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TARKUSE ALLIKALE
T nane kristlik kogudus
elab s ndmusest s ndmu
sesse.
Kahtlematult see hinnang on
poolik, sest koguduse ellu
kuulub ka k ik see, mis j b
koguduseliikmete kodudes
se. Meie isiklikud r mud ja
mured. Koguduse jumalatee
nistused ja muud hised
ettev tmised on aga v ga
tihedalt seotud kirikukalend
riga, milles ksteisele j rg
nevad j ulud, kannatusaeg,
lest usmisp had, neli

p had, rahvuslikud t ht
p evad, aastap evad, leeri
p evad ja paljud teised
s ndmused. Need on t htis
osa meie igaaastasest
teekonnast.
T navu lisandus sellesse
ritta iga viie aasta j rgi
korduv suurs ndmus -
EELK kirikup ev ja vaimu
lik laulupidu. Seekord oli
see 10.-12.juunini Tartus.
Mul on hea meel, et paljud
meie koguduse liikmed,
sealhulgas ka lauljad ja
pillim ngijad, v tsid sellest
osa.
P evade nimetus, mis tahaks
olla ka k esoleva aasta
teemaks, oli “Tarkuse
allikale”.
Mis on see allikas ja kuidas
sinna j uda? Need k simu
sed t usid les v ga erineva
tes ettev tmistes - konve
rentsil, n itustel, dramatise
eringutes, palvustel,
kontsertidel.

Teemat seletavad ehk k ige
paremini lahti kaks t iesti
erinevat allikat:
K igepealt p hakiri, Ps
111,10: “Issanda kartus on
tarkuse algus…”
Ja siis, Antoine De Saint-
Exup ry, V ike prints,
XXIII:
““Kaupmees m tas
t iuslikke tablette, mis
kustutavad janu. Neelad
n dalas he alla, ega taha
enam juua.
“Miks sa neid m tad?”
k sis v ike prints.

“Need annavad suurt
kokkuhoidu ajas.
Asjatundjad on v lja
arvutanud. Nii s stetakse
viisk mmend kolm minutit
n dalas.”
“Ja mis selle viiek mne
kolme minutiga teha?”
“Teed mida ise tahad…”
“Kui minul oleks
viisk mmend kolm minutit
aega, siis ma sammuksin
sna tasakesi allika

poole…””

Ilusate ja m tlemapanevate
s ndmuste ja lugudega
tahaksime meelsasti kaasa
minna. K llap sooviksime
ka olla need v ikesed
printsid, kes oma
igap evastelt askeldustelt
v idetud aega saaksid
kasutada kuidagi t iesti
teistmoodi. Endale. V ike
prints ei tormanud allikale,
et sealt janusena ikka edasi
tormata. Tal on oluline sna

tasakesi liikuda allika poole.

Kiriklikus keelepruugis on
allikaks, kust kogu elav
alguse saab, Jumal.
Kogudust on aga nii m nigi
kord v rreldud teel oleva
r ndrahvaga. Rahvas, kes on
teel t otatud maale. Sellise
teeloleku t hendus
jumalarahvale on aga
mitmet henduslik.
Esmalt on see palve, et kui
maine teekond l peb,

v iksime olla koju j udnud.
Teisalt on see aga ka
janunemine ha suurema
t iuse j rele. Janunemine
s nades v ljendamatu, ajatu
ja p siva j rele. Ainult
Jumal saab anda meie
elujanule leevendust. K ik
muu p ab seda allikat
ainult asendada.
Kuninglik laulik h ab juba
aegade tagant: “Sinu k tte
ma usaldan oma vaimu, sest

sina oled mu lunastanud,
Issand, sa t e Jumal.”

Paraku, korraga ei saa k ike
k tte, “sest poolikult me
tunnetame ja poolikult me
ennustame” (1Kr 13,9). Just
seet ttu on hea, kui saame
olla n nda teel, et iga
j rgmine kogemus t iendab
eelmist. Oleme minemas
sna tasakesi allika poole.

Kirikukalender on oma
p hade ja jumala

Teenistustega teel tarkuse
allikale heaks teejuhiks ja
teenijaks.

J ri Vallsalu
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Koguduse õpetaja

2005 Vaimuliku laulupeorongkäik laskumas Tartu Toomemäelt laululava suunas.
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METSATALGUD

Metsaistutamise talgud
Kirikum  isa metsasõ Kirikla mets j ttis s gava

mulje oma mitmekesisuse
poolest. Kui palju erinevaid
lilli seal itses P eva
kokkuv tteks v ib elda
Peetruse s  nadega: “Issand,
siin on hea olla ”

Allikas: www.eelk.ee/hageri
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Nelip hade laup eval, 14.
mail oli koguduse jaoks
erakordne p ev. Kirikum isa
metsa oli talgutele kokku
kogunenud 92 vabatahtlikku,
et panna kasvama 5500
v ikest puud. P ev oli
p ikesepaisteline ja
meeleolukas. T edenes
j udsasti ja sai tehtud juba

l unaks. Siis s di hiselt
talgusuppi ja tunti r mu
koguduse osadusest ka
v ljaspool jumalateenistust.
P evase osav tu m lestuseks
said talgulised koguduse
juhatuse poolt v ikese kaardi
ja kaseoksast tehtud
k nlaaluse.
K esoleval aastal oli
v imalik saada PRIA kaudu
euroraha toetust p llulappide
metsastamiseks. Ka

koguduse juhatusel tekkis
plaan sellest soodsast
olukorrast kinni haarata ja
istutada metsa paarile
v iksemale p llulapile, mida
on oma v iksuse t ttu
keeruline p lluna kasutada.
N uete kohaselt tuli istutada
v hemalt kahte liiki puid.
Juhatusel nnestus varuda
selleks kuuse ja kase
istikuid, kokku 2,6 hektarile
5500 taime.
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Tänases lehenumbris
vastab küsimustele Hageri
koguduse puhkpilliorkestri
dirigent, metsasarve
mängija ja kammerkoori
tenorilaulja  Joel Ots.

Kuidas algas Sinu tee
muusika juurde?

Tee muusika juurde sai
alguse kodust. Kasvasin
kristlikus  perekonnas, kus
on tähtsal kohal kodune
laulmine. Esimese laulu
õpetuse sain emalt ja
pühapäevakoolist. Kui juba
viisi pidasin, siis hakkasin
iseseisvalt  katse-
eksitusmeetodil
harmooniumit õppima.
Laulsin meloodiat ja otsisin
õigeid klahve ning peagi
suutsin esitada
harmooniumil kõiki

tuttavaid meloodiaid  ühe ja
kahehäälselt.
Esimeses klassis küsis
õpetaja kõigilt lastelt, et
kelleks  tahaksite suurena
saada. Enamus poisse tahtsid
saada autojuhiks või
mehaanikuks. Minu soov oli
saada organistiks. Nõuka-
aegsele õpetajale jäi
arusaamatuks organisti amet
ja ta parandas mind, öeldes,
et unistad vist saada ikka
pianistiks. Organisti minust
ei saanud, aga muusikaga
olen tegelenud terve elu.
Kaheksa aastaselt hakkasin
klaverit õppima ja  venna
eeskujul proovisin
plokkflööti.

Naabrilapsed õppisid
metsasarve ja nii õnnestus

mul sarve puhuda. Kohe
hakkas meeldima metsasarve
ilus pehme kõla ja nii sai
sammud seatud sarve
õpinguteks lastemuusika
kooli. Pilli valik on tavaliselt
üsna juhuslik. Paljud
abituriendid ei suuda
otsustada elukutse valikul,
aga muusikud peavad selle
otsuse tegema juba
lapsepõlves. Olen oma
valikuga alati rahul olnud.
Väga populaarne on panna
laps klaverit õppima. Jah,
klaver on suurepärane pill ja
kõik muusikud peaksid
mingil tasemel klaverit
mängima, aga kus oma
õpitud oskusi realiseerida?
Instrumentalistidel on palju
rohkem võimalusi mängida
orkestrites, ansamblites ja
esineda solistina.
Edasi õppisin G. Otsa

nimelises muusikakoolis
Robert Kasemägi
juhendamisel  metsasarve ja
lisaerialana puhkpilliorkestri
dirigeerimist. Robert
Kasemägi on olnud
kõikidele õpilastele suureks
eeskujuks just haritud
inimeseks kujunemisel. Ta ei
õpetanud ainult muusikat,
vaid jagas tarkust eluks ja oli
alati hästi positiivne.
Pärast Otsa kooli asusin
õppima Eesti
Muusikaakadeemiasse, mille
lõpetasin 2000. a. professor
Kalervo Kulmala
metsasarveklassis. Edasi oli
kange tahtmine veidi ennast
tuulutada ja nii õnnestus
aasta õppida Taani
Kuninglikus
Muusikaakadeemias. Tulles
tagasi kodumaale jätkasin
Eesti Muusikakaadeemia

Miks Sa metsasarve valisid?

-

TEE MUUSIKA JUURDE



magistratuuris, mille
lõpetasin 2003. a. Kõige
kauem olen õppinud sarve
Kalervo Kulmala juures, kes
on õpetaja ka Sibeliuse
Akadeemias ja juhendab
mitmeid ansambleid ja
orkestreid maailmas. Ta on
tõeline professor, kes oskab
panna õpilase mõtlema.

Oma esimese orkestrimängu
kogemuse sain Hageri
koguduse pasunakoorist.
Agu Kaljuste hakkas
juhendama koguduse poiste
puhkpilliansamblit. Kui
oskasime juba mõnda
koraali, siis liitusime suure
koosseisuga.
Hageri koguduse pasunakoor
on minu esimene juhendatav
kooslus ja olen orkestrit
vedanud üle kaheteist aasta.
Olin õppinud veidi muusikat
ja oskasin noote kirjutada
ning nii minust juht sai,
kasvasin orkestrimängijast
juhiks.

Kui äsja toimunud laulupeol
Tartus (11. juunil) osales
mitu orkestrit, siis üle-
eestilisel laste vaimulikul
laulupeol Otepääl kümme
aastat tagasi oli ainult Hageri
pasunakoor koos mõnede
lisajõududega. See oli meile
tähtis ülesanne, sest pidime
mängima  laulupeo
rongkäigus ja saatma
koraale. Kuna suurem osa
mängijaid olid noored, siis
osalesime aktiivselt üle-
eestilistel
kirikunoortepäevadel.
Noortepäevade raames
toimus alati
isetegevuskontsert.
Marssisime orkestriga lavale
ja alati üllatasime publikut,
sest olime ainulaadsed.
Oskasime pilli mängida ja
laulda ning meie etteaste oli
alati mitmekülgne. Meelde
on jäänud erinevad

väljasõidud. Käisime
Saaremaal Missiol,
Noarootsis, Mihklis jt.
kaunites Eesti paikades.

Rõõmu teeb iga mängija,
kellel on veel aega osaleda
orkestritöös. Tänu saksa
sõpradele on Hageri
pasunakooril head pillid.
Orkestri asutajad võisid nii
headest pillidest ainult
unistada, nüüd koguvad
mõned pillid ainult
tolmu.Veidi teeb murelikuks
ka see, et mängijatel ja
orkestrijuhil on palju
kohustusi ja raske on leida
ühist prooviaega. Tegelikult
on veel kõik hästi, sest nelja
mängijaga saab juba koraali
mängida, aga meid on olnud
alati rohkem.

Tänapä

ille
poole püüelda. Hageri
pasunakoori mängijatel on
olnud eesmärgiks teenida
pillimänguga Jumalat.

Hageri koguduse muusikaelu
on mitmekülgne ja rikas just
erinevate koosseisude tõttu.
Peame olema tänulikud, et
koguduses on palju inimesi,
kes tahavad Jumalat teenida
laulu ja pillimänguga.
Muusikal on suur jõud:
uuringud näitavad, et kui
Londoni metroos kõlas
klassikaline muusika, siis
taskuvargad lõpetasid
tegevuse. Hea muusika võib
muuta inimest paremaks,
rõõmsamaks ja anda
hingerahu. Seega on
muusikal jumalateenistusel

väga tähtis ülesanne. Hageri
kirikus toimub paar head
kontserti aastas ja palju häid
kontsertjumalateenistusi. Nii
on koguduseliikmetel ja
kohalikel inimestel hea
võimalus saada eluks vajalik
muusikaline "laeng"
kirikust. Sest uuringud
näitavad, et kui inimene käib
vähemalt neli korda aastas
kontserdil, siis pikeneb tema
eluiga.

Praeguses materialistlikus
maailmas olen järjest
rohkem hakkanud hindama
kõiki vaimseid väärtusi,
lähedasi inimesi ja häid
tuttavaid. Tahan hoida enda
elus kõige tähtsamal kohal
Usku, Lootust ja Armastust.

Töötan kahes
professionaalses orkestris ja
õpetan Aruküla
huvialakoolis vaskpuhkpille.
Hobidega tegelemiseks palju
aega
ei jää, aga minu töö kattub
ka hobiga.
Meeldib reisida ja tänu
orkestris töötamisele on
vähemalt neli välisreisi
aastas.

Muusikast tahaks suvel
mõned nädalad puhata, sest
aasta on olnud väga
pingeline. Iga kuu oli
keskmiselt kakskümmend
esinemist erinevate
koosseisudega ja lisaks
mitmed proovid. Harrastan
aktiivset puhkust ja nii
tahaks suvel rohkem teha
füüsilist tööd.

Sooviksin igale orkestri
liikmele ja lugejale, seada
kogudusetöös kõige
tähtsamale kohale
jumalateenistusest osavõtt.
See annab kõikidele
koguduseliikmetele ja
koguduse töötegijatele
ühtsustunde. Me võime
muidugi alati Jumalaga
kõnelda ka üksinda, ometi
tunnen, et kristlastena koos
olles saame üksteise
usuleeki õhutada
suuremaks. Soovin kõigile
kaunist ja päikeselist suve.
Rohket Jumala õnnistust

Kuidas sai Sinust Hageri
koguduse puhkpilliorkestri
dirigent? Kaua oled selle
kollektiivi ees olnud? On
see Sinu esimene
juhendatav kooslus?

Millised sündmused ja
üritused sellest ajast on
eriliselt meelde jäänud?

Rõõmud ja mured seoses
orkestriga?

Mida Sa Hageri koguduse
muusikaelust arvad?

Mida oma elus oluliseks
pead ja väärtustad peale
muusika?

Millega veel tegeled?
Hobid? Töö?

Kas Sinu jaoks on suvi
puhkuseaeg või pigem suur
töö tegemine?

Mida soovid orkestrile ja
meie lehe lugejale?

Puhkipilliorkester on juba
küllalt pika staažiga - mis
mõtteid-tundeid see Sinus
tekitab?

eva kiiresti muutuvas
maailmas on pika staažiga
muusikakollektiivil suur
väärtus. Inimeste mõttelaad
ja elustiil muutub kiiresti
ning tahetakse kogeda
pidevalt midagi uut. Üks
muusikakollektiiv saab
pikaajaliselt kesta ainult siis,
kui on ühine eesmärk, m

Intervjueeris
Aivi Maasalu
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Nõukogu liikmed valitakse neljaks aastaks koguduse
täieõiguslike liikmete (konfirmeeritud, maksnud
liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual)
hulgast. Tänane koguduse nõukogu on valitud 20.02.2005.a.
toimunud koguduse täiskogu koosolekul, kus oli 101 liiget:

Eesnimi  Perekonnanimi Sünnipäev Elukoht
Janika Aigro 09.11.1981 Tallinn
Kätlin Barz 16.02.1977 Saku
Agu Kaljuste 01.10.1951 Hageri
Lia Kaljuste 16.08.1949 Tallinn
Tauno Kaljuste 26.02.1976 Tallinn
Otto Kruus 19.09.1940 Tallinn
Elari Lend 31.08.1980 Kohila
Ruben Lend 07.09.1983 Kohila
Tõnu Lend 25.10.1949 Kohila
Anne Maasalu 28.04.1947 Lohu
Väino Maasalu 21.03.1975 Kohila
Tiit Metsallik 05.11.1948 Lohu

Arne Mänd 20.10.1944 Kohila
Mai Mänd 23.07.1950 Kohila
Joel Ots 23.12.1975 Tallinn
Juhan Põld 24.11.1975 Tallinn
Mihkel Reinup 04.06.1934 Saku
Aat Sarv 25.01.1965 Kohila
Hillar Vingel 22.05.1940 Kernu
Reelika Mets (Õigemeel) 20.12.1980 Kohila

KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED 20.02.2005

Koguduse juhatus on valitud koguduse nõukogu poolt juhtima
koguduse majandustegevust ning olema abiks õpetajale
vaimuliku töö korraldamisel

Esimees Agu Kaljuste – 56 641 633, lia.kaljuste@eelk.ee
Aseesimees Hillar Vingel – 671 7489
Sekretär Reelika Mets – 483 3388, reelika@arenet.ee
Laekur Tõnu Lend – 483 2164, tonu49@hot.ee
Liige Juhan Põld – 52 106 12, juhan@arh.ee
Koguduse õpetaja Jüri Vallsalu

Hageri koguduse nõukogu 2005...2009

2004. a. s gisel k is
Hageri kammerkoor
Lambertus Saksamaal
k las Eckernf rde St.
Nicolai kogudusel, mis
on Hageri koguduse
s pruskogudus. N d
tuleb St. Nicolai
koguduse noortekoor
vastuk lask igule
Hagerisse. Viimati sai
s pruskoguduse koori
Eestis kuulata viis
aastat tagasi. Seekord
annavad nad kontserte
J rvakandis, Paldiskis,
Viljandi Jaani kirikus ja

Hageris. Kavas on 19.
ja 20. saj. vaimulik
koorimuusika. St.
Nicolai koguduse
noortekooris laulab 15
t drukut, vanuses 13-
22. Repertuaaris on
klassikalist naiskoori
muusikat (nii
vaimulikku kui
ilmalikku), samuti jazzi
ja kaasaegset
koorimuusikat. Koor on
esinenud mitmel pool
Saksamaal ja
r mustab, et saab j lle
Eestisse tulla.
Kontsertreis Eestisse on

osadele ka
lahkumisreisiks, kuna
mitmed lauljad
l petavad k esoleval
aastal kooli ning
l hevad edasi ppima
v ljaspoole
Eckernf rdet ja seega
lahkuvad ka koorist.
S gisel alustab koor
tegevust uue
koosseisuga. Koori
juhatab Katja
Kanowsky.

28. juuni kell 15.00
J rvakandi kirikus

29. juuni kell 19.00
Paldiski kirikus
30. juuni kell 18.00
Viljandi Jaani kirikus
3. juuli kell 13.30
Hageri kirikus

L i s a k s l a u l m i s e l e
k lastavad sakslased
Haapsalut, Paldiskit,
Viljandit, Tartut ja
osalevad misjoni htul
H a g e r i p a l v e m a j a
juures.

Sigrid P ld
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õKONTSERDID:

Eckernförde St Nicolai kiriku noortekoor Eestis 27.06-04.07.2005



MISJONILEHEKÜLG
Ootamatu v ljakutse

Hageri kogudus on
tugikoguduseks Rael
Leedj rvele

ä

ä

Aasta tagasi sain ma
meeldiva lesande – hakata
Hageri koguduses misjoni
sekret riks. Esimene
kokkusaamine ja tutvumine
teiste koguduste misjoni
sekret ridega toimus
Simuna l histel K ruveski
k las, kus Sirje Aavik v ttis
meid vastu oma imekaunis
aias ja kodus ning tutvustas
oma t d kalakasvatuses.
Pidasime t koosolekut ja
olime hises palveringis.
P ev hakkas juba htusse
veerema, kui peatusime
kohaliku algkooli juures ja
k isime Simuna kirikus.
Vahepeal sadas vihma ja siis
n gime v ga l hedalt
vikerkaart. Ja Jumal tles:
“…ma panen pilvedesse
oma vikerkaare ja see on
lepingu t hiseks minu ja
maa vahel … Kui pilvedes
on vikerkaar, siis ma vaatan
seda ja m tlen igavesele
lepingule Jumala ja iga elava
hinge vahel…” Rahu ja
lootuse vikerkaar me le –

nnelikud Taevaisa lapsed
oleme… Selline oli minu
esimene misjonireis.

Peapiiskop Jaan Kiivit
nnistas Rael Leedj rve

EELK misjon riks Missio
Tartu l puteenistusel 23.
mail 2004. Praegu on Eestis
13 misjonisekret ri ja seega
sama palju tugikogudusi.
Raelil on viis tugikogudust
(Kullamaa, Hageri, J ri,
Vigala ja Tallinna Kaarli) ja
lisaks veel Misjonikoor, kus
Rael on algusest peale kaasa
laulnud. Raeli l hetamine,
misjonit le Keeniasse,
toimus Hageris 1. augustil
2004. a. Koos J ri koguduse
misjonisekret ri Piret
Riim’iga nnistati meid
misjonisekret ridena
ametisse. N d t tab Piret
Misjonikeskuses ja saab l bi
Interneti Raeliga tihedamini
suhelda. Kuna mina arvuti
kaudu ei suhtle, siis j uavad

minu kirjad posti teel
aeglasemalt kohale. Meil,
sekret ridel, on lesandeks
igal kuul j rgem da
koguda uudiseid ja saata
eesti misjon ridele. Minu
kord oli mais. Veel kogume
raha misjon ride
toetamiseks ja palvetame
koosolekutel ja
osadus htutel meie tublide
Eesti naiste p rast, et Jumal
neid nende raskes ametis
kaitseks ja varjaks. EELK-s
on neli naismisjon ri - ks
Keenias ja kolm Venemaal
(Anu V liaho, Liliann
Keskinen, Pille Kruus). Rael
siis k ige kaugemal.
Liliannil ja Anul on v ibolla
veidi kergem, sest neil on
abikaasad k rval toetamas.
Oma palvetes oleme ka
Pillega, kellel ei ole Eestis

htegi tugikogudust. Pille
Ida-Siberist kirjutab: “Minu

le ldine missioon on siin
elada lihtsalt kristlasena, kes
oleks maa sool. Ma ei tea,
mida toob tulevik. Ma ei
peagi teadma. Jumala

lapsena on mul vabadus
elada t nases p evas, ilma
mureta homse p rast.”

Rael Leedj rv on Keeniast
l hetanud kolm ringkirja
(oktoobris, detsembris ja
m rtsis). Raeli kohta leiab
lugemist veel ajalehest
“Eesti Kirik” 15.09.2004 ja
EELK Misjonikeskuse
s bralehest “M(isjoni)-failid
“ nr.2, 3.

Anne Maasalu
Hageri koguduse
misjonisekret r
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Neid ridu kirjutades olen
olnud kogu n dala
koolitusel - Orientation
Course - mille ELCK
(Keenia Evangeelne
Luterlik Kirik) korraldas
k igile uutele
misjon ridele. On olnud
m nusaks v rskenduseks
praktilise t vahepeal
koolipinki istuda ja vaadata
oma t le l bi
kommunikatsiooni- ja
kultuuriteooriate prisma.
On tekkinud palju uusi
m tteid ja tohutult uusi
k simusi.

T nap eva suurimaks
v ljakutseks on - kuidas
hendada kiriku siseselt

need kaks eraldiseisvat
maailma, mis siin
eksisteerivad: lihtsad
vaesed maainimesed ja
rikkad haritud
linnainimesed.
Nendevahelise erinevuse
tohutut m det selgitab
k ige paremini v ljend

'erinevad maailmad'.
Keenia luteri kiriku suureks
probleemiks on kehva
haridustasemega t tegijad
(enamus on maalt p rit),
kes tunnevad end
linnainimeste seltskonnas
v hev r tuslikena,
saavutamata petajatena
autoriteeti. Selle tulemuseks
on, et meie linnakogudused
kiratsevad ja paljud noored
leiavad uue vaimse kodu
nelip hi kirikus.

Neid v ljakutseid kohates
tunneme end v ikeste ja
abitutena, mis paljugi
meenutab olukorda kodus.
Kuidas leida tee
urbaniseerunud (ja
sekulariseerunud)
inimeseni, et teha
misjonit d nende
hulgas??? Usun, et siin on
m tteainet pikaks ajaks.
See on midagi, mille saame
Jeesuse k tte paluda, et
Tema juhiks meie m tteid
ja ideid ning annaks tarkust

nii Keenias kui Eestis j uda
ka linnainimeseni. Samas ei
tohi unustada t d
maakogudustes.

Selle v ikese
m tteavaldusega saadan
parimad tervitused teile,
armsad Hageri koguduse

liikmed, ja t nan s damest
teie eestpalvete eest, mis
siin, misjonip llul, on
peaaegu k ega katsutavaks
toeks!

Rael Leedj rv

2.6.2005 Atemo

ä

ä
ä

öö

öö ä

ü

ä ä
ä

ü

ä

öö
ä

ä ää

ü

ä
ä

öö

ä

öö

ä

ä ü

ä

äõ

õ

õ

õõ
õ

-
õ

õ

õ

õ

õ

õ

TERVITUSED KEENIAST!

Irisega Atemo teel
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REISIMEENUTUS - LAMBERTUS SAKSAMAAL

M dunud aasta s gisel
– 7.-16. september 2004
– tegi kammerkoor
Lambertus kontsertreisi
Soome-Rootsi-Saksa
maa-Taani. Sihtpunktiks
oli s pruskogudus
Eckernf rdes, kus viibi
sime neli p eva. Kokku
andsime kolm t ispikka
kontserti -Falk pingis,
Eckernf rdes ja Kopen
hagenis. Laup eval oli
t navakontsert jalak i
jate tsoonis ja laulmine
Marktgottesdienstil.
Veel teenisime lauluga
kaasa p hap evasel
jumalateenistusel
Sehestedti kirikus.
Lisaks laulmisele oli ka
mitmeid muid ette
v tmisi - v ljas it
Siesebysse, Riesebysse
jt. l hi mbruse

kaunitesse paikadesse,
mille korraldas Gudrun
Schmidt-Endriss;
esmasp eval
k lastasime Kieli (s jas
h vinud linn, mis on
uuesti lesehitatud ja ei
j tnud erilist muljet,
p hiline oligi sel p eval
tegelikult shopping).
Lambertuse p hikont
sert Eckernf rde St.
Nicolai kirikus l ks
p hap eva htul n. .
t issaalile, kus saime
sooja vastuv tu osali
seks. Kaasas olid meie
koori CD-d, mida k ik
huvilised ja “f nnid”
osta said. Eckernf rdes
v tsid meid peamiselt
vastu sealse koguduse
t tarlaste koori lauljad,
aga ka teised koguduse
liikmed. Tore oli kohtu

da vanade tuttavatega
ning samas luua uusi
sidemeid ja s prussuh
teid. Kahel htul olime
koos kogudusemajas.
Eckernf rde tervitas
meid ka ilusa ja sooja
ilmaga. Reisi algul
saime k lmetada nii
Turus kui Stockholmis.
Rootsis bisime
Metsakodus – see on
v liseestlaste kokkusaa
mise koht, kus suviti
toimuvad skautide
suurlaagrid. Kopen
hagenis j udsime ka
veidi ringi vaadata enne
viimast kontserti, mida
v eti juba l dvemalt ja
pingevabalt. Kristiania
– hipide paradiis – oli
omaette vaatamisv r
sus nii postiivsest kui
ka negatiivsest vaate

nurgast. Kellel peale
kontserti  veel jaksu ja
tahtmist j tkus, v is
ises Kopenhagenis n. .

omal k el ringi vaadata.
bisime H jdevang’

kiriku kogudusemaja
saalis. Varahommikul
algas s it tagasi koju.
Peale Lambertuse oli
reisil kaasas ka teisi
koguduseliikmeid.
Head tuju ja r msat
meelt aitasid eriliselt
leval hoida meie k ige

v iksemad – Marta,
Elisabeth, Lisette ja
Siim Kaarel. T nu
Taevaisale toreda ja
kordal inud reisi eest

Aivi Maasalu

öö ü

ö
ä

ä
ö

ö
ä

ä ä

ü ä

ä

ä ü

ä
ü
ä

ü
ä

ä

ö
ä

ü ä ö
ä

ä
ö

ü

ö

ü

öö

ä

ää

ä
ö ö

ä
Öö

ü
ä

ä

ä

-

õ
-

-

-

-
õ õ

õ

õ

õ -

õ

õ -

õ

õ

-
-

õ -
õ

-

-
õ

õ õ

-

-

õ

õ

õ

õõ

õ

.

TEATED

Jumalateenistused Hageris

Jumalateenistused Sakus

pühapäeviti algusega kell 12.00
*

pühapäeviti algusega kell 16.00
*

toimuvad Hageris
iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 11.45.

Alustame kirikus ja seejärel töö kogudusemajas.

Koguduse info Kairi Pruulilt (tel:52 48396)

Koguduse info Anne Maasalult (tel:48 97381)

Koguduse info Sigrid Põld’ilt
(tel:52 14339)

Koguduse info Joel Otsalt (tel.56 622896)

Iga kuu kolmandal pühapäeval 10.30 kuulutuse tund kirikus
*

alates Mihklipäevast

toimuvad reedeõhtuti, täpsem info Kätlin Barz`ilt
(Tel:56645672)

Pühapäevakoolit

Lastelaager 14.-17. juulil Harju-Madisel

Noortetunnid

,

,

,

,

unnid

keelpilliansambel

segakoor

kammerkoor “Lambertus”

puhkpilliorkester

EELK Hageri Lambertuse kogudus
Reg.nr. 61800051

A/a 10802003930006

Koguduse kantselei:
Tel.  (048) 36-121

:
õpetaja: 056 453660

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

Ajalehe “Hageri Kirik” koostajad ootavad ettepanekuid ja kaastööd
järgmise lehenumbri valmistamiseks. Samas tänab kõiki, kes käesoleva
numbri valmimisele kaasa aitasid, fotograafid:

Ajalehe
Liis Mäesalu, Juhan Põld

koostasid: Aivi Maasalu ja Juhan Põld.
Tänu trükikojale Erkotrükk OÜka

3. Juuli, Pühap. 10.45   Piiblitund kogudusemajas
12.00  Jumalateenistus, armulaud. Vahetult peale jumalateenistust

on Eckernförde noortekoori kontsert.

10. juuli, Pühapäev, Leeripüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Laulab kammerkoor Lambertus.

1

EELK Kirikukogu otsusega on

Kuu sissetulek:               Liikmeannetus aastas:
1000.- 120.-
2000.-                             240.-
5000.-                             600.-
8000.-                             960.-

*  Igaaastane liikmeannetus on koguduse liikme kohustus oma
koguduse ees

*  Liikmeannetust on võimalik tasuda  ka osade kaupa
*  Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse

kantseleis või pangaülekandega koguduse pangaarvele
sularahaga tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi

*  Koguduse pangaarve: Eesti Ühispank, a/a 10802003930006
*  Pangas on võimalik teha vastav leping, et pank ise kannab

liikmeannetuse kokkulepitud sagedusega kogudusele  üle
*  Ülekandele tuleb märkida, kelle eest ja mis perioodi eest

liikmeannetus tehakse.
*  Liikmeannetuselt on võimalik saada järgmisel aastal

maksuametilt tulumaksu osa tagasi. Kasutage seda võimalust
* Vajaduse korral annab kogudus sellekohase tõendi.

soovitav igaaastane
LIIKMEANNETUS 1% INIMESE SISSETULEKUST

Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on oma annetusega kogudust

toetanud.

Näidis:


