtsalt harjumatu. Siis üks 
pastor ütles meile ettevaatlikult, et teate, meil siin toimuvad 
kord kuus ka „pasta jumalateenistused“, kus peale jumalatee-
nistust süüakse üheskoos spagette või lasanjet. Me ütlesime, 
et jaa, me teame neid, aga me sooviks lihtsalt pühapäeval kiri-
kus käia. 
Mulle meeldib see, et siin algab jumalateenistus 10.30. Pärast 
seda tuled koju ja on aega rahulikult lõunat süüa ja ei ole 
muid kohustusi. Alguses tekitas see minus rahutust, et mida 
selle vaba ajaga peale hakata. Koristama nagu ei hakka ja pesu 

ei pese, söögiasjad on ka korras. Pidevalt pidin midagi välja 
mõtlema, et kas lähme siis metsa või peame kellegi külla 
kutsuma. Või oleme lihtsalt ja logeleme? Hageris oli tavaliselt 
päev ära planeeritud ja ise ei pidanud mõtlema. Samas ma 
tunnen, et see on nii hea, see aja võtmine pere jaoks. Ei pea 
midagi suurt tegema. Nüüd elame ka Henriku ema lähedal ja 
käime seal kohvi joomas. Küsimus on selles, millise kogemu-
sega ja kust sa tuled ja millega sa oled enne olnud harjunud. 
Mõlemat pidi on tore, aga tuleb harjuda ja leida see oma asi. 

Oled sa nüüd leidnud selle?
K: Oh ei ole... (naerab) eks ma ikka otsin, aga ma olen heas 
kohas. Nüüd olen leidnud selle õige töö, mis mulle meeldib 
ja mida ma tahan teha kasvõi elu lõpuni. Pean lihtsalt leidma 
töö kõrvalt veel midagi, mida teha. 

Katrin, sa oled jõudnud ringiga tööle kogudusse, kust 
Louise on pärit, räägi mida sa seal teed ja kuidas see kõik 
nii juhtus?
K: See amet on väga vana. Vanasti oleksin ma täitnud käsit-
si kirikuraamatuid. Lisaks käis tookord ja ka praegu väikse-
mates kohtades selle ameti juurde teenistusel piibli tekstide 
lugemine, algus- ja lõpupalve ütlemine ning armulaua jagami-
ne koos õpetajaga. Ja siis on ka abistamine pastori kuue vahe-
tamisel. Taani kirikus on teenistuse alguses pastor mustas 
talaaris ja enne armulauda lisatakse väga uhke pealisrüü ning 
selles pidi teda minu eelkäija abistama. Meie koguduses on 
lisaks minule veel kaks inimest sama töö peal. Mina töötan 
ainult kontoris. Käsitsi enam kirikuraamatutesse ei kirju-
tata. Kõik toimub elektrooniliselt. Ma registreerin sünde, 
surmasid, matuseid, ristimisi, laulatusi, nimede muutmisi 
ja lastele nimede andmisi. See, mis Eestis käib läbi rahvasti-
kuregistri, käib Taanis läbi kirikuraamatute. Huvitav on see, 
et ma registreerin kirikuraamatutesse ka moslemeid. Väga 
hästi peab seadust tundma: milliseid nimesid tohib võtta ja 
milliseid nimesid võib lastele panna. Lisaks veel telefonikõ-
nedele vastamine, ristimisaegade kokku leppimine, kalendri 
täitmine. Igasugused koguduse retked, nende korraldamine, 
administratiivne töö. Plakatid ja koduleht. Ükski päev pole 
sarnane eelmisega. Õhtuti ma olen päris väsinud. Aga rõõm 
on nii suur, et selline töökoht on Taanis olemas. 
Ma ju kaotasin koroona pärast eelmise hea töökoha, ehkki 
ma ei arvanud, et ma jäängi poemüüjaks. Minu jaoks oli 
vallandamine võimalus ja vajadus lõpuks otsustada, mida 
ma soovin tegelikult teha. Kas minna uuesti poodi tööle või 
hakata õppima ja valmistuma selleks unistuste tööks. Hirm 
oli ikka suur, sest pean seda kõike tegema taani keeles. Ma 
ju küll räägin ja kirjutan, aga taani keeles õppimine on teine 
asi. Ma jõudsin võtta ühe kursuse ja siis internetis guugel-
dasin veel selle ameti kohta, et mida ma peaksin oskama ja 
teadma… Äkitselt tuli ette Karlslunde koguduse töökuulu-
tus. Näitasin seda abikaasale, et Karlslunde otsib sekretäri, 
esialgu poole ajaga, see tähendab, et saaksin õpingute kõrvalt 
alustada. Mõtlesin, kas ma peaksin Louisele teatama, et ma 
seda teen? Kirjutasin pika kirja Louise emale, aga ma ei saat-
nud seda ära. See oleks olnud neile nii suur koorem ja vastu-
tus, kui ma lõpuks ei oleks siiski end tõestanud.
Kirjutasin motivatsioonikirja, et mul ei ole veel vastavat hari-
dust ega ka kogemust selles vallas, aga mul on tohutu moti-
vatsioon. Kui ma selle töö saan, siis ma teen kõik selleks, et 
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anda endast parim. Hästi ausalt. Ja siis Henrik ütles, et ei ole 
siin midagi: sa lähed lihtsalt oma iseloomu, huumori ja sarmi-
ga. Tundus, et see intervjuu ei läinud väga hästi. Aga juba 
järgmisel päeval helistati, et sain töökoha. Selleks hetkeks ei 
olnud ma veel kellelegi rääkinud, et ma tunnen Louise ema 
Birgittet, kes on varem seal koguduses pastor olnud. Esime-
sel tööpäeval kohvipausi ajal selgus, et koguduse pastor oli 
juba Facebookist märganud, et Birgitte on meie ühine tuttav. 
Siis me hakkasime rääkima Louisest ja pastor isegi mäletas 
Elarit ning meenutas, kuidas nad käisid koguduse noortega 
Bornholmi saarel. See tekitas palju elevust. Siis ütles pastor, 
et see on ikka täielik Jumala juhtimine. Kogu hirm kadus ja 
kõik läks paika.
Väga tore oli see, kui läksin esimest korda kohtuma surnu-
aia kontori juhiga, siis pastor viskas nalja, et siin on natuke 
onupoja poliitikat. Seepeale võttis ka see inimene mind väga 
soojalt vastu. Kui ma veel ütlesin, et ma olen Louise ühe 
kaksiku ristiema, siis hakkasid kõik lihtsalt totaalselt naerma. 
Maailm on nii väike. 
Täiesti selline tunne on, et nüüd ma olen koju jõudnud. 
Mulle väga meeldib seal. Ma ei taha lihtsalt hommikust õhtu-
ni kontoris istuda, vaid tegutseda ja kaasa mõelda. Ja mis on 
veel huvitav, kodust tööle on mul 40 kilomeetrit, täpselt sama 
pikk tee, nagu oli vanasti Lasnamäelt Hagerisse.

Kui võrrelda, siis millised on erinevused ja ühisosad Eesti 
ja Taani kiriku elus? 
L: Paljude taanlaste jaoks on usk eraasi, millest väga ei räägi-
ta. Eestis on rohkem küsimusi, et kas oled või ei ole krist-
lane. Mulle on jäänud mulje, et Eestis on kaks varianti, kas 
oled aktiivne kirikutöötegija või siis teine äärmus, et sa ei 
tea usuasjadest absoluutselt mitte midagi. Sellist vahepealset 
ei ole. Kõik taani lapsed ei tea kõike luterlikust usust ja kiri-
kuelust, aga Taanis on siiski usuõpetus õppekavas.

K: Kui ma poleks Hageris üles kasvanud, siis oleks see kõik 
teistmoodi. Minu jaoks pole kunagi olnud usust rääkimine 
imelik, aga siin inimesed ei räägi sellest. Mul on mõnede 
pastorite puhul jäänud mulje, et pastori ametit võetakse kui 
üht tööotsa. Eestis tundub see olevat siiski veel kutsumuse 
küsimus. Eestis ei ole kirik ja usk loomulik osa kultuurist. 
Taanis on kirik osa kultuurist. Siin on väga palju riiklikke 
pühasid ja vabu päevi: ülestõusmispühad, ka teine püha on 
vaba päev, taevaminemise püha, nelipüha, suur palvepäev, 
aga mõnikord ei teata, mida need vabad päevad tähendavad.
Taanlastel on loomulik ühendus kirikuga. Peaaegu kõik 
lapsed ristitakse. Üldine arusaam usust on kõigil olemas. Aga 
kogudustes on vähe noori ja peresid. Oma kodukirikus oleme 
arutanud, mida teha. Pakkusin välja, et võiksime näiteks 
kodugruppe luua või kokkusaamisi väikelaste emadele. Selle 
peale pastor muutus ettevaatlikuks, sest see värk tundus natu-
ke sektantlik. Taanlastel on usk ikka väga isiklik asi. 
Hiljuti tuli meie kogudusse uus abiõpetaja. Kohtusime ja 
rääkisin talle oma vennastekoguduse taustast. Tuli välja, et 
tema kirjutab tekste vennastekoguduse loosungite raama-
tusse. See oli kinnitav kogemus, sest mu vanemad kirjutavad 
tekste eestikeelsesse loosungite raamatusse. 

Mida oled üle võtnud kaasmaalastelt ja milliseid tradit-
sioone oled püüdnud ise säilitada?

K: Eks me tähistame ikka Eesti Vabariigi aastapäeva ja taas-
iseseisvumispäeva. Ja näiteks jaanipäeva. Olen võtnud meie 
sõprusringkonnas selle tähistamisel juhtveduri rolli, osalt 
ka sellepärast, et mul on endal siis sünnipäev. Me kindlasti 
tähistame seda suuremalt kui tavataanlased. Teeme korra-
liku lõkke ja ma innustan inimesi jääma kuni öötundideni, 
ehkki paljud lähevad siiski varem koju, kuna peavad järgmisel 
päeval tööle minema. 
Kui ma olin esimest aastat Taanis ja käisime õhtuti linnatä-
navatel jalutamas, siis jäi silma, et pered söövad koos õhtust 
ja küünlad pannakse põlema. See hakkas mulle kohutavalt 
meeldima. Oleme siiani oma peres seda traditsiooni hoid-
nud. Isegi siis, kui keegi meist tuleb hiljem koju, püüame 
õhtusööki koos süüa. Seda ma oma kodust ei mäleta, eks meil 
oli palju lapsi ja kõigil olid omad trennid, muusikakoolid ja 
toimetused. Me ei söö kunagi teleka ees. Ainult väga harva 
reede õhtul Disney Show’d vaadates. 

L: Ühine õhtusöök on see, mida ka mina olen püüdnud siin 
Eestis juurutada. Nii kaua, kui see veel vähegi laste ja enda 
käimiste-tegemiste kõrvalt on võimalik, püüame seda hoida. 
Teine oluline asi on see, et taanlased panevad lipu välja, kui 
on pidupäev, nt sünnipäev, pulm või ristimine. Lipu panen 
välja ka siis, kui on näiteks minu ema sünnipäev või vanaema 
sünniaastapäev. Eesti lipu kasutus on mõnevõrra teise tähen-
dusega.

Mõned huvitavad faktid Taani kirikuelu kohta:
• Taanis nimetatakse kirikut „folkekirke“ ehk rahvakiri-

kuks. Luterlik kirik on riigikirik.
• Kopenhaageni linnas on 119 kirikut, kahe kiriku vahe-

line vahemaa ei ole rohkem kui 500m.
• Taanis on 2400 luteri kirikut (Eestis 160 kirikut).
• Taani külakirikud on väiksemad kui Eestis, ca 100 

kohta 
• Valdav enamus pastoreid on naised ja organistideks on 

sageli mehed.
• Ametlikult on kõik peale ristimist automaatselt kohali-

ku koguduse liikmed.
• Kirikumaksu hakatakse inimese palgast arvestama 

alates 18. eluaastast.
• Surnuaiad asuvad kirikuaedades. Kui inimene ei ole 

kirikuliige, siis tal ei ole otseõigust saada krunti kiriku
aias ja hauaplats on kallim. 

K: Louise, kas te tantsite jõulude ajal ümber kuusepuu?

L: Eestis me pole seda teinud, sest seda üldjuhul tehakse 
Taanis jõululaupäeval, aga tihti oleme sellel ajal olnud Elari 
perega Eestis. Aga kui me oleme Taanis jõulude ajal, siis me 
kindlasti tantsime. Aga teie, Kati?

K: See meeldib mulle väga ja selle ma olen omaks võtnud. 
Oluline oleks siinkohal öelda, et see jõulupuu ümber tant-
simine tähendab seda, et inimesed hoiavad üksteisel kätest 
kinni ja liiguvad rahulikult tuttavaid jõululaule lauldes ümber 
jõulupuu. Sama asja võime näha ju ka „Kevade“ filmis. 
Üks sarnasus veel Eesti ja Taani vahel on ühiselt laulmise 
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kultuur. Eelmise aasta eriolukorrast ajendatult on reede õhtu-
ti hakatud tegema ühislaulmise saadet. Terved pered laulavad 
tuttavaid laule teleka ees kaasa, kogu Taani laulab koos. Selles 
on midagi, mis meenutab mulle Eestit. Mulle tuleb selline 
ülev tunne sisse nagu laulupeol.

Millised on olnud kõige suuremad üllatused Eesti / Taani 
köögis-söögis?
K: Kõige suurem erinevus on ikkagi see võileibade söömi-
ne lõuna ajal. Enam levinud on võileivad pasteediga ja neid 
võetakse kaasa kooli ja kontorisse. Aga minu suurim lemmik 
on karriheeringas. Seda ma võiksin süüa kolm korda päevas. 

L: Minu esmane kogemus Eesti toiduga olid küüslauguleivad, 
mida Elari rahvakoolis oma toanaabriga näksis. Väga erilise 
aroomiga. Pisikeses toas, aknad kinni ja poisid krõbistavad... 
ungarlasest toakaaslasele oli saadetud ka veel salaami vorsti... 

K: Laste sünnipäevadel pakutakse kukleid võiga, vahukoore-
torti ja morssi. Ei ole kartulisalatit viineritega. Üldse on Taani 
sünnipäevadel üks tort. Ei ole nii, et tehakse seitse erinevat 
kooki, nagu tädi Ester teeb. On vaid üks magustoit või kook 
ja sinna kõrvale ei jooda kohvi. Kõigepealt süüakse magustoit 
ära ja hiljem juuakse kohvi peale. 
Kui me tähistasime esimest korda siin minu abikaasa sünni-
päeva, siis ma tegin kolm kooki ja üks tema otsekohesem 
sõber ütles, et miks sa nii palju vaeva näed? Ei ole vaja! Ühest 
piisab. Aga ma tahtsin olla hea abikaasa ja muljet avaldada. 

L: Ma mäletan ka oma esimesi sünnipäevapidusid Estri-Tõnu 
juures. Seal oli ju tavaliselt igal peol üle neljakümne inimese. 
Loomulikult pidi siis ka olema rohkem kooke. 

K: See on tõesti suur erinevus, et ma tulen vägagi suurest 
perest väga väikesesse perre. Siin on meil külalisteks ainult 
abikaasa ema ja mõned peretuttavad, sõbrad. Ei ole tavapära-
ne kutsuda 52 inimest oma 13. a. sünnipäevale ☺
K: Mida sa tavaliselt ostad kodumaalt kaasa?

L: Võrreldes kümne aasta taguse ajaga, on nüüd ikkagi 
võimalik leida ka siit neid tooteid, näiteks remoulade (kala-
toitude juurde sobiv kaste), ristede løg (krõbe sibul). Oleme 
avastanud siit ka taani stiilis pasteedi. Leivaga on kõige keeru-
lisem. Päris taani maitsega rukkileiba ei ole veel siit leidnud, 
aga Rukkipala maitseb mulle väga.

K: Minu meelest Eesti leib on ikka parem kui Taani leib. Meie 
võtame alati Eestist leiba kaasa. Lisaks grillvorste – Henriku 
meelest on Eesti omad palju paremad, seal on rohkem liha 

sees. Kohupiima, seda teralist. Vanasti võtsin ka kohukesi. 
Ema tehtud moosi. Ja võib-olla kõige naljakam asi – meie 
Hageri naabrionu kanamunad. Kui ma tulin Taani elama, 
siis minu jaoks olid Taani munad absurdselt kallid, kümnene 
pakk mune maksis ca 5€. Mu isa on sestsaadik alati hoolitse-
nud selle eest, et oleks paar resti mune, mida saaksin lennu-
ki peale kaasa võtta. Oleme pakkinud neid mullikile ja riiete 
sisse ja nii oleme paar nädalat saanud süüa odavamalt ☺
Mida sa igatsed kõige enam? 
L: Loomulikult igatsen kõige enam perekonda – õde perega, 
vanemaid ja sõpru. Igatsen nt seda, et saaksin spontaanselt 
minna õele külla, ilma et peaks seda pikalt ette planeerima ja 
kogu perega mitmeks ööks jääma. Igatsen väga oma õelapsi.
Igatsen ka seda, et saaks minna lastega raamatukokku ja vali-
da hunniku raamatuid emakeeles neile ja endale. Õnneks on 
minu ema ja õde lahkesti kinkinud meile palju taanikeelset 
lastekirjandust sünnipäevadeks ja jõuludeks, nii et loetud 
saab ikka. 

K: Kõige rohkem igatsen ikkagi seda füüsilist lähedust pere ja 
sõpradega. Ma mäletan, et alguses tahtsin Eestisse tulles kõik 
sõbrad läbi käia ja püüda kõigiga suhelda, siis olin noorem 
ja sõprussuhted olid värskelt maha jäänud. Istusime iga õhtu 
kellegi juures poole ööni. Ja kui Taani tagasi jõudsin, oli 
tihti tunne, et oleks vaja veel nädal aega puhata. Nüüd on ka 
sõpradel tekkinud pered ja võtame rahulikumalt ning oleme 
rohkem paiksed, kui Eestisse tuleme. Me ei reisi perega väga 
mujale, puhkuse ajal on ikka üks ja sama reisisihtpunkt – 
Eesti. Igatsen Eesti eriti valgeid öid. Ja lund! Siin muutuvad 
kõik aastaajad ühesuguseks. Kogu aeg on vihm ja tuul. 
Igatsen seda eestlaseks olemise võimalust, kus inimesed 
saavad minust 100% aru. Mu taani keel on juba väga hea, aga 
ikkagi on mõned nüansid, kus ma tunnen, et nad ei saa minust 
päriselt aru. Et ma ei mõelnud halvasti või et see oli naljaga 
öeldud. Eestis olles ma olen eestlane omal maal. Taanis on 
kõik tore, kõik on hästi, aga ma olen siiski võõras võõral maal. 
Kodu võib olla ka kahes kohas. Kui ma olen vanemate juures, 
siis ma tunnen ennast väga koduselt, aga lõpuks tagasi tulles 
on ikkagi jälle hea panna asjad oma kappi. Kodu on seal, kus 
on su oma asjad ja oma voodi.
Alguses oli muidugi suurem koduigatsus. Minu jaoks on see 
olnud kõik üks suur iseenda leidmine. Kes ma siis olen? Mida 
ma üldse oskan ja saan teha? Mis mind tegelikult huvitab? 
Oluline on tunda, et mind on siin kellelegi vaja. Hageris ma 
tundsin, et ma olen vajalik koorilauljana, viilumängijana. 
Ülikoolis olid omad kohustused, sõprussuhted jne. Taanis 
olin ma esialgu lihtsalt abikaasa, aga see, et tekiks suhted ja 
oma koht siinses ühiskonnas, see võtab aega. See tekib siis, 
kui sa leiad endale sobiva töö, hobid, mingid väljundid. Mulle 
meeldib elada Taanis, ma olen siin võib-olla leidnud ja teinud 
asju, mida ma poleks Eestis kunagi teinud ja see on vorminud 
mind selleks, kes ma olen. Eriti nüüd, kus mul on oma pere, 
oma maja ja aed. Lapsel on omad tegemised ja omad sõbrad, 
aga ka tema igatseb tohutult Eestit. Nüüd, kus reisimises on 
jäänud pikem vahe sisse, küsib ta iga päev, et mitme päeva 
pärast me sõidame? Loodetavasti varsti sõidame ja kohtume.

Videokõne põhjal kokku kirjutanud
Elari Lend 

Taani avatud võileib
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Minu aasta Kopenhaagenis
Joel Ots

Õppisin ühe õppeaasta (2000/2001) metsasarve Taani 
Kuninglikus Muusikaakadeemias Kopenhaagenis ja tööta-
sin lauljana Højdevangs kirikus. Erasmuse stipendium kattis 
50% välismaal õppimise kuludest, seega tuli võõras riigis 
kiiresti otsida töö- ja elukoht, mille leidmine on Kopenhaa-
genis raske. Mõni üliõpilane magas esimese kuu linnapar-
gis telgis, mul oli võimalus esialgu ööbida ühe eesti tudengi 
ühikatoa põrandal ja üsna kiiresti sain oma elamise. Leidsin 
lisaraha teenimise võimaluse kirikulauljana. Taanis tegutseb 
iga suurema kiriku juures 2-4 palgalist lauljat, kelle ülesanne 
on kaasa laulda koraale, liturgiat ja igal teenistusel ühe nelja-
häälse koorilaulu. Tööloa saamine võttis aega, ütlesin orga-
nistile, et Eestis ei maksta kirikus laulmise eest, võin töötada 
tasuta, aga ka selleks tuli luba küsida. Riigikirikus on asjad 
teistmoodi, kõik kirikutöötajad saavad palka. Siiani imes-
tan, kuidas mind võeti kirikulauljaks tööle, sest oskasin taani 
keeles ainult kümme sõna. Vahel anti uus noot kätte pool 
tundi enne teenistuse algust ja kohe pidi soolot laulma, teised 
lauljad tõlkisid kiiresti laulu sisu ja parandasid hääldust. 
Õnneks on taani keeles palju kergem laulda, kui rääkida. Veel 
mängisin teenistustel metsasarve ja andsime koos organistiga 
eraldi kontserte. Mis oli teistmoodi võrreldes meie luterliku 
kirikuga? Peaaegu igal jumalateenistusel toimus ristimine, 
taanlased soovivad endiselt lapsi ristida. Kui võrrelda meie 
koraaliraamatuga, siis enamik koraale olid teise meloodiaga, 
samuti oli teistsugune liturgia.
Vanasti diskuteeriti, milline peaks olema õige luterliku kiri-
ku muusika või liturgia, maailmas ringi rännates näeme, kui 
palju see erineb ja ei ole põhjust sellel teemal vaielda.
Ühel pühapäeval istus esimeses pingireas kirikuline koos 
koeraga, kes käitus väga viisakalt. Kutsu tõusis koos 

peremehega õigel ajal püsti, ainult istus varem tagasi, ei 
vaadanud selja taha hiljaks jäänud kirikuliste poole, pilk oli 
suunatud altarile ja ei ulgunud orelimängu peale. Küsisin, kas 
teie kirikus tohib olla koos lemmikloomaga, aga siis selgus, et 
tegemist oli pimeda hästi koolitatud saatekoeraga. Kas meie 
kirikus oleks olnud selline asi võimalik 20 aastat tagasi? Lool 
on palju suurem tähendus, see näitab, kui küps on Taani ühis-
kond ja kuidas hoolitsetakse puuetega inimeste eest. Meie 
hakkame sinna jõudma, kus Taani oli 20-30 aastat tagasi, alles 
nüüd pääseb kirikusse ratastooliga mööda kaldteed. Kõik 
saavad kirikus viibida, isegi pükse kandvad ja kõrvarõngaste-
ga naised, millele vaadati veel seitsmekümnendatel viltu.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud! 
(Mt 11:28) Selle salmiga kutsub Jeesus igat koormatut ja 
vaevatut enda juurde, ei ole kutses muid kriteeriume esitatud, 
vaid siiras soov temaga kohtuda. Millised reeglid on inimes-
tele kehtestanud erinevad riigikorrad ja kirikud pühakodade 
külastamisel?
Taanis on alates reformatsioonist luterlus riigiusund ja täielik 
usuvabadus alates 1849. aasta põhiseadusest. Kõik on saanud 
vabalt uskuda ja see on muutnud inimesed tolerantsemaks. 
Eestis on alles üks inimpõlv üles kasvanud usuvabaduse 
keskel. Võrreldes nõukaajaga on meie ühiskond ja inimesed 
palju muutunud ja praegu ei ole enam Taaniga nii suurt erine-
vust nagu 20 aastat tagasi. 
Rahvusvahelises koolis võõras riigis õppimine andis eelkõi-
ge vabaduse mõelda laiemalt, koolist sain uusi kogemusi, aga 
kindlasti jääb kõige erilisemalt meelde töötamine kirikulaul-
jana. Selline haruldane Taanis töötamise võimalus on olnud 
üksikutel eestlastel.

Kopenhaageni Meie Päästja kiriku tornis. Foto: Erakogu
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Hageri koguduse juubeliaasta tegevustest
Sigrid Põld

Koguduse juubeliaasta on täies hoos! Kohati on tulnud ette 
ka seisakuid, kuid need ei ole meist sõltunud.
On suur rõõm, et vahetult enne märtsis kehtestatud ürituste 
keeldu, saime pidada ära esimese Hageri Akadeemia õhtu. 
Hageri Akadeemia on pisut ehk ambitsioonikas idee, mis on 
mõtetes olnud juba mitmeid aastaid, eriti seoses palvemaja 
renoveerimisega. Selle nime all soovime korraldada palve-
majas mõtteloo õhtuid, kuhu kutsume esinema erinevaid ini-
mesi, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi mõnel huvitaval 
teemal. On tore, et idee sai teoks ja loengusari käivitatud just 
nüüd, koguduse juubeliaastal.
Esimeseks külaliseks oli Tallinna Jaani koguduse õpetaja 
Arne Hiob. Arne Hiob töötab ka õppejõuna Usuteaduse Ins-
tituudis, kirjutab raamatuid ning on reisijuht Pühale Maale ja 
veel paljudesse Euroopa riikidesse, kus asuvad Piibli seisuko-
halt olulised piirkonnad. Arne Hiobi kaasahaarav jutustamis-
viis, lai silmaring ning muhe olek panevad teda kuulama ning 
seejuures pole üldse oluline kuulaja ettevalmistus.
Kuna juubeliaasta üks teemasid on Maarjamaa ristiusustami-
ne ja Taani misjonäride siiatulek, siis palusime ka temal rää-
kida ristisõdadest, nende algusest ja olemusest. Seda eelkõi-
ge Jeruusalemmas toimunud ristisõdade näitel. Kuigi Arne 
Hiob ei ole kirikuajaloolane, oli teema tema jaoks köitev, ta 

valmistas selle ette ning tuli Hagerisse, kus pidas väga huvita-
va loengu, mille pealkirjaks „Ristisõjad Pühal Maal ja Maar-
jamaa ristiusustamine“.
Kui valmistasime õhtut ette, arvestasime piirangutest tulene-
vate tingimustega ja kartsime, kas rahvast üldse tuleb. Hirm 
oli aga asjatu, sest kõik toolid täitusid kiiresti ning oli vaja 
mõned veel juurdegi lisada. Ettekanne kujunes nii põnevaks, 
et keegi ei kiirustanud loengu lõppedes koju, vaid jäädi veel 
mõneks ajaks arutlema ja vestlema.
Loodame, et saame ka sügisel korraldada samasuguse huvita-
va õhtu. Siis on lubanud tulla rääkima Mihhail Lotman, ikka 
ristisõdadest. 
23. mail sai aga teoks Hageri kihelkonna õpilaste konverents 
ja kontsert. 
Mõte oli, et kui saaks kuidagi kaasata ka noori oma kodukoh-
ta uurima ja sellest kirjutama ning siis ka teistele tutvustama 
– oleks tore. Täna võib öelda, et mõte sai teoks ja oleme tä-
nulikud, et Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli, Ruila 
ja Kurtna kooli õpetajad ja õpilased selle ellu viisid. Lisaks 
soovisime anda võimaluse juubeliaastal musitseerida ka Ko-
hila koolituskeskuse muusikakooli õpilastele. Ka see soov 
realiseerus 23. mail kirikus. Lapsed, kes olid pikalt oodanud 
võimalust avalikult esineda, tegid seda nüüd suure rõõmuga, 

Foto: Vello Kuusmaa
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otsekui paisu tagant välja saades. Esinejaid oli palju ning kuu-
lata sai nii keelpille, puhkpille kui klahvpille! Mõned õpilased 
käisid nädal varem juba orelil esinemas – rõõmustame orga-
nistide järelkasvu üle.
Tänapäeva koolilastel on kohustus kaheksandas klassis teha 
loovtöö. Mõni teeb selle rohkem teoreetilise, teine pigem 
praktilise. Teemad valitakse nii, et see pakuks ka tegijale en-
dale rõõmu ja huvi. Hea meel oli tõdeda, et viimastel aastatel 
on ikka ja jälle loovtööks valitud nii kihelkonna ajalooga kui 
ka tänapäevaga seotud teemasid. Õpilaste konverentsil esit-
leti kaheksat uurimistööd, mis olid kõik äärmiselt põnevad! 
Leidus töö keskkonna teemal, mis seotud Kernu piirkonnast 
läbi mineva Via Balticaga. Teine huvitav töö käsitles Mõnuste 
külas asuva Ristema talu ajalugu. Kolmas Ruila kooli õpilase 
töö rääkis Hageri kihelkonna kirivöö mustritest ning neljas 
töö põhines arheoloogilistel leidudel. Lausa uskumatu, mida 
kõike võib leida vana talu põllult! 
Kurtna kooli õpilane on suur fotograafiahuviline, mistõttu 
tema oli valinud teema, kus sai rakendada pildistamisoskust 
ning oli jäädvustanud Kiisa-Kurtna piirkonna vanemad hoo-
ned, võrreldes kaasaegseid fotosid ajaloolistega. Töö põhjal 
valmis ka näitus, mida said kõik huvilised näha Kiisa raama-
tukogus. 
Kohila Mõisakool, mis on meie piirkonna noorim kool, on 
põneva saamislooga ja just sellele teemale sai kirjutatud üks 
uurimistöö sama kooli õpilase poolt. 
Kohila Gümnaasiumi õpilased olid ette võtnud tõelise teadu-
se! Nemad kirjutasid uurimistööd Hageri koguduse tekkest 

ning Taani ristisõdadest. Tööd olid igati köitvad ja juhtisid tä-
helepanu detailidele, mida, isegi teemat tundes, ehk pole mär-
ganud või mis võib olla ununenud. Hea oli taaskord kuulda 
kasvõi seda, et taanlaste ristisõjad polnud nii agressiivsed kui 
sakslaste omad.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et saame olla tänulikud suurepära-
selt õnnestunud sündmuse eest! Kuigi üritus ise kestis vaevalt 
paar tundi, tähendas see õpilastele pikka ettevalmistustööd. 
Suur tänu kõigile, kes võtsid ette mõne teema, mis meie piir-
konnaga seotud!  
Kõikide uurimistöödega on võimalik tutvuda ka Hageri muu-
seumis. 
Vaadates edasi tulevastele juubeliaasta sündmustele, on hea 
meel teada anda, et järgmine ajalookonverents on tulemas 
juba 11. septembril. Siis on Hageris külalised, kes tutvustavad 
ristisõdade temaatikat läbi ajaloo, ilukirjanduse ja kunsti.
Tere tulemast osalema! 

Arne Hiob. Foto: Sigrid Põld

28.05 toimus Taize palvus ja noorteõhtu. Külalisteks Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement ja Kaimo Klement. Foto: Silja Lepik 
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Hageri koguduse juubeliaasta tegevustest
Hageri koguduse juubeliaastale andis avalöögi kohtumisõh-
tu peapiiskop Urmas Viilmaga ja tema abikaasa Egle Viil-
maga, kes on Tallinna Toomkooli direktor. Vestlusring toi-
mus 23. jaanuaril Kohila Mõisa(kooli) saalis, vestust juhtis 
Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu. Kuna ajad olid ärevad 
ja tuli jälgida ruumi täituvuse piiranguid, siis tehti võimali-
kuks ka osalemine videosilla  vahendusel otseülekandena. 
See oli väga tervitatav, nii sai toredast õhtust osa palju roh-
kem inimesi. Videosalvestus on jätkuvalt vaadatav Youtube’s 
(https://hagerikogudus800.weebly.com/kajastused.html)

Pärast paarikuist suhtlemise ja kohtumise pausi jätkus juube-
lisündmuste hooaeg mais täistuuridel.
17.- 21. maini toimus Hageri koguduses üle pikkade aasta-
te taas kuulutusnädal, kus igal õhtul oli jumalateenistus ja 

Joel Luhamets. Foto: Vello Kuusmaa

jutlustas erinev kirikuõpetaja. Külalised olid tulnud lõuna-
poolsetest praostkondadest: Lõuna-Eesti piirkonna piiskop 
Joel Luhamets, Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu, Tartu 
Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp, Viljandi Jaani 
koguduse õpetaja, praost, assessor Marko Tiitus, Nõo kogu-
duse õpetaja, praost Mart Jaanson.
Pärast jutlust oli väike küsimuste-vastuste voor, kus saime pi-
sut lähemalt teada külalise elust ja tegemistest. Igal õhtul oli 
kogudusemajas kaetud ka kohvilaud, kus sai osadust tunda ja 
vestlusringis osaleda.
Hageri koguduse juubeliaasta kodulehel on võimalik ka 
sündmuste kajastusi vaadata: https://hagerikogudus800.
weebly.com/kajastused.html

Vallo Ehasalu. Foto: Vello Kuusmaa

Triin Käpp. Foto: Vello Kuusmaa Marko Tiitus. Foto: Vello Kuusmaa

Mart Jaanson. Foto: Vello Kuusmaa
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Elust erilisel ajal
Aivi Sepp

See on jätkulugu eelmisel kevadel alustatud eriolukorra kajas-
tusele. Tänavu küll ametlikult eriolukorda välja ei kuulutatud, 
kuigi sisuliselt see oli eriolukord. Nimetame seda siis koroona 
teiseks laineks või lihtsalt eriliseks ajaks, vahet ju pole. 
Küsisime samadelt inimestelt, kuidas on see aeg möödunud ja 
milliseid jälgi jätnud. 
Kuigi sel aastal oli olukord palju hullem, nüüd teab või lausa 
tunneb igaüks kedagi, kes koroonat põdenud on, siis üldised 
käitumismustrid olid hoopis teistsugused, vabamad… 
Minu üks isiklik kogemus või õppetund on, et tuleb elada 
hetkes, enam ei saa teha pikaajalisi plaane.
Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
On ainult hetk, milles viibime praegu.
Need Artur Alliksaare luuleread on sel kevadel minu jaoks 
eriti kõnekad olnud. Ja teine on see, et endist aega ei tule taga-
si, elu, ühiskond, kõik on muutunud. Me lihtsalt peame õppi-
ma uues reaalsuses elama.

Mai Mänd:
Tänavu koroona-teemal kirjutama hakates otsustasin, et ei loe 
üle seda, mida ma aasta tagasi samal teemal kirjutasin, et tolla-
sed mõtted ei hakkaks segama praegusi.
Möödunud suvel, kui koroonakriis hakkas taanduma, teadsi-
me, et teine laine tuleb, aga et see on nii pikaajaline ja nii palju-
de elusid räsiv ja hävitav, ei kujutanud vist keegi ette. Viirusega 
koos elamine on nüüd meie uus reaalsus kauaks ajaks. Ei jäägi 
muud üle kui õppida uutmoodi elama, meeldib see meile või 
mitte.  Õnneks on inimesele antud kohanemisvõime, et ka 
ebatavalistes ja harjumatutes oludes eluga toime tulla. Viima-
se aasta märksõnadeks ongi pidev määramatuse tunne  ja 
teatav väsimus kogu sellest olukorrast.
Ei hakka üle kordama, millised tegevused osaliselt või täies-
ti ära keelati, kui haigestumine kiiresti levima hakkas, seda 
teame kõik niigi. Kirikute jumalateenistused said sügistalvel 
veel toimuda, aga koorid-orkestrid läksid pausile, sest koos 
laulmine ja pillipuhumine kuulutati eriti ohtlikuks tegevuseks. 
Valmistusime hoolikalt jõulujumalateenistusteks, pooled 
pingiread kirikus suleti ja märgistati kohad, kus tohib istuda. 
Oli mure, kas kirikuliste laulmine (küll läbi maskide) on ka 
üksteisele ohtlik. Ervin Aigro oli nõus tromboonil soleerima 
ja jõuluõhtu muusikaline osa lisaks ühislauludele oli mõlemal 
jumalateenistusel olemas. Üllatusena tuli seekord jõuluõhtul 
kirikusse uskumatult  vähe inimesi.  
Uus aasta algas küllalt ärevalt, mitmed omaksed ja tuttavad 
jäid haigeks, osad  kergelt, aga oli ka väga tõsiseid juhtumeid. 
Koolides oli elu kaootiline – teated õpilaste või koolitöötajate 
haigestumisest tulid ikka ja jälle täiesti ootamatult ja pöörasid 
kõik pea peale – paljud klassid ja õpetajad pidid koju isolat-
siooni jääma. Raamatukogus hoidsime päevad läbi aknad 
avatuna hoolimata külmadest ilmadest. Mõtetes oli pide-
valt kujutlus siseruumide õhus hulkadena ringihõljuvatest 
kurjadest viirustest. Tundus ebaõiglasena, et peame töötama 
sadade ja sadade laste hulgas, omamata mingit kaitset (põhi-
kooli õpilased ju maske ei kandnud), aga oma lastelastega 

turvakaalutlustel kokku ei saanud. Oli lausa kergenduseks, kui 
11. märtsist jäid peaaegu kõik õpilased koju distantsõppele ja 
raamatukogu laenutused hakkasid toimuma kontaktivabalt. 
Lastega perede elukorraldus muutus kindlasti keerulisemaks 
ja ega lapsedki seda eriliseks õnneks ei pidanud, et ei saa 
omaealistega kokku. Paljudele siiski meeldis kodus õppida ja 
see ei valmistanud neile raskusi. Mina nägin rohkem õpeta-
mise poolt – abikaasa Arne asus igal hommikul arvuti taha 
Zoomi-tunde andma, valmistas neid pikalt ette ja nägi vaeva 
palju rohkem kui tavatunde andes. Õnneks saime kahepea-
le ka tehniliste küsimustega hakkama ja olemegi nüüd selles 
suhtes targemad kui enne. 
Meie pere igapäevaelu kulges aga rahulikumalt, kuhugi eriti 
minna ei saanud ega tahtnudki.  Mida vanemaks saad, seda 
rohkem tunned, kui hea on kodus olla, mitte pidevalt ringi 
sekeldada ja tegelda võib-olla nii mõnegi ebavajaliku asjaga. 
Kasutasime esimest korda isegi e-Selveri teenuseid umbes 
poolteist kuud, et toidupoes mitte võõraste inimestega kokku 
puutuda. Pool aastat vältisime juuksuris käimist, pügasime 
(otseses mõttes) teineteist, et mitte päris koopainimeste-
na välja näha. Kuigi, kes meid nii väga nägigi, välja arvatud 
Zoomis… Unistasin kahest asjast, mida haiguseohu taandu-
des kõige enne teen – käin juuksuris ja kutsun lapselapsed 
külla. 
Kui detsembri lõpus esimesed koroonavaktsiinid Eestisse 
jõudsid, oli see väike lootusekiir, et asjad hakkavad paremuse 
poole minema. Tavainimese jaoks ei muutunud esialgu mida-
gi, oli vaid helesinine unistus, et ehk kunagi saab päästvat 
vaktsiini ka. Vahepeal jõuti aga liiga kergekäeliselt piiranguid 
leevendada ja nii jõudsime riigi nakatumisnäitajate poolest 
päris hullu seisu. Kõigist meediakanalitest tuli halbu ja raskeid 
uudiseid ja ega see meeleolu eriti ei tõstnud. Sel kõige keeruli-
semal ajal keelati ka jumalateenistused, juba kahel aastal pole-
gi me saanud ühiselt Ülestõusmispühi pidada. Käisin siiski 
pühapäeviti orelit mängimas, et üksikud pühakotta jõudnud 
teelised veidi hingekosutust saaksid. Viimastel kuudel oleme 
kodus palju veebijumalateenistusi vaadanud ja oleme selle 
võimaluse eest tegijatele väga tänulikud.
Oma laste ja lastelastega me polnud sügisest saadik üldse 
kokku saanud, ka jõulude ajal polnud ühist söömaaega nagu 
tavaliselt. Suur oli rõõm, kui koolitöötajatena saime märtsis 
esimese vaktsiini, see tekitas kohe tunde, et iga päevaga läheb 
paremuse poole. Nüüd täisvaktsineeritutena oleme saanud 
juba kõiki armsaid lähedasi näha ja nendega koos olla. 
Mulle üldse ei meeldi väljend „koduseinte vahele surutud“. 
Mis mõttes surutud, keegi pole ometi teie ust väljastpoolt 
lukku keeranud? Kui sa pole just haige või viirusekand-
ja, võid igal ajal välja jalutama ja loodusesse minna. Minagi 
tundsin puudust koosolemisest sõprade ja sugulastega, aga 
see olukord pole maailmalõpp, aeg läheb edasi, üha rohkem 
inimesi saab vaktsineeritud ja elu muutub kindlasti paremaks. 
Kui mõelda meie emade-vanaemade  põlvkondade peale, 
mida nemad läbi elasid - küüditamised, süütult vangi viiduna 
kaugel kodumaast, sõda – siis hakkab küll piinlik, mille pärast 
mõned meist praegu virisevad. Kas keegi vahetaks maski 
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kandmise ebamugavuse või reisimisvõimalustest ilmajäämise 
mõne sellise katsumuse vastu? Kodus püsimine ei tohiks ka 
ületamatult raske koorem olla. Sel koroona-ajal kerkis tera-
valt esile hoolivuse küsimus – kas märkame endast nõrge-
maid ja väetimaid; kui ise ei karda haigust, kas kanname 
maske ja hoiame turvalist vahemaad lihtsalt selleks, et hoida 
kaasinimese tervist ja elu. 
Jah, aeg on teistmoodi kui oleme siiani harjunud normaalseks 
pidama, aga kindlasti tahab kõiksuse Looja selle läbi maail-
male midagi öelda, igaüks peaks selle vaid iseenese jaoks ära 
tundma. Võib-olla on see sõnum igale inimesele erinev, sõltu-
valt sellest, mida ta siiani on elus tähtsaks pidanud ja millele 
oma aega ja jõudu pühendanud. 

Agu Kaljuste:
Oleme jälle ühest erilisest perioodist läbi tulnud, aga mis on 
see, mida sellest meenutada? Välistest reeglitest kinni pida-
mine on saanud juba harjumuseks: maski kandmine, käte 
desinfitseerimine ja distantsi hoidmine, see kõik on olnud 
iseenesest mõistetav. Kui aga mõelda koguduse elu peale, siis 
see on Hageris küll tugevasti kannatada saanud. Segakoor 
pole juba poolteist aastat kordagi kokku saanud, pasunakoor 
ainult üksikud korrad, beebilaul, pühapäevakool, kõik on 
pihta saanud. (Kammerkoor Lambertus sai küll ilusa asjaga 
hakkama, salvestades keset suve jõuluplaati.) Pühapäevakoo-
li õpetajad  pidasid paar korda virtuaaltundi. Jumalateenistu-
sed, piibli- ja palvetunnid on olnud pikalt pausi peal. Jõulu-
õhtu jumalateenistusteks valmistusime hoolega, et reegleid 
täita suurte rahvahulkade paigutamisel, tegelikult tulid koha-
le ainult üksikud inimesed. (Ainus, mida oleme siin ära õppi-
nud, on koguduse juhatuse virtuaalsete koosolekute pidami-
se.) See kõik on oma jälje jätnud. Inimestel on vaja omavahel 
suhelda, et me ei jääks üksteisele kaugeks.
Kui ma oma isiklikule elule mõtlen, siis on möödunud aasta 
olnud suurte muutuste aasta. Oleme abikaasaga pikkade 
aastate jooksul olnud sellised „kahepaiksed“, üks kodu Tallin-
nas, teine Hageris. Olen olnud päris kaua ka erinevates ameti-
tes, kus on tulnud teatud vastutust kanda. Tänaseks oleme 
jäänud Hagerisse paikseteks ja ka oma ametiülesanded olen 
ükshaaval saanud teistele üle anda. Tegelikult on vastutustest 
vabanemine üsna kergendav tunne, eriti kui näed järeltulija-
tes häid asjade edasiviijaid. Ka koguduse juhatuse esimehe 
vastutuse sain üle anda Juhan Põllule. Olen selle eest väga 
tänulik! 
Kuulasin hiljuti üht aastakümneid vana jutluse salvestust 
pastor Osvald Tärgilt, kes ütles, et Jumalal on meie jaoks 
olemas väga erinevaid aegu, mõnikord on head ajad, mõni-
kord rasked ajad, aga kõikides nendes aegades on Jumal meie 
juures. Inimesed on oma käitumistes aga väga heitlikud. 
Headel aegadel me sageli unustame Jumala olemasolu üldse 
ära, rasketel aegadel aga hakkame süüdistama Jumalat, et 
miks ta on lasknud selle meie peale tulla. Tegelikult oleks vaja 
meil igaühel mõelda sellele, mida mina saaksin teha omalt 
poolt, et tuua leevendust keerulisele olukorrale. Olen mõel-
nud, mida Jumal tahab selle ülemaailmse epideemia kaudu 
meile ütelda? Kas inimkond üldse mõtleb sellele, et Juma-
lal on siiski viimane sõna ütelda? Oleme oma hommiku- ja 
õhtupalvetes ikka palunud, et Tema seaks piiri selle haiguse 
levikule, aga et Ta õpetaks meid ka selle olukorra kaudu Teda 

rohkem austama.
Soovin kõigile Jumala lähedaloleku isiklikku tunnetust ja 
Tema õnnistust!

Sigrid Põld:
Teine suletud uste taga istumine oli pisut teistmoodi.
Enam polnud selles midagi uudset või põnevat, et mis saab 
ja kuidas saab. Ei viitsinud enam väga pingutada, et elu oleks 
huvitav.
Argipäev surus peale ja oluline oli, et tööd ja tegemised 
saaksid tehtud. Lisandus pigem hirm, kui kuulsin uudiseid 
haiguse laialdasest levikust, nägin numbreid haiglas olevatest 
patsientidest jne. Aga pigem selles mõttes, et kuidas küll kogu 
meditsiinisüsteem vastu peab... 
Mingil hetkel tekkis enamikul meist totaalne vaimne väsi-
mus. Esimesel korral seda nii ei tundnud. Ka siis oli teadma-
tus, aga kuna olukord oli nii uus, siis ei osanud veel midagi 
hirmus pikale venivat oodata. Nüüdsel korral tundus, et appi, 
see ei lõpegi! Kuigi meil oli võimalus alati õue minna ja kodus 
on ka palju ruumi, siis teatud ahistatuse tunne siiski tekkis. 
Avastasin, et kõige rohkem tunnen puudust reisimisest. See 
tähendab võimalusest kuhugi minna, et avastada uut. Eestis 
on kindlasti veel piirkondi, kuhu pole jõudnud, kuid sellegi-
poolest tunnen, et vaja oleks ikka ära käia ka kusagil piiri taga.
Keeruline on olnud ka kooritegevuse puudumine. Ühtpidi 
on kõik võitnud nüüd proovide arvelt aega juurde, teistpidi 
jälle tekib juba väike hirm, kas koor ikka tuleb uuesti kokku 
ja millal üldse?
Igal juhul on peal väsimus. Väsimus sellest, et see olukord on 
nii segane ja mitte keegi ei tea, ega saagi teada, kuidas asjalood 
edasi lähevad. Kõik püüavad tagasi normaalsusse minna, aga 
kas ja millal see õnnestub, kes teab. 
Lootus pole õnneks kadunud! Ja ka teisel kodus istumise 
perioodil oleme tänulikud, et saime perega palju koos olla, 
et töökohad on säilinud, et koolitööd on lastel edenenud ja 
oleme terved olnud.

Kristiina Seppel:
Teine laine - elu jätkus sarnasel viisil. Igasugune metsas-ra-
bas käimine, poest toidu tellimine, koduõpe, kodukontor, 
isolatsioon, distantsi hoidmine - on nii loomulik elu osa ja 

Foto: Erakogu
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ka sünnipäevi oleme julgenud pereringis õues pidada. Lõkke 
tegemine miinuskraadide ja lumega on ka täitsa normaal-
seks nähtuseks saanud. Ühiskond on liigagi hästi kohanenud 
virtuaalreaalsusega. Kui esimese laine ajal oli tore, kui keegi 
oma koopast välja julges nina pista ja Zoom’i koosolekule/
konverentsile kutsus, siis tänaseks on kõik see, mis enne 
koroonat füüsilisel kujul toimus, korraga seal ekraani sees. 
Nii et kalender on taas paksult täis, tuleb valida, kus osale-
da, aga kuna kõik on endiselt ekraani vahendusel, siis on see 
muutunud väga üksluiseks.
Hea meel on sellest, et oleme suutnud natukene lastega koos 
pühapäeva pühitseda. Ehk et kui alguses oli kõik üks pikk 
koroonapäev, siis teise laine ajal oleme eriliselt rõhutama 
hakanud pühapäeva, siis oleme vaadanud jumalateenistust, 
oleme neti-teenistuse pannud suurele ekraanile ja lapsed on 
hakanud sellega arvestama. Vahel nad suudavad jutluse juba 
peaaegu lõpuni kaasa jälgida. Oleme otsinud pühapäevakoo-
litunde, mida neile näidata. Need on neile väga meeldinud.

Haiguse eest oleme olnud hoitud. Vaktsiinid on käes,
BioBlock on kotis olemas. Mäletan, et kui esimese laine 
ajal esimesed tekstiilist ja disainitud maskid ilmusid, siis 
tundus natuke naljakas, et kohe juba sellised asjad turule 
tulid. Kuidagi kuklas oli tunne, et see kõik on ju nii ajutine. 
Tänaseks on ka endal maskikollektsioon olemas. Loodame ja 
palume, et see rusuv aeg saaks läbi. Oma välismaal elavat õde 
ja tema peret pole peaaegu aasta aega näinud ja igatsus nende 
järele on küll suur!

Merit Männiste:
Minu esinemised ja teatrietendused on kõik ära jäänud, 
nukker ja imelik aasta on olnud. Ühiskonnast tervikuna on 
kahju.
Kuid samas olen ma saanud täielikult pühenduda oma pojale 
ja temaga tegeleda. Lisaks on olnud mul võimalik salvestada 
uusi laule ja anda hääl mitmetele toredatele animafilmi tege-
lastele. Loodame, et peatselt õnnestub mul ka lavalaudadele 
esinema saada! :)

Paul Mihkel Maasalu:
Sel aastal, teise koroona laine ajal, kõik juba teadsid, mida 

teha, keegi ei rutanud enam poodi WC paberist tühjaks 
ostma. Kaasõpilastega ei lubatud kohtuda, aga pärast tunde 
ikka saadi sõpradega kokku ja trennid toimusid õues, vabas 
õhus. Ka koondise laagrid toimusid ja käisin kaks korda, 
märtsi lõpus ja mai alguses, isegi välismaal võistlemas – 
Gruusias ja Rumeenias. Võistlused sattusid just täpselt selle 
teise laine aega, esimese reisiga algas ja teisega lõppes. Teste 
oli vaja teha 72 tundi enne lennuki peale minekut, koha peal 
2 tükki ja 1 enne tagasitulekut. Kokku olen selle aja peale 10 
koroonatesti teinud ja ikka negatiivne olnud.
Lauluvõistlused jäid ära. Eelmine aasta ei toimunud midagi. 
Sel aastal Meestelaulu Seltsi konkursi esimene voor tehti, seal 
sain 3. koha. See toimus video kaudu. Minu esituse filmis 
üles isa. Osad käisid aga stuudios salvestamas ja seetõttu olid 
ebavõrdsed tingimused. 
Sel kevadel lõpetasin ka muusikakooli. Kuna olin vabaõppel, 
sai eksamilugu salvestatud veebruaris enne distantsõpet ja 
selle põhjal siis hinnati.
Kevadel toimusid tunnid veebi vahendusel. Distantsõpe oli 
seekord raskem. Õpetajad teadsid, mida teha, olid rohkem 
ette valmistunud. Oma tunni ajal pidi olema ekraani taga. 
Kodutöid enam eraldi ei antud, sest niigi oli koduõpe. Oli 
kahte sorti õpetajaid – ühed, kes pingutasid hullult ja andsid 
endast 100%, et oleks võimalikult huvitav ja kõik kaasa teek-
sid. Ja teised, kes lihtsalt pidasid loengut. Koolis, muidugi, 
pole tunnis muud midagi teha, kui kuulata, aga kodus on 
palju muid tegevusi ka ja siis peab tund eriti sisukas ja huvi-
tav olema, et ekraani ees püsida ja et keegi üldse midagi kaasa 
teeks.
Kaks nädalat olin ka sel kevadel Läänemaal vanavanemate 
juures, kus aitasin neid erinevates kodutöödes. 

Helen Raun:
Veebruaris haigestus ka meie pere koroonasse, mil saime 
selle viiruse kooli kaudu. Üldiselt haigus ei kulgenud väga 
raskelt, kuigi kõik põdesid erinevalt. Kiirabi ei pidanud kelle-
legi kutsuma. Oli hea, et kõik täpselt ühel ajal ei haigestunud, 
vaid viitaegadega. Suure pere emana oli hirm suur just selle 
ees, et kui kõik korraga haigeks jäävad, kaasa arvatud ise, siis 
kas olen ikka võimeline teisi aitama ja põetama. Õnneks seda 
otseselt kogema ei pidanud. Ja nelja-aastane Helsa ei haiges-
tunudki, tänu Taevaisale.
Peale põdemist läks elu kuidagi kergemaks, kuna hirm haiges-
tumise ees taandus ja tekkis rahustav teadmine, kuidas keegi 
sellele reageerib. Tekkis lootus, et kohe uuesti vast ei nakatu.
Kaugõpe ja kaugtöö meie perele sobisid, eriti Keilast Tallin-
na käijatele. Igas päevas ikkagi mitu tundi võitu, mis muidu 
kuluks liikumisele ühest kohast teise. Tänaseks on lastel 
tunnistused käes nii tavakoolist kui muusikakoolist, Gerhard 
lõpetas taas kiituskirjaga, oleme tänulikud kordaminekute 
eest!
Peab tunnistama, et noortel oli küll keeruline aeg sõpradest 
pikalt eemal olla, kuid samas saime juurde perega üheskoos 
veedetud aega, millel kindlasti oma väärtus.

Aive Küünarpuu:
Möödunud aasta lõpust on olnud palju loobumist. 
2020. a. detsembri algul lahkus mu ema, kes mind üles 

Foto: Erakogu



EELK Hageri Lambertuse koguduse infoleht, juuni 2021, nr. 35HAGERI KIRIKHAGERI KIRIK

16

kasvatas ja armastas pea 50 aastat. Pidin tegema raskeid vali-
kuid: loobusin kontaktist oma bioloogilise emaga, vastuolud 
temaga raskendasid leinaperioodi. 
Tuli teha palju muutusi: et koguduse, kus oleme Robiga 
laulatatud pea 30 aastat tagasi, õpetaja Küllike Valk toetas 
mind väga palju emast, hingearmastuse emast, lahkumineku 
perioodil, otsustasin vahetada kogudust... Ja seal on mulle 
antud palju ülesandeid, oleme Robiga seal palju koosviibi-
mistel olnud ja kogenud rohket osadust. Väikesesse kogudus-
se kuulumise eelis. 
Märtsis põdesime koos koroona läbi. Minul läks keerulise-
malt, kuid pean väga tänulik olema oma abikaasale, kes mind 
toetas - üksi olles oleks mind võib-olla ära kutsutud. 
Haiguse ajal süvenes hinge kutse minna elama Läänemaale 
- otsida oma hingemaa. See realiseerubki juulist: lähen tööle 
Haapsallu ja Robigi ehk saab selles tuules ajutisi tööotsi teha. 
Ka käime Läänemaal ühes talus maad harimas, omale aiavilja 
kasvatamas. See koostöökogemus on seniajani imeline. Hing 
puhkab selles kohas. Ja just südame kutsel sai imeliselt lepi-
tud selle perenaisega ja see on õige. 
Selgeks sai kristliku usu aluspõhimõte: kui pole armastust me 
elus, siis ükskõik kui õiged ka sõnad ja nendega kokku seatud 
õpetused Piiblis pole, siis ilma armastuseta kõlavad need kui 
tühja vasktünni õõvastav kõmin. Paraku on maa peal inime-
si, kes on kas sündinud või elus saadud kibedate kogemuste 
tõttu võimeta armastada, n.ö külma südamega ja nendega 
suhelda on minul väga raske, kui et võimatu. Rahulikku suht-
lemist selliste inimestega pean veel siin ilmas õppima.
Sellegipoolest hoidkem üleval lootust, et kui on antud 
päevad elada, tuleb anda endast ligimestele, ümbritsevale, 
sooja südamest tulevat armastust, muutes siinset maailma 
paremaks paigaks.

Aivi Otsnik:
Mõned mõtted sellest, mis oli teisiti kui möödunud kevadel.
Kindlasti ei istunud me ainult toas, aga eelmise aasta pikad 
jalutuskäigud asendusid lühemate poeskäikude ja ka sage-
daste kirikus käimistega, mis oli küll väga positiivne.  
Kiriku uksed olid kindlatel kokkulepitud kellaaegadel valla 
kolmel korral nädalas. Sai pool tunnikest vaikselt kirikupingis 
istuda, lugeda õpetaja poolt kirjutatud mõtisklust ja kuulata 
orelimängu. Peale seda jagati soovijaile armulaua sakramenti, 
mis oli kosutav hingetoit.
Lastelastest polnud seekord eraldatud, vaid andsime võima-
luse peredel kodukontoris töötada ja õppida (4 inimest 
arvutiga töötamas ja õpilastel virtuaalkoolitund). Korjasime 
lasteaialapsed oma juurde. Vahel vajas hoopis mõni kooliõpi-
lane rahulikumat õpikeskkonda meie pool.
Olen tänulik, et anti selline rahulik aeg, kus oli võimalik 
pikem töö ette võtta. Paarkümmend aastat tagasi tegutses 
Tallinna Jaani kirikus lastekoor Lemmelill. Ühe laululapse 
tubli ema jäädvustas koori tegevuse kahte paksu kroonikaraa-
matusse. Eelmisel sügisel kutsuti koori esindus Pereraadiosse 
kunagi koori poolt salvestatud laulude kassetti tutvustama. 
Nüüd oli hea kroonika raamatutest üht-teist koori tegevusest 
enne saadet meelde tuletada. Laululaste soovile vastu tulles, 
digitaliseerisin kogu materjali, millest koos piltidega üks ilus 
Lemmelille lugu (70 lk digiraamatukene) valmis. 

Tõdesin, kui oluline on kroonika pidamine, olgu siis koori-
töös või muul alal. Lisaks koorisündmustele olid kajastatud 
ka ilmaolud ja muud päevakajalised sündmused. Eriti põnev 
on neid lugeda laululastel, kes siis alles viiesed-kümnesed 
olid. Olen neilt saanud väga positiivset tagasisidet.
Küll on hea, et minu vanuses veel mõningaid digioskusi on 
ja neid tuleb aina juurde omandada, nagu ka käibel olevaid 
sõnu, et asjadest aru saada, nagu: veebipõhine, digipädevus, 
sotsiaalne pädevus, kodukontor, kontaktõpe jne. 
Põnev oli laululaste ülesleidmine (enamasti FB kaudu), et 
neile digiraamat kätte toimetada.
Olen tunda saanud Püha Vaimu juhtimist: sündmusi, tegevu-
si laiemalt näha ning mõndagi ümber mõtestada; valmisolek 
uusi ülesandeid võtta; küsida endalt, millise pärandi järeltu-
levale põlvele maha jätan, kui minu aeg möödas on...  Kas 
mõnest õiest ka viljakobar valmib?
Osalesin ühes imelises „eestpalve ringis“, kus üks eriti raskes 
olukorras koorilaulja haigla koroona intensiivravi osakonnas  
- ka arstide suureks imestuseks - elule tagasi võideti. 
Eelmise aastaga sarnaselt saime osa jumalateenistuste ja 
palvuste teleülekannetest, lisaks  rikkalikult videopalvuseid 
mitmetest kirikutest. Siinkohal tahan eriliselt kiita ja tänada 
Martat väga tubli ja asjaliku kantorina ülestõusmispühade 
jumalateenistusel Saku kirikus.
Peame õppima: vaadates minevikku – rõõmsat tänu, vaadates 
olevikku – kindlat usaldust, vaadates tulevikku – südamlikku 
eestpalvet. (Edgar Hark, 12.08.1977. a. jutlusest.)
Need on selle kevade kogemused, mida tahtsin jagada.

Elari Lend:
Kui esimest eriolukorda võiks tagantjärgi iseloomustada 
sõnadega eriline, enneolematu, põnev ja romantiline, siis 
möödunud kevade elukorraldus oli pigem tuttav, tüütu, väsi-
tav ja rutiinne. 
Inimene harjub kõigega: maskide, testide, distantsõppe, 
kodukontori, Zoomi koosolekute, meediast kõlavate suur-
te nakatunute arvudega ja liikumispiirangutega. Selle kõige 
keskel tuleb endiselt leida tasakaal elamiseks ja toimetami-
seks.
Kui eelmisel kevadel paluti mul töölt palgata puhkust võtta, 
siis sel kevadel oli ülekoormus. Üheks huvitavaks lisategevu-
seks sai õpetamine – Zoomi piltide sättimine. Kohtusin kord 
nädalas õpetajatega, kes peavad läbi viima distantsõpet veebi-
kaamera vahendusel. Sättisin nende Zoomi pilti võimaluste 
piires viisakamaks: palun ärge istuga seljaga akna poole, palun 
pange sõnaraamatud läpaka alla, kas saaksite selle üleliigse 
träni kaadrist välja tõsta? Osalejad olid avatud ja tänulikud 
ning kõigi pildid said paremaks isegi siis, kui alguses tundus 
olukord lootusetu. Me peame arvestama, et viimase aasta 
jooksul oleme me kõik teatud mõttes teletöötajateks saanud: 
peame sättima oma kaamera kompositsiooni ja valgust, kont-
rollima heli ja tegema väärika saatejuhi töö.   
Kõik, mis varem toimus minu töös tavapäraselt, kolis nüüd 
võimalusel internetti. Tallinna Ülikooli EV103 aktusest sai 
erisaade, ülikooli tunnustamistseremoonia tänukirjad anti 
üle Zoomi vahendusel. Suureks katsumuseks oli Tallinna 
Ülikooli uue rektori inauguratsioonitseremoonia ülekande 
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planeerimine, läbiviimine ja lavastamine. Lähteülesandeks 
oli ette antud, et sündmusel peavad olema esindatud ülikoo-
li kultuurikollektiivid, tseremoonia peab olema pidulik ja 
väärikas. Aga kuidas seda kõike teha, kui koorilaulu peetakse 
ohtlikuks tegevuseks ja ette ei ole võimalik planeerida isegi 
seda, kas ja mitu inimest üldse on saali võimalik kutsuda. 
Tuli planeerida sündmust suures teadmatuses. Samas sündis 
sellest mitmeid uudseid lahendusi. Üks põnevamaid, mis jääb 
seda projekti meenutama, oli digitaalse ühendkoori loomine. 
Traditsiooni kohaselt lõppevad kõik ülikooli pidulikud tsere-
mooniad Gaudeamuse laulmisega. Selle teostamiseks kutsu-
sime kooride lauljad ühekaupa stuudiosse ja salvestasime 
nende soorituse rohelise ekraanil taustal. Ja nii neljakümne 
erineva lauljaga. Seejärel kombineerisime lauljad kooriks. 
Lõpptulemus sai kiitust ja rakendust ka juba avatud olukor-
ras toimunud lõpuaktustel. Aga samas sai ikkagi tõestust see, 
et kõike ei saa siiski individuaalselt korraldada ja koorilaul on 
üks nendest tegevustest. 
Pereelu sujus üldiselt rahulikult. Eelmise aastaga võrreldes 
oli abikaasa töö asendunud „emapuhkusega“. Väikese Lilli 
kõrvalt tuli olla toeks esimeses klassis distantsõppel olevale 
pojale ja samas pidime tegevusi leidma ka muidu lasteaias 
käivatele poistele. Suutsime kenasti korteri ümber korralda-
da. Issi töötas garderoobis, poeg vanemate magamistoas ja 
lasteaiatunnid toimusid köögis. Peale lõunat sai klassiruumist 
beebi uinakuruum ja köögist muusikaklass. Saime kenasti 
hakkama. Hea meel oli tõdeda, et korteris oli piisavalt uksi ja 
tualettruumi kasutus jäi siiski algupäraseks.

Kui eelmisel korral püüdsin välja arvestada mitu liitrit piima 
või WC-paberi rulli pean ühe kuu jooksul poest koju tooma, 
siis seekord tekkis huvi prügi koguse vastu, mida tekitab 
kuueliikmeline perekond ühe kuu jooksul. Seda arvatavasti 
inspireerituna ühest ERRi telesaatest. Hinnanguliselt tekkis 
meil ühes kuus ligi 30 kg biojäätmeid ja pakendeid neli suurt 
IKEA koti täit. Õnneks mahtusid pakendid kokku sorteeri-
tult ühele ruutmeetrile, ent sellegipoolest pani see mõtlema, 
mida me saaksime teha, et meie jalajälg oleks veidigi väiksem. 
Seekord me perega eksootilisi väljasõite ei teinud. Hea meel 
on, et õnnestus poegadega ühekaupa Kohila peal jalutus-
käiku teha. Iseenesest väga lihtne tegevus muutus isa-poja 
kvaliteetajaks. Aga muidu olid igapäevased argitoimetused, 
laupäeviti püüdsin eelmisel kevadel alustatud remonttöid 
lõpuni viia ja õhtuti käisime vanavanemate juures saunas. 
Pühapäeviti võtsime aega hingamispäeva pühitseda: mängi-
sime lauamänge, tegime filmiõhtuid. Väga suureks rõõmuks 
olid interneti vahendusel toimunud pühapäevakooli tunnid. 
Tore oli seal näha osalemas ka lapsi mujalt Eestist või lausa 
teisest riigist. 
On väsitanud see, et millegi peale ei saa kindel olla ja pikalt 
ette planeerida. Samas paneb see veelgi rohkem Jumala peale 
lootma. Saame olla tänulikud korda läinud perelaagri eest, 
enamik Hageri Kogudus 800 sündmusi on saanud siiski 
toimuda. Suur rõõm oli viimasel teenistusel jälle rahusooviks 
kätt sirutada. Soe suvi on alanud ja loodetavasti saame kõik 
puhata ja uut energiat koguda. Jumala armust elame edasi!

Hageri koguduse pühapäevakool Zoomis. Foto: Erakogu
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Unustamatu reis Taani
Silja Lepik

Hageri kogudus ja Hageri küla on sel aastal oma pidulikku 
juubeliaastat tähistamas erinevate sündmuste ja ettevõtmis-
tega. Kuna taanlased on ajalooliselt mänginud ka Hageri 
koguduse loomisel olulist rolli, siis pöörame ka juubeliaasta 
tähistamisel tähelepanu Taani kultuurile ja ajaloole. Teada-
olevalt olid just Taani misjonärid need, kes panid Hageri ki-
rikule aluse ja kes tõid Hagerisse ka nimipühaku Lambertuse 
nime. Seega tekkis ühe põneva initsiatiivina mõte välja pak-
kuda kõigile reisihuvilistele Taani külastamiseks reisikava, 
kus oleks esindatud eelkõige ristisõdade, vennastekoguduse 
liikumise ja misjonäridega seotud paigad ja vaatamisväärsu-
sed. Lisaks on reisiplaani põimitud ka kauneid linnu ja vana-
linnu, lummavaid looduskauneid kohti, viikingitega seotud 
paiku ja hästisäilinud arhitektuuri.
Koostatud on 3 erinevat, umbes 7-päevast autoga läbitavat 
reisimarsruuti palverännakuks Taani misjonäride radadele. 
Igal marsruudil on soovitustena välja toodud huvitavaid kü-
lastuskohti, vaatamisväärsusi, majutussoovitusi ning lisaks 

leiab ka tutvustavaid ülevaateid ja infot üldiste faktide või 
ajaloo kohta.
Reisi ülesehitusel on lähtutud põhimõttest, et igaüks on siin 
ise oma reisi korraldaja ja vastutaja. Valida saab pakutud ka-
vadest just endale sobiva, kohandada aega, pikkust ja trajek-
toori, või täiendada muude huvitavate kohtadega, mida ka-
vast ei leia. Lastega reisijad saavad oma reisiplaanidesse lisada 
nt Legolandi või loomaaia külastuse.
Reisikavast leiab marsruudi, soovitusi linnade ja vaatamis-
väärsuste külastamiseks ja ka majutuspaikade kohta, kuid 
korraldamine, broneerimine ja tasumine toimub lõpuks siis-
ki omal käel.
Detailsema info ja ülevaate Taani reisikavade kohta leiab Ha-
geri kogudus 800 juubeliaasta kodulehelt: https://hageriko-
gudus800.weebly.com/

Ole oma unustamatu reisi korraldaja ja asu avastama Taanit!

Kopenhaagen Foto: © scanrail/iStock.com
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Koguduse esimese poolaasta kroonika 2021
01.01 Uue aasta jumalateenistus. Lektsioonid: Arne Mänd. 
Koguduse (palvemaja) jõulupuu
03.01 Lektsioonid: Arne Mänd
06.01 Kolmekuningapäeva õhtune jumalateenistus
10.01 Lektsioonid: Arne Mänd
17.01 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
Mänd. Kõnelesid: Arne Mänd, Juhan Põld, Agu Kaljuste. 
Lektsioonid: Tõnu Lend. 
23.01 Hageri Lambertuse kogudus 800 sündmus
16.00 Kohtumisõhtu peapiiskop Urmas Viilmaga Kohila 
mõisa saalis
24.01 Lektsioonid: Arne Mänd
30.01 Kammerkoor Lambertuse video salvestamine Hageris 
31.01 Teenis diakon Erkki Juhandi
07.02 Piiblitund. Lektsioonid: Arne Mänd. Jutlustas stud. 
theol. Robert Bunder
14.02. Lektsioonid: Juhan Põld
18.02 Hageri Akadeemia. Hageri Lambertuse kogudus 
800 sündmus
18.00 Arne Hiobi külalisloeng „Ristisõjad Pühal Maal ja 
Maarjamaa ristiusustamine“ Hageri palvemajas
21.02 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
Liblik Kõnelesid Mikk Liblik, Tiit Zeiger, Ahti Kaera.
Lektsioonid: Aivi Sepp. Orelimuusika. Mängisid Kohila 
Koolituskeskuse oreliõpilased Rebecca Uibubuu ja Paula 
Liisa Alasepp
23.02 Kohila vald tunnustab: Elu edendaja 2021 – Sigrid 
Põld
24.02 Tänujumalateenistus. Ervin Aigro mängis tromboonil, 
orelil saatis Mai Mänd. 
28.02 Lektsioonid: Arne Mänd. Orelimuusika
05.03 Kammerkoor Lambertus sai Kultuurkapitali Raplamaa 
ekspertgrupi poolt aastapreemia
07.03-02.05 koroonapandeemiast tingitult ja valitsuse kor-
raldusel jumalateenistusi ei toimunud
24.04 Talgupäev – kiriku ümbruse kevadkoristus
08.05 Algas kevadsuvine leerikursus. 
Jaakobitee palverändurite vastuvõtt Hageris (päevateekond 
Sakust Hagerisse)
09.05 Emadepäev. Lektsioonid: Johannes ja Louise Flens-
burg Lend. Laulis Marta Põld
13.05 Taevaminemispüha. Õhtune jumalateenistus.
16.05 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
Raun. Kõnelesid: Margus Pootsmaa, Arne Mänd, Taavo 
Raun. Lektsioonid: Taavo Raun. Orelil Kohila koolituskes-
kuse oreliõpilased.
Algasid koguduse nõukogu valimised, 16.05-23.05

17. mai - 21. mai Hageri kogudus 800. sündmus – kuulu-
tusnädal. Jumalateenistused kl 18.00
17.05 Kuulutusnädala jumalateenistus. Jutlustas Lõuna-Eesti 
piirkonna piiskop Joel Luhamets.
18.05 Kuulutusnädala jumalateenistus. Jutlustas Elva kogu-
duse õpetaja Vallo Ehasalu.
19.05 Kuulutusnädala jumalateenistus. Jutlustas Tartu Üli-
kooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp
20.05 Kuulutusnädala jumalateenistus. Jutlustas Viljandi
Jaani koguduse õpetaja, praost, assessor Marko Tiitus
21.05 Kuulutusnädala jumalateenistus. Jutlustas Nõo kogu-
duse õpetaja, praost Mart Jaanson.
23.05 Esimene nelipüha. 
10.00-11.45 Hageri Lambertuse kogudus 800 sündmus. 
Hageri kihelkonna õpilaste ajalookonverents ja kontsert
Hageri kirikus
12.00 Nelipüha jumalateenistus. Lektsioonid: Arne Mänd. 
Musitseerisid Kohila koolituskeskuse muusikaõpilased
13.30 Koguduse täiskogu koosolek koguduse nõukogu vali-
miste lõpetamiseks
30.05 Kolmainupüha. Lektsioonid: Arne Mänd. Tromboonil 
mängis Ervin Aigro. 
Koguduse nõukogu koosolek
28.05 Kirikute öö. Hageri Lambertuse kogudus 800 sünd-
mus
19.00 Taizé palvus ja noorteõhtu. Külalisteks Mustamäe
koguduse õpetaja Tiina Klement ja Kaimo Klement.
02.06 Lääne-Harju praostkonna sinod Hageris
10.00 Sinodi jumalateenistus. Armulaua seadis peapiiskop 
Urmas Viilma. Kaasa teenisid praostkonna vaimulikud
04.06 Jaakobitee palverändurite teelesaatmine kl 10.00.
Päevateekond Hagerist Raplasse
06.06 Jumalateenistus. Lektsioonid: Arne Mänd
11. - 13. juuni. Perelaager Nuutsaku laagrikeskuses
Viljandimaal. Hageri Lambertuse kogudus 800 sündmus.
13.06 Jumalateenistus. Lektsioonid: Jüri Vallsalu. Laulis
Merit Männiste
20.06 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
E. ja L. Lend. Kõnelesid: Juhan Põld, Tõnu Lend, Elari Lend. 
Laulis Lauri Lend. Lektsioonid: Arne Mänd
27.06 Surnuaiapüha Hageri kalmistul. Mängib pasunakoor

Märkus: Kui pole märgitud teisiti ja oli nn. tavaline pühapäev, 
siis toimus alati jumalateenistus ja jutlustas õpetaja Jüri Vallsalu. 
Orelil organist Mai Mänd.
Infoks: Õpetaja Jüri Vallsalu on puhkusel 16. juulist kuni 15. au-
gustini. Õpetajat asendab diakon Erkki Juhandi
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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 EE311010802003930006

* 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

Sügisleer algab 2. oktoobril 2021. a.
 ja konfirmatsioon on 1. advendiaja pühapäeval,

28. novembril.

Kevadine leerikursus algab üldjuhul pärast Ülestõusmispühi ja 
konfirmatsioon on 1. Nelipühal.

Leerikursustel osalemise soovist andke teada koguduse õpetajale 
tel 56453660 või e-postiga hageri@eelk.ee

RAAMATUKOGU

Raamatukogu on 2021. a. avatud iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
enne jumalateenistust kell 11:30-12:00.

Suveperioodil on raamatukodu suletud (juuni-september).
Info: http://hagri.blogspot.com/

Jumalateenistused Hageris
pühapäeviti algusega kell 12.00

*

Jumalateenistused Sakus
pühapäeviti algusega kell 11.00

*

Iga kuu kolmandal pühapäeval 10.30 kuulutuse tund kirikus

*

Pühapäevakoolitunnid toimuvad Hageris
alates Lõikustänupühast 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

*

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 ettepanekuid 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 ja kujundus: Aivar Kaseste. Trükikoda:  

EELK Hageri Lambertuse kogudus
Registr. nr: 80209464

A/a EE311010802003930006
www.eelk.ee/hageri, hageri@eelk.ee

Koguduse kantselei: Hageri kirikla,
Raplamaa 79701

Tel.  4836121 ja  56453660 (õpetaja)


