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Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada
armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem
unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu
mõnedel on kombeks, vaid julgustagem selleks
üksteist. ( Hb 10:24-25)

Armas vallalehe lugeja!
Oleme tänulikud, et saame Ilumäe koguduse kohta jagada
rohkemat ja põhjalikumat teavet Vihula valla lehe vahel.
Kogudus on avaldanud oma lugusid mitmetes lehenumbrites,
kuid mahukamaks infoks pole alati ruumi jätkunud. Selles lehes
soovime me jagada Sinuga Ilumäe koguduse töid ja tegemisi,
kordaminekuid ning möödalaskmisi.
Ja loomulikult on meil suur rõõm jagada Jumala sõna
Jeesusest Kristusest, tema ainusündinud Pojast, kelle tulemise
aega me koos kogu maailma kristlaskonnaga nüüd kohe astume.
Jõuluaeg on põhjamaa inimestele eriline – sügavast
pimedusest on tulemas valgus ja seda nii mitmes mõttes – pikalt
oodatud lumevalgus, pärast pööripäeva kukesammul pikenev
päevavalgus ja Jumalast tulev valgus Jeesuse Kristuses.
Toogu saabuv advendi- ja jõuluaeg teile rahu ja rõõmu ja
aega, et mõtiskleda elu ime üle ja selle valguse üle, mis tulemas
on.
EELK Ilumäe koguduse juhatus

Jõulujutt
Tahan täna rääkida vaikusest
Vaata, tegelikult pole ju kunagi päris vaikne; isegi öösel mitte. Ka
magav maja on täis vaikseid hääli – radiaator krõpsub,
külmkapp hakkab vaikselt undama, trepid nagisevad. Kaugelt
mööduv auto on hästi kuulda. Siis paneb tähele hääli, mida
päevamüras ei kuuleks kunagi. Selleks peab saama aeg teiseks;
aeg peab saama täis, et kuulda muid vaikseid helisid ja tähele
panna, mis salamahti sünnib. Maailma müra on väga palju.
Täielikku vaikust oled kogenud ehk ainult üksi olles, näiteks oma
maamajas oled ehk hilisel tunnil jäänud kustuva kamina ette
istuma. Siis on hetk, kui on nii vaikne, et on kuulda küünla
põlemist ja süte kustumist. Füüsikud mõõdavad, et kõige
vaiksem heli detsibellides on sosin või õrn tuulehoog, mis
paneb lehed puul kergelt liikuma. Las ma sosistan nüüd sulle,
just sulle kõrva sisse midagi!
Vaata, just nõnda, vaikselt ja tasahilju sündis Jumalalaps siia
maailma. Jumala Vaim on tuul, mis kõike liikuma paneb, kuid
nüüd see pole mitte Tema karmi kõne torm, vaid just niisugune
vaikne sosin. Vaata, üle terve ääretu pimeda maa laiub vaikus.
Kuid see maa ei ole tühi ja paljas, seal elatakse. Ka öösel on mets
täis tasaseid elu hääli. Aga korraga jääb kõik vaikseks nii et lehtki
ei liigu. Ükski oks ei praksata. Kuu rändab pidulikult pilvede
vahel, süttib ja kustub ja süttib taas; kuulmatult langeb üks täht.
Tundub nagu taevas annaks maale suud – see hetk! Ja äkki
hakkab selles pimeduses paistma üks valgustäpp. Kui meil oleks
samad tiivad, mis inglitel, me lendaks selle poole sama kiiresti.
Just kuuselatvade kohal sõuaks selle valgusetera suunas, ja
mets on jälle täis vaikseid helisid. Lehed kahisevad;
uudishimulikult kikitatakse kõrvu. Meie aga lendame ja
valgustäpp saab üha heledamaks ja suuremaks. Me jõuame
kohale. Ega seal midagi erilist polegi. Habemik mees oma
naisega, vist rännakul peatunud, et ööd mööda saata. Nad
istuvad tihedalt teineteise kõrval. Mees sosistab midagi naisele,
mida meie ei kuule. Kuid see polegi meie jaoks mõeldud; see on
nende kahe omavaheline asi. Naine naeratab kergelt. Aga valgus
kumab nende ees sõimes magavast lapsukesest; soe, elav
valgus. Kas tõesti siis see vastsündinud laps, kes pole veel täit
tundigi vana, kannab ära maailma patu?
Arstid ütlevad, et lapsed kasvavad kõige paremini magades.
Siis kui on pime ja vaikne ja kui keegi ei näe. Muutus toimub
rahuolekus, meist sõltumata. Puhkamiseks ja jõu kogumiseks
on ööaeg. Vaikuse aeg. Pole vaja karta vaikust. Tühjusest ja
vaikusest on kogu see maailmgi loodud. Iga muusika algab
vaikusega. See on hetk enne kontserdi algust, kus pillid on juba
häälestatud ja dirigent on just tõstmas oma taktikeppi vaikuse
hetk. Kohe algab maailma suur sümfoonia. Kuid hetk, mille
juures meie oleme seisatanud, on uue maailma ja uue elu
sümfoonia algus. See hetk läheb mööda, hetkedest koosneb
aeg ja elu sinna ei saa keegi midagi parata,
kuid iga öö läheb ka mööda. Valgus on juba
hakanud kumama ja selles valguses me näeme
valgust. See ongi, mis ma tahtsin sulle kõrva
sisse sosistada. Las ma nüüd vaikin ja vaatan.
Vaikime mõlemad koos.
Meelis-Lauri Erikson
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Ilumäe kabel
Pärimused kristlikest pühakodadest Ilumäel ja selle ümbruses ulatuvad Põhjasõja eelsetesse aegadesse, millest kirjalikke ürikuid pole säilinud.
Väiksemate kabelite ehk abikirikute rohkus meie rannajoonel on seletatav mereäärsete paikade kõrvalejäämisega kihelkonna keskustest,
kuhu rajati suured kirikud. Nii
ongi omaaegsed mõisnikud ja
vaimulikud kohalike tarbeks
rajanud kabelid, mille ümber
tihti tekkis hiljem iseseisev
kogudus.
Palmse paruni Arend Diedrich von der Pahleni eestvõttel
valmis 1731. aastal Ilumäele
barokne puust kabel. Kui see
pühakoda kitsaks jäi, ehitati
parun Carl Magnus von der
Pahleni ja ümbruskonna talupoegade ühise tööna praegune
hilisklassitsistlik kivihoone,
mis pühitseti 22. augustil 1843.
Ilumäe kabelil on ristkülikukujulise plaanilahendusega kirikuruum koos orelivääriga, suhteliselt madala
kuppelkiivriga läänetorn koos
tornialuse eeskojaga ja idaküljel asuv käärkamber.
Tänaseni on vana puukabeli ajast säilinud barokne
altarisein), mille kahe uhke
korintose kapiteeliga samba
vahele paigutati uude kirikusse
maal “Kristus Ketsemani aias”
Altari kohal asub dolomiidist
tahutud von Pahlenite vapp.
Puukabeli nikerdustega
altarimaal “Kristus ristil” asub
käärkambris.
Ilumäe kabeli akendes on
puukabelist pärit unikaalsete
talupojavappide vitraažide
koopiad, mille originaalid on
hoiul Rakvere muuseumis.
Ilumäe kabeli oreli
ehitas Paides (Weissensteinis)
tegutsenud oreliehitaja Carl
Georg Thal (1786 – 1853/54)
1839. aastal. Esmalt asus orel
Simuna kirikus ja toodi Ilumäe
kabelisse aastal 1888. 20.
sajandi lõpul alustati oreli
kapitaalremonti, mida ei
õnnestunud aga lõpule viia.
Remondi käigus läks osa
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algselt oreli juurde kuulunud
detaile koguduse jaoks ka
kaduma. Selleks, et taastada
kabeli muusikaelu, vajab vana
ja väärikas instrument täna
tungivalt restaureerimist ning
puuduvate osade rekonstrueerimist.
Aastakümnete jooksul on
kogudus kabelit hoidnud heas
korras. Kabelile on paigaldatud
plekk-katus, korrastatud ja
puhastatud on uksetahveldisi
ja tehtud hädavajalikke pisiremonte.
Käimasoleva pikale veninud remondi ja restaureerimise peapõhjuseks on 1999.
aastal läbiviidud uuringute
tulemusel selgunud ulatuslikud puidu pruunmädaniku- ja
seenkahjustused lae- ja katuse
kandekonstruktsioonides ning
kõikides aknalengides ja -raamides.
2005. aastal alustas OÜ
Wunibald Ehitus esmalt kah-

justatud põranda ja pinnase
eemaldamise ning kandekonstruktsioonide ja kabeliruumi nõuetekohase antiseptimisega. Kahjustatud laetalade osad on eemaldatud, proteesitud ja nõuetekohaselt
antiseptitud.
Järgmise töövõtja ATMM
OÜ poolt tehtud tööd on
sooritatud lohakalt ja puudustega.
Senisteks töödeks on kulunud Muinsuskaitseameti poolt
eraldatud 824 888 krooni.
Remonditööd on veninud
nii rahapuuduse kui ka ATMM
OÜ vastutustundetu venitustaktika ja katteta lubaduste
tõttu.
Kogudus on esitanud
ATMM OÜ vastu teostamata
tööde eest 200 000 ulatuses
võlanõude. Seda menetleb
Kairi Kummi kohtutäituri büroo, kuid paraku pole laekumisi
käesolevaks ajaks toimunud.

2010. aastal esitas kogudus rahataotluse riiklikule
programmile “Pühakodade
säilitamine ja areng” laetööde,
kivipõranda ja elektrisüsteemide paigaldamiseks. Tööde
teostamiseks telliti arhitekt
Heino Uuetalult, kes koostas
esimese etapi projektdokumentatsiooni, ka teise etapi
projekti. Lae ja põrandaprojekti teostamiseks kulub ligi
üks miljon krooni.
2010. aastal taotles kogudus Leader programmist raha
kabeli akende restaureerimiseks, eraldatud 272 745
kroonist koos Vihula valla
poolt tasutud omaosaluse 30
305 krooni ja annetustena
kogutava 30 305 krooniga
jätkub kuue kabeli saaliakna
korda tegemiseks. Aknaid
restaureerib OÜ Rändmeister
Juhan Kilumetsa juhtimisel,
tööd saavad valmis 2011
aastal.

von Pahlenite perekonna matusepaik on ülejäänud kalmistust eraldatud kõrge paekivimüüriga. Matmispaigal on
säilinud hauaplaate ja marmorriste.
Ilumäe kalmistu on heakorrastatud, selle eest hoolitsevad nii kalmistuvaht Anne
Sambla kui ka lahkunute omaksed.
Kõigil kalmistukülastajatel
palume oma kallite lahkunite
haudade korrastamisel tekkinud looduslik praht (muld,
lehed, närtsinud lilled jms.) viia
kalmistu taha kompostihunnikusse. Prügikonteinerisse on
sobilik panna
mittekõdunevaid esemeid (küünlajäägid,
topsid jms.).
Ilumäe kalmistul on palju
põlispuid – paljud neist on
istutatud kabeli sisseõnnistamise aegu –, mis praeguseks
on muutunud ohtlikeks nii
kalmistu külastajatele kui ka

paljudele hauatähistele.
Kalmistumüür on mitmetest kohtadest varisemisohtlik,
eriti kehvas olukorras on von
Pahlenite perekonna rahulat
ümbritsev müür ja sellel asetsevad urnid.
Et kalmistut hoida korras ja
säilitada väärikalt kõiki seal
asuvaid mälestisi, tuleb kiiremas korras maha võtta ohtlikud puud ja restaureerida
kalmistut ümbritsev piirdemüür. Kogudus tegeleb jätkuvalt nende tööde rahastajate
otsimisega ja taotlusprojektide
kirjutamisega. Ka siin on väga
vajalikud kõigi kalmistut
külastavate lähedaste annetused ja igakülgne toetus.
Ilumäe kabel, kalmistu
ja ka kalmistu piirdemüür
on muinsuskaitse all, kus
erinevaid töid tohivad teha
vastavat luba omavad ettevõtted, järgides rangelt
muinsuskaitse eeskirju.

Kuna Eestimaal on väga
palju remonti vajavaid pühakodasid, siis on paratamatult
selge, et ainult riigipoolsetest
rahaeraldustest ei jätku kõigi
pühakodade tarvis.
Seega on kõikide koguduseliikmete, heade inimeste ja ettevõtete annetused väga vajalikud ja
oodatud järgnevate
remondietappide läbiviimiseks EELK Ilumäe koguduse
a r v e l d u s ko n t o l e
10502001277003 SEB pangas.
22. august on kabeli õnnistamise päev, mida on viimastel
aastatel ikka tähistatud piduliku jumalateenistusega.
2013. aastal on Ilumäe
kabeli 170 aastapäev, mille
väärikaks tähistamiseks
saame kõik Jumala abiga
oma panuse anda: palvetades, annetades, vajaminevaid töid tehes.

Ilumäe kalmistu
Kalmistu kujunes Ilumäe kabeli
ümber arvatavasti juba 18.
sajandi esimesel poolel pärast
puust kabeli valmimist Kalmistu on ümbritsetud paekivist
piirdeaiaga ning kolme kaaravaga peavärav on ilmselt pärit
samast ajast.
Ilumäe kalmistu on 18. ja
19. sajandi kivist ja metallist
hauatähistega ning arheoloogilise kultuurkihiga mõisa- ja
külakalmistu silmapaistev näide, mis peegeldab kohalikku
kultuuri ja ajalugu ning kalmistukultuuri arengut. Paljude unikaalsete hauatähiste hulgas on
kaks paest kunstimälestist:
hauakivi 15. sajandist
ja
ratasrist 18. sajandist
Eraldi märkimist väärib
nüüd kabelis asuv Bettsy von
Pahleni valgest. marmorist
hauamonument, mis kujutab
lapse hälli kohale kummardunud noort naist.
Kalmistu läänenurgas asuv
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Head sõbrad Vihula vallas ja
Ilumäe koguduses, armsad
õed ja vennad
Tervitan Teid südamest jõuluaja alguses ning soovin rohket
Jumala õnnistust nii pühadesse kui uude aastasse. Tahaksin
selle tervituse juures meenutada ka Jumala Sõna, mis meile on
antud detsembri kuuks - “Parandage meelt, sest taevariik on
lähedal.” (Mt 3:2)
Need sõnad ei tundu esmapilgul olema just jõulutervitus.
On ju meeleparandus või lihtsalt paremaks saamine, üks raske
ja vaevarikas tegu. Ka taevariik võib tunduda kuidagi kaugena ja
mitte kõnekana. Jõulud aga peaksid ju eelkõige olema rõõmu
pühad.
Vaadates seda salmi aga lähedamalt, näeme, et just siin
ongi juttu rõõmust, mida vaid lähedalolev taevariik, Jõululaps
Jeesus Kristus, saab meile pakkuda. Ainult see rõõm, rahu ja
lootus, mida Kristus annab, jääb alatiseks püsima ja saatma
meid uuegi aasta teedel. Jõuluöö tõi taeva maa lähedale.
Kristus tuleb ka täna oma armuga meie lähedale ning teeb meie
elu valgeks ja rõõmsaks.
Just sellisest rõõmust ja tänust kasvab välja meeleparandus ja uueks saamine. See ei ole enam võimatu ülesanne,
vaid kui üks tänulik vastus Jumala armastusele. Me ei saa uueks
ega paremaks käsu korras. See saab olla ainult meie tänulik
vastus Jumala armastusele ja halastusele Kristuses. Kui oleme
Kristuse armu kogenud, siis on ka meelparandamine kerge.
Isegi rõõmus ettevõtmine.
Nõmme Rahu koguduse õpetajana tahan soovida Jumala
riigi rõõmsat ja õnnistavat lähedust kõigile Vihula valla
inimestele, eriti ka meie sõpruskogudusele Ilumäel. Nõmme
kogudusele, on olnud suur rõõm vastastikkustest külaskäikudest ja koosveedetud hetkedest. Usun, et see rõõm on
olnud mõlemapoolne. Palun, et meie armastus ja koostöö, nii
täna kui homme, võiks samuti olla tunnistuseks uut elu
andvast Jumala riigi lähedusest.
Soovin kõigile õnnistatud jõulaega ning Jumala armu
saatmist meie teedel.
Ove Sander,
meie sõpruskoguduse, EELK Nõmme Rahu koguduse, õpetaja. Ta
lõpetas EELK Usuteaduse Instituudi 1994. aastal ja sai 2005. aastal
Tallinna Ülikoolis filosoofiadoktoriks
Ove Sander on EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari
juhataja, praktilise usuteaduse õppetooli hoidja ja Eesti Metodisti Kiriku
Teoloogilise Seminari luterliku teoloogia dotsent. Ta on ka EELK
Konsistooriumi assessor ja kirikukogu abijuhataja.
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Kirik ja kogudus
Sõna kirik tähendab nii kristlikku pühakoda kui ka usklike
(kristlaste) kogukonda, kes
usuvad Jeesusesse Kristusesse
ja tema lunastustöösse.
Tänapäeva usumaastikul
on mitmeid erinevaid kristlike
kirikuid ja liikumisi ehk konfessioone, kes erinevad mitmeti
oma tavade ja kommete poolest. Ometi on kõigil neil üks
kindel ühisosa, see on usk
Kolmainu Jumalasse – Kõigeväelisesse Isasse, tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ja
Pühasse Vaimusse.
Üks suur kirik koosneb
üksikutest kogudustest, nii
nagu ühe puu moodustavad
tema oksad (see on Jeesuse
võrdlus kogudusest /Jh 15: 18/). Ilumäe kogudus on üks
oksake Eesti Evangeelsest
Luterlikust Kirikust.
Kogudus on Jumala perekond, mille liikmeks saadakse
ristimisel ja mida kinnitatakse
leeriõnnistusel. Kõik, kes on
kord ristitud kuuluvad alatiseks
Jumala laste hulka.
Koguduse täisõiguslikuks
liikmeks loetakse neid, kes on
tasunud liikmemaksu ja võtnud osa armulauast. Needki
inimesed, kes on jäänud mingil
põhjusel aastaid eemale armulauast ja liikmemaksu tasumisest, saavad julgel meelel
tulla tagasi koguduse keskele.
Kiriku keskne ülesanne
evangeeliumi (rõõmusõnumi)
kuulutamine sõnas ja sakramentides.
Pühapäevane jumalateenistus on koguduse elu süda.
Ühised palved, eestpalved ja
armulaua osadus kaaskristlastega annavad koguduse

liikmetele usku ja jõudu tema
teelkäimisel.
Ilumäe koguduse jumalateenistused toimuvad
2 korda kuus – esimesel
ja kolmandal pühapäeval ning suurematel kirikupühadel algusega kell
13.00.
Kabeli remondi ajal ja
külmal talveajal toimuvad
kõik jumalateenistused
leerimajas.
Nagu paljudes kogudustes on ka Ilumäel peale
jumalateenistust kirikukohv,
mis liidab veelgi kogudust.
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Siis saab ka koguduse
õpetajale esitada küsimusi ja
paluda hingehoidlikku vestlust.
Sel ajal on hea koostada
edaspidise töö plaane, edastada kogudust ja ja kabelit
puudutavat teavet, jagad oma
rõõme ja muresid ning usulisi
kogemusi.
Kogudus elab inimeste usu
najal, kuid aktiivseks tegutsemiseks vajatakse raha nagu
igas teiseski organisatsioonis.
Koguduse sissetulekud moodustuvadki peamiselt tema
liikmete annetustest.
Vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei maksa koguduse
vaimulikele ega teistele töö-

Tänu annetajatele
Nagu eespool juba kirjutatud saab kogudus korraldada oma
majandusasju vaid selle rahasumma ulatuses, mis on
annetustena laekunud. Kuna rahalisi väljaminekuid igal kuul,
siis on vajalik, et annetused laekuksid samuti igal kuul.
Eriline tänu Sivar Irvalile, kes toetab kogudust iga kuu
püsiannetusega.
2010 aastal on annetanud Ilumäe kabeli remondi/
restaureerimise heaks kokku 8975 krooni
Ilumäe koguduse tänab teid: Zenaida des Aubris,
Urve Vainu, Viljar Jahtmaa, Lily Vain, Inga Naur, MariAnne Heljas, Ljudmilla Leemet, Feliks Kinkar, Felita
Reeman, Raivo Tõnurist, Vaike Heinsaar, Janek,
Heinsaar, Arne Kelder, Olav Langsepp, Vaino Kanarbik,
Elna Kaljuvee, Siiri Kodanipork, Leida Traks,Heino
Meikar, Elma Meikar, Erich Talpsepp, Endla Kruusimäe,
Peeter Pello, Rutt Palmar
Eriline suur tänu on öelda ” Lahemaa Kohvikannu ”
peremehele ja perenaisele Julia ja Dieter Hölscherile, kes
seadsid oma kohvikus üles korjanduspudeli Ilumäe kabeli
remondi toetusesks. Esimene pudeliannetus oli kokku
6485 krooni. Julia ja Dieter jätkavad oma kohvikus annetuste
kogumist Ilumäe kabeli remondiks.
Lavastaja Rainer Sarneti käe all vändati 2010 suvel filmi
”Idioot” F. Dostojevski samanimeslis romaani põhjal. Mitmed
filmivõtted toimusid Narva Aleksandri peakirikus, kuhu
laenutati Ilumäe kabeli ajalooline pingistik. Vastavalt
koostöölepingule annetas OÜ Homless Bob kogudusele
10000 krooni.

tegijatele palka riik, vaid iga
kogudus koos EELK Konsistooriumiga.
Kogudus maksab iga liikmeannetaja pealt, sõltumata
tema annetuse suurusest, aastas 39 krooni ka kiriku keskasutuste kuludeks praostkonna ja üldkiriklike töövaldkondade heaks. Nende rahade
eest antakse välja ajalehte
„Eesti Kirik“, töötavad EELK
Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Diakooniahaigla, Misjonikeskus, Usuteaduse Instituut
jne.
Ilumäe koguduse kanda on
ka kõik kogudusele kuuluvate
hoonete ülalpidamiskulud.
Piibli järgi kuulub Jumalale
kümnis (10%) - mitte ainult
sissetulekutest, aga ka ajast ja
võimetest. Kümnise mitteandmine tähendab Jumala
arvel elamist. Iga inimese
südametunnistus ütleb, kui
palju ja kuidas ta oma osa
annab. EELK kirikuseaduses
on määratud, et iga koguduseliige teeb igal aastal kogudusele nimelise liikmeannetuse,
mille suurus on vähemalt 1%
sissetulekutest.
Koguduse eelarve sissetulekupoole moodustavad veel
jumalateenistustel ja talitustel
tehtud annetused ning muud
sihtotstarbelised annetused.
Kogudusele saab teha
annetusi nii sularahas kui ka
ülekandega koguduse
a r v e l d u s ko n t o l e
10502001277003 SEB
pangas. Sularahaannetusi
koguvad koguduse juhatuse
esimeees Õie Alt ja koguduse
nõukogu liige Anne Sambla.
Kõige parem on seda teha
peale jumalateenistust.

Sõpruskogudus
Paljudel Eestimaa kogudustel on välismaalt sõpruskogudused,
kellega koos arendatakse vastastikku koguduste vaimulikku ja
ka materiaalset külge.
Mitmetes vaimulike vahelistes vestlustes on olnud jutuks,
et suuremate Eesti linnade suured kogudused võiksid olla
sõpruskogudusteks väikestele maakogudustele. Neist
jutuajamistest ja mitmetest kohtumistest hargnesid mõtted ja
ideed, mille tulemusena on loodud sõprussuhted Ilumäe
koguduse ja Tallinna Nõmme Rahu koguduse vahel.
Selle aasta juunikuus külastasid Nõmme Rahu koguduse
liikmed Ilumäed ja 7. novembril osalesid Ilumäe koguduse
liikmed Nõmme Rahu koguduse jumalateeninstusel, kus
õpetaja Meelis- Lauri Erikson pidas ka jutluse. Ühises
kohvilauas on arutletud koostöö üle, vahetatud kogemusi ja
seatud sihte edaspidisteks ettevõtmisteks
Nõmme Rahu koguduse liikmed on kahel korral kogunud
annetustena raha Ilumäe kogudusele remondi jätkamiseks
kokku 7200 krooni.
Palume rohkeid Jumala õnnistusi kõigile lahketele
annetajatele.
Oluline on teadmine, et meil on sõbrad, kes meie eest
palvetavad, kelle käest saab küsida nõu ja abi ja keda külla
kutsuda. Ühistes eespalvetes on suur jõud meie kõigi
hüvanguks.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
tunnustas
Ka tänavu tunnustas Eesti Evangeelne Luterlik Kirik oma
tublisid ja ustavaid töötegijaid. Ilumäe kogudusest pälvisid EELK
tänukirjad koguduse kauaaegne töötegija Richard Palm,
koguduse kauaaegne esimees Villu Jahilo, koguduse aktiivne
töötegija Anne Sambla ja kirikuteenija Aine Kullamägi. Ilumäe
kogudus tänab oma aktiivseid liikmeid ja soovib neile rohkeid
Jumala õnnistusi.

Ilumäe koguduse leht
Ilumäe koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Meelis-Lauri
Erikson, Ove Sander ja Avo Seidelberg
Ilumäe kogudus tänab Vihula vallavalitsust, kes toetas
rahaliselt Ilumäe koguduse lehe väljaandmist.

Meelis-Lauri Erikson
on EELK Ilumäe koguduse
hooldajaõpetaja alates 1999.
aastast. 1997. aastal lõpetas ta
Tartu Ülikooli usuteaduskonna
ning seejärel EELK Usuteaduse
Instituudi Pastoraalseminari.
Esmalt oli praktikakoguduseks
EELK Simuna kogudus, sealt
siirdus ta 1998. aastal tööle
EELK Kadrina kogudusse, kus
tegutseb tänaseni.

Külli Erikson
on EELK Ilumäe koguduse
organist alates 2001. aastast.
Tema põhitöökohaks on EELK
Kadrina kogudus. Lisaks sellele
töötab Külli Erikson vabakutselise kunstiajaloolase ja
orelieksperdina, olles lõpetanud nendel erialadel Tartu
Ülikooli ja Trossingeni Muusikakõrgkooli Lõuna-Saksamaal.
Külli Eriksoni oreliõpetajad on
olnud orelikunstnik Rolf Uusväli, prof. Andres Uibo ja prof.
Christoph Bossert.

Õie Alt
on EELK Ilumäe koguduse
juhatuse esimees alates 2010
aastast. Ilumäe kogudusega
liitus ta 1999. aastal. 2009
aastal lõpetas Õie Alt EELK
Usuteaduse Instituudi magistrikraadiga religioonipedagoogikas. Õie Alt on töötanud
lasteaiaõpetajana Tallinna ja
Loo lasteaedades, käesoleval
ajal töötab ta Vihasoo raamatukogus raamatukoguhoidjana
ja Vihasoo Lasteaias- Algkoolis
käsitööõpetajana ja näiteringi
juhendajana.

Villu
Jahilo
EEKL Ilumäe koguduse juhatuse liige on olnud seotud
Ilumäe kabeli ja kogudusega
terve oma elu, sest tema sünnikodu asub kabeli vahetus läheduses. Juba 17-aastase noorukina 1947. aastal andis ta
koguduse esindajana allkirja
koguduse ja pühakoja säilimise
eest. Koguduse juhatuse esimehe kohustused võttis ta
1993. aastal üle Richard Palmilt. Villu Jahilo suureks teeneks on koguduse ja kogudusele kuuluva vara dokumentide korraldamine ja asjaajamine taasiseseisvunud Eesti
Vabariigis. Samuti on ta läbi
pikkade aastakümnete hoolt
kandnud kabeli heakorra eest.

25. detsembril ESIMESE JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS
armulauaga kell 13.00 Leerimajas
Ilumäe koguduse 2010 aasta jõulujumalateenistused
28. novembril
I advendi jumalateenistus armulauaga kell 13.00 Leerimajas
5. detsembril II advendi palveteenistus kell 13.00 Leerimajas
12. detsembril
III advendi jumalateenistus armulauaga kell 13.00 Leerimajas
19. detsembril
IV advendi palveteenistus
kell 13. 00 leerimajas
24. DETSEMBRIL
PÜHA JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
ILUMÄE KABELIS KELL15.00
laulab Võhma Segakoor
Hea Jõuluteenistusest osavõtja, kabelis on külm, pane
end soojalt riidesse !

6. jaanuar on kolmekuningapäev, mis tähistab ka jõuluaja
lõppu. Kolm kuningat tõid Jeesuslapsele hinnalisi kinke kiites ja
tänades seega Jumalat tema suure armastuse eest.
Ka Ilumäe koguduse juhatus soovib kiita ja tänada oma
koguduse liikmeid, ja toetajaid. Selleks ootame teid kõiki
pühapäeval 8. jaanuaril 2011 kell 13.00 Leerimajja
jumalateenistusele ja sellele järgnevale peole.
Et on külm ja talvine aeg, on paljudel keeruline kohale tulla ,
tuleme teiel hea melega järgi, palun selleks kontakti võtta Õie
Altiga telefonil 5 809 1356
EELK ILUMÄE KOGUDUS ILUMÄE KÜLA, VIHULA VALD
45202 LÄÄNE-VIRUMAA
A/A 10502001277003 SEB PANK
HOOLDAJAÕPETAJA MEELIS-LAURI ERIKSON tel. 5 345 8594
JUHATUSE ESIMEES ÕIE ALT tel 5 809 1356
ILUMÄE KALMISTUVAHT ANNE SAMBLA
tel 5 341 8156

