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Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes
temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene
elu ./Jh 3:!6/

Jõulurahu

Armas Vihula valla rahvas!
Oleme jõudnud aasta kõige pimedamasse perioodi.
Tähistamaks järjekordset advendiaega ja Kristuse
sündimise püha, süütame kodudes küünlad, et tuua
valgust pimedusse. Peale füüsilise valguse vajame ka
hingevalgust, et ületada seda, mis võib tekitada
negatiivsust ja depressiooni.
Kunagi ammu, 700 aastat enne Kristuse sündi, kõneles
prohvet Jesaja: „Aga ei jää pimedusse maa, kus on
ahastus. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust.“
See tõotus täitus rohkem kui 2000 aastat tagasi Jeesuse
tulekus ja kehtib ka täna igale Temalt abi palujale.
Soovin Teile lootust südameisse ja valgust mõtetesse!
Õnnistatud jõuluaega!
Sakussaare koguduse nimel, pastor Hans Lahi

Jõulutervitus
Jeesus ütleb: „Jah, ma tulen varsti!“ Aamen. Tule, Issand
Jeesus! (Ilm 22,20)
Salm, mida äsja lugesid on päris piibliraamatu lõpust,
eelviimane salm enne lõplikku „aamenit“. On vist pisut
harjumuspäratu jõulutervitust pühakirja lõpusalmiga edasi
anda. Tavaliselt kõlavad ikka sõnad „alguses oli Sõna...“ ja
muud taolist, uuele algusele ja Jeesuse sünnile viitavat.
Jõuluootuse aeg on kuidagi jätnud inimestesse igatsuse, et midagi uut võiks siit sündida. Vähemalt emotsionaalselt võiks jõuluõhtu meid nõnda puudutada, et
sellest jätkuks tükiks ajaks. Või kui mitte harras suurpüha
õhtu, siis vähemalt peagi saabuv vana-aasta lõpp ning uue
kalendri seinale riputamine võiks kaasa tuua midagi päris
uut ja erilist. Ikka hingitseb kusagil see vaikne lootus, et
uus kalendermärkmik ja uus aastaarv loovad paremad
eeldused ka uue lehekülje pööramiseks oma elus. Kui tihti
seda tegelikult juhtub?
Tõsi, Jeesuse sünd loob tõelise uue alguse. Pole enne
teda ega pärast teda olnud inimest, kelle võiks oma
tähenduselt asetada tema kõrvale. Palju on suuri mehi ja
naisi, tõeliselt võimsaid prohveteid ja jumalamehi,
võimekaid geeniusi ja vägevaid filosoofe. Ent ükski neist
pole mõjutanud maailma nii palju kui see üks, sõime sündinud poiss. Miks see nii on?
Too laudalõhnaline Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi kaudu: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa
juurde muidu kui minu kaudu. (Jh 14,6) Võime öelda, et ükski
enne teda elanutest ja tema järel tulijatest ei aseta inimese
ette nii teravat valikut. Kas minu kaudu või üldse mitte...
Üks katoliiklik teadusfilosoof Teilhard de Chardin
nimetab Jeesust universumi evolutsiooni lõppeesmärgiks.
Jumal kui A ühendab maailma kui lõpp-punkti O iseendaga. Ja kõige selle keskel on Jeesus Kristus, kes ütleb
sellessamas piibli viimases raamatus mina olen A ja O,
esimene ja viimne, algus ja ots (Ilm 22,13). Jeesus ei ütle sellega
mina olen kõige tähtsam ja kõik muud on tühised. Aga ta
ütleb mina olen kõige keskmes ja kes tahab tabada
olemise südamikku, peab tabama mind.
Kas kujutame ette seda võimast väge, mida taoline
sündmus eneses kannab. See on muutmise ja uueks
saamise vägi. See on elu aluste uueks loomise vägi. See ei
ole ainult inimest puudutav vaid uus olemus ja elu. Ja seda
elu kohatakse kõikjal, kus keegi kohtab Jeesust.
Jeesuse Ma tulen varsti, ei tähenda, et vaata, varsti on
jõuluõhtu. See tähendab rohkemat kalendrist ja sinna
märgitud punasest kuupäevast. Jeesuse ma tulen tähendab
igapäevast saabumist selle juurde, kes tahab oma elust
teha midagi enamat kui sünd ja surm ning sinna vahele jääv
kaduvus. Ta tahab anda õnneliku elu siinsesse argisesse
hallusesse ning lõppematu rõõmu, mis kestab üle alguste
ja otsade. Ja kõik see sünnibki seal, kus keegi südamest
ütleb: Tule, Issand Jeesus!
Tauno Toompuu
Käsmu koguduse hooldajaõpetaja
Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja
Viru praostkonna abipraost

Advendiajal me ootame
jõulude tulekut. Me ju kõik
teame ammugi, mis on jõulud. Ühe erilise lapsukese
sünd. Seda me ootame.
Lapse sünd perekonda
muudab alati kogu elu
hoopis teistsuguseks – iga
pereliige teab seda. Vanaviisi enam ei saa, nüüd tuleb
arvestada hoopis teiste
asjadega. Kuid SEE laps on
hoopis eriline. Kuidas?
Jõulusid nimetatakse ka
rahupühadeks. Või siis ka
rõõmu- ja jagamisepühadeks. Seda, et siis peaks
tundma erilist rõõmu ja
lähedust. Kuid kas see alati
nii on? Kujutleme perekonda, kes just jõulu ajal üle
hulga aja kokku saab ja
kuidas püha jõuluõhtu
muutub kiiresti õudusunenäoks omavahelise tülitsemise tõttu. Sellepärast, et
pole omavahel õigel ajal

olulistest asjadest räägitud.
Tegelikult ei mingi e-mail,
skype ega facebook asenda
otsekohtumist ja silmastsilma suhtlemist. Pealegi
veel olulistel, otse üliolulistel teemadel suhtlemist.
Kes ma olen? Kes ma sulle
olen? Ja sina minule? Mida
ma tegelikult sinult ootan ja
sina minult? Kõigist neist
asjust oleks pidanud juba
ammu varem omavahel
rääkima. Aga pole ju aega,
teate. On vaja ringi sõita,
tööd otsida, tööd teha:
noored tuletavad end vahel
meelde teisest maailma
otsast rahaküsimistega. Vanadel pole justkui enam
millestki omavahel rääkida,
aga kusagilt kummitab liising, krediitkaardi võlg ja
majalaen. Mingid ammused
hõõrumised kaevatakse
taas välja. Tuleb teha hulk
sisseoste, aga raha ju napib

Eestpalved
Hea Taevane Isa, me täname Sind, et oled hoidnud ja
kaitsnud meid ja meie kodusid siin Vihula vallas ja kogu
Eestimaal
Issand Jumal, me täname Sind, et ettevõetud
remondid ja korrastustööd meie valla pühakodades on
hästi korda läinud. Täname Sind tublide meistrimeeste
eest.

Jõulujumalateenistused
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba (1Jh 2:8b)

Ilumäe koguduses
4.12. kell 13.00 II advendi jumalateenistus armulauaga
Leerimajas
18.12. kell 13.00 IV advend Jumalateenistus
armulauaga Leerimajas
24.12. kell 15.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
Ilumäe kabelis. Laulab Võhma segakoor
25.12.kell 13.00 I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga Leerimajas

Käsmu kirikus
27.11 kell 14.00 I advendi jumalateenistus armulauaga

jällegi. Maja tuleb kraamida;
kõik ju sõidavad kokku, vaja
laud ikka korrlikult katta;
kirikust tuleb läbi kihutada,
vanemate haudadel käia;
kuidas ma küll jõuan? Ja just
enne jõululaupäeva külmub
kerdris toru lõhki, sest
kellelgi polnud meeles õigel
ajal selle vastu midagi ette
võtta. Mis ime siis, kui
kallitest rahupühadest saab
košmaar.
Kuid ... asi ehk polegi nii
hull, kui vaadata sellist
seisu nõnda: see pidigi nii
minema, see on õppetund
asjaosalistele. Kust see
kallis rahu ja rõõm siis
peaks tulema kui mitte
Jeesuslapselt? Vaata aga
vaata, see vastsündinu õpetab meid juba nüüdki, otsekohe, kui ta on sündinud. Ja
mitte alles siis, kui ta juba
meheks oli saanud ja tema
tegusid ja õpetusi hakati

üles tähendama. Nii ongi
see laps täiesti eriline. Tema
sündki on eriline. Olgem siis
usinad õppurid tema koolis.
Ja kui vahel kukumegi seal
mõnel eksamil läbi – meile
antakse ikka ka uus võimalus. Vanadest põhjustest
tulevad vanad tagajärjed,
kuid uutest tulevad uued. Ja
nii suunabki see lapsuke
meie mõtted ja siis ka teod
olulistele asjadele. Sellele,
mis elu tegelikult kannab.
Soovin Sullegi, hea lugeja,
rahu ja muutumist, aga eelkõige rahu. Sellest on ju ikka
suurem nappus käes kui
rahapaberitest ja kallinema
on see veel käbedam kui
bensiin. Head pühade tulekut!
Meelis-Lauri Erikson
EELK Ilumäe koguduse
hooldajaõpetaja

Hea taevane Isa, Sinu kätte anname ka tuleval aastal
meie kodud ja pered, valitsegu neis rahu ja üksmeel.
Issand Jumal, õnnista meie vallas iga ausat tööd ja anna
valla juhtidele ja ametnikele nende töös oskust ja tarkust.
Issand Jumal, saatku Sinu arm meid läbi saabuva
advendiaja, nii, et me kõik üheskoos saaksime tunda ja
näha seda rõõmu ja kirkust, mida Sa meile Jeesuses
Kristuses oled kinkinud.

11.12 kell 14.00 III advendi jumalateenistus armulauaga.
Esineb Võhma koor
22.12 kell 10.00 Vihasoo lasteaed-algkooli laste
jõulujumalateenistus
24.12 kell 14.00 jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
Esineb meeskoor
25.12 kell 14.00 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga

Sakussaare koguduses
27. 11. kell 14.00. I advendi jumalateenistus
11. 12. kell 14.00 3. advendi jumalateenistus, külalised
Soomest
25. 12.kell 14.00 Jõulupüha jumalateenistus
Tere tulemast!
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Toomas Eintrei – 160

Sakussaare koguduse algusest

Käesoleva aasta 9. oktoobril möödus 160 aastat Käsmu
kauaaegse köstri Toomas Eintrei (9. 10. 1851 2. 04.
1948) sünnist. Sel päeval Käsmu kirikus peetud
jumalateenistusel mälestati ja meenutati Toomas
Eintrei elutööd. Toomas Eintrei sündis Kuusalu
kihelkonnas Kõnnu vallas, Kasispea küla Junkru talus.
See ca 400 aastane talu on tänaseni Kasispea külas
alles ja Toomase venna Joosepi järeltulijate valduses. 6.
mail 1873 sai Läänemaal Kuuda Vallakoooliõpetajate
Seminaris õppinud Eintreist Käsmu abikiriku köster. 10
aastat varem oli valminud uus kirikuhoone. Sama aasta
sügisel algatasid Käsmu elanikud Aaspere parun
Dellingshauseni toetusel algkooli tegevuse. Kooli
juhatajaks ja enamasti ainsaks õpetajaks sai
Toomas Eintrei, kes tegi seda tööd 35 aastat. 1884.
aastal oli Toomas Eintrei ka üks 52-st Käsmu merekooli
asutajast. 1886. aasta märtsis valiti ta Käsmu merekooli
hoolekande komitee kirjatoimetajaks, sama aasta
detsembris palgati ta Merekooli juhataja esimeseks
abiõpetajaks ülesandega õpetada geograafiat ja vene
keelt. Merekooli juures oli Eintrei tegev kuni kooli
sulgemiseni, kokku 47 aastat. 18 aastat, veel 87aastase mehena, oli Toomas Eintrei ka Käsmu tuletorni
ülevaataja ja juhataja. Köstrina teenis Toomas Eintrei
Käsmu rahvast kokku 57 aastat, jõudes selle aja jooksul
ristida ja matta umbes kolm põlvkonda käsmulasi.
Emerituuri siirdus Eintrei omal soovil 1930. aastal. Kuna
Eintrei perekonda ei loonud, pühendas ta kogu
oma aja ja energia oma ametitele. Korraliku ja
tubli töö eest autasustati Toomas Eintreid tsaariajal
seitsme medaliga.

Oktoobrikuu lõpus tähistas Eesti Metodisti
Kiriku Sakussaare kogudus 10. aastapäeva. 6.
novembril pidasime sel
puhul tänujumalateenistuse, kus osales külalisi
nii lähedalt kui kaugelt,
jutlustas Eesti Metodisti
Kiriku superintendent
Taavi Hollman ning
muusikaga teenisid
Ülemiste vabakoguduse
noored.

Piiblitunnid Käsmus
Käsmu koguduses algas novembrist kuni järgmise aasta
kevadeni kestev piiblitundide sari. Tunnid toimuvad iga
kuu esimesel teisipäeval kell 19-21 Käsmu rahvamajas.
Õpitakse tundma, mis on erilist Raamatute Raamatus,
mida on kas täielikult või osaliselt tõlgitud umbes 2500
erinevasse keelde ja mis oma müügiarvuga üle 5 miljardi
eksemplari on maailmas enim müüdud raamat. Käsmu
koguduse ühe vanema liikme andmetel peeti Käsmus
piiblitunde viimati tema vanaema noorpõlves, köster
Toomas Eintrei ajal. Piiblitunde viib läbi diakon Urmas
Karileet, sissepääs on kõigile vaba!

Taizé vennaskonnast
Suvise Viru Folgi ajal peeti Käsmu kirikus esimene Taizé
palvus, milletaolised toimuvad regulaarselt paljudes
Eesti kirikutes. Laulupalvused lähtuvad Prantsusmaalt
Lõuna-Burgundias Taizé külas asuvast kloostrist, mis
on koduks 1940. aastal rajatud kristlikule oikumeenilisele vennaskonnale. Palvusel lauldavad laulud on
Taizé vendade looming ning levinud tuhandete lepituse
ja usalduse palverändurite kaudu üle kogu maailma,
vastav laulik on ilmunud ka eesti keeles. Käsmus
palvuse läbi viinud diakon Urmas Karileet külastas
kloostrit juulikuu lõpus. Sel ajal oli Taizés ca 3000 noort
ja 500 vanemat inimest kokku umbes 30-st eri riigist.
Kloostri külastajad osalevad kolmel palvusel päevas
ning lisaks sellele piiblitundides, teemaaruteludes ja
vabatahtlikus teenimistöös. Soovijatel on võimalik
veeta nädal vaikuses. Kloostrireisist huvitatutel
palutakse ühendust võtta aadressil: Reena Tolmik,
reenatolmik@gmail.com.
30. novembril kell 18.30 on võimalik kuulda
Taizé reisist sõnas, pildis ja laulus Vihasoo
raamatukogus.

Käsmu kiriku pika ajalooga
orel taas mängukorras
14. augustil 2011 taaspühitses EELK peapiiskop Andres
Põder pidulikul jumalateenistusel Käsmu kiriku
vastremonditud oreli. Kaasa teenisid Viru praost Peeter
Kaldur, abipraost Tauno Toompuu ja Käsmu koguduse
diakon Urmas Karileet, orelil mängis Marju Metsman.
Jumalateenistusele järgnes kontsert, kus astusid üles
Petros Paukkunen Helsinkist ja Martin Rost Saksamaalt
Stralsundist. Selgitusi oreli remondi kohta jagas töö
teostanud Toomas Mäeväli. Remondi käigus selgus, et
oreli vanimad 1813. aasta ehitusel Johann Andreas
Steini poolt taaskasutatud osad - on valmistatud
orelimeister Johannes Pauli poolt Tallinna Niguliste
väikesele orelile juba aastal 1613. aastal. Orelis
tihendusmaterjaliks kasutatud vaimuliku tekstiga
pärgamendilehed pärinevad osaliselt 13.sajandist.

Minu elu muutus 1981.
aasta maikuus, kui traagilises tulekahjus Sakussaare külas hävis perekond
Lahidele kuuluv elumaja ja
tules hukkus pereisa. Raske
elukogemus sai minu elu
pöördepunktiks. Ajal, kui
olin kaotanud kõik maised
toetuspinnad, tuli Jumal mu
ellu. Tänutäheks Tema ligiolu ja abi eest igatsesin
anda oma tulevase kodu
paigaks, kuhu Tema rahvas
võiks tulla.
1980. aastate lõpul, kui
Eestimaal puhusid vabaduse tuuled ning inimesed
vaimselt elavnesid, hakkas
ühes Viitna külas asuvas
kodus grupp usklike koos
käima ning palvetama paikkonna vaimuliku ärkamise
pärast.
Uue elumaja ehitus Sakussaares algas 1993. aasta
kevadel: kuu ajaga oli

Jumalateenistus Sakussaare palvetoas
konstruktsioon valmis ning
katuse all. Jumala abi ja
juhtimine oli tuntav kõiges.
Sissekolimise päevaks,
1997. aasta 1. augustiks,
olid valmis köök, abiruumid
ning elutuba, mis ühtlasi sai
planeeritud palvetoaks. Et
aasta varem oli haigestunud
ning peagi igavikku kutsutud Viitna palvemaja perenaine, vajas paikkonna usurahvas uut kooskäimise
kohta.
26. augustil 1997 pühitsesidki Eesti Metodisti Kiriku superintendent Olav
Pärnamets ja Tapa koguduse pastor Endel Rang
Sakussaare maja. Koheselt
käivitus lastetöö, millega
liitus lapsi Läsna, Loobu,
Viitna, Võsupere, Palmse ja
vahel kaugematestki küladest. Ajal, kui tegutses veel
Palmse algkool, käis ümb-

ruskonna lapsi Sakussaares
koos ligi 40. Hiljem kasvas
neist välja noortegrupp ja
tänaseks on mõnigi toonane pühapäevakoolilaps saanud koguduse täisliikmeks.
Tagasi vaadatuna oli see üks
eriline külviaeg laste ja
noorte südametesse.
Nii täiskasvanud kui
lapsed tuli kokku tuua oma
transpordiga, sest hajali
elavatel inimestel puudus
enamasti kohaletulemise
võimalus. Abi läkitati Tapa
koguduse kaudu, kust meile
anti selleks tööks auto ja
hiljem väikebuss. Jõudumööda aitasid lastetöös
kaasa ka laste vanemad
ning head sõbrad.
2001. aasta oktoobris
moodustati Sakussaarde
Eesti Metodisti Kiriku kirikuvalitsuse ettepanekul juba
iseseisev kogudus. Sest-

peale hakkasid Sakussaares
toimuma ka pühapäevased
jumalateenistused.
Kõige sellega oli kõikvõimas Jumal näidanud
oma abi: Ta oli õnnistanud
nii inimestega, kes aitasid
aluse rajada vaimulikule
tööle, kui ka abistanud uue
elumaja taastamisel, mis sai
kooskäimiskohaks ja palvepaigaks kogudusele.
Aastate jooksul on
kogudus sõlminud sõprussuhteid ja saanud palvepartnereid nii kodumaa
piires kui ka väljaspool: meil
on head kontaktid Ameerika, Norra, Rootsi ja Soome
kristlastega. Päris sageli on
Sakussaares teenimas pastoreid, jutlustajaid ning
muusikakollektiive teistest
kristlikest kogudustest.
Nagu varemgi, pidasid
ka 10. aastapäeval meid
meeles ja tulid tervitama
lähima ümbruskonna kogudused ja kristlased. Omalt
poolt oleme avatud ja
valmis koostööks kõigiga.
Suured tänusõnad tahame
öelda ümbruskonna inimestele ja eriti perekond Puuseppale, kes on alati osutanud heatahtlikkust, vastutulelikkust ja abivalmidust.
Kõik see on suure Jumala arm ...
Hans Lahi
Sakussaare koguduse
pastor

Organist välismaal teadmisi täiendamas
Ilumäe koguduse organist Külli Erikson, kes 2010. aastal
kaitses Saksamaal magistrikraadi oreliekspertiisi ja
orelirestaureerimise nõustamise alal, täiendas oma
erialaseid teadmisi taas Lõuna-Saksamaal, osaledes
oktoobris 3 nädalat Albbrucki katoliku kiriku oreli
restaureerimistöödel. See oli Külli Eriksoni jaoks sel aastal
juba neljas võimalus töötada koos erinevate oreliehitajate

ja -restauraatoritega, omandades ka ise praktilisi
töökogemusi ning täiendades oma nägemust erinevate
spetsialistide tööviisist. Aasta alguses osales ta Hageri
kiriku oreli restaureerimistöödel, kevadel Älvkarleby oreli
restaureerimisel Rootsis ning suvel töödel Roomakatoliku
kiriku Tallinna Peeter-Pauli katedraali oreli juures.

Ilumäe koguduse rõõmupäevad
OTO Ehitus OÜ tööna on
valminud Ilumäe kirikusaali
lagi, kogu kabelisse paigaldati ka uus elektrisüsteem.
Tööde maksumuseks kujunes 25000 EUR, mida rahastati läbi Riikliku programmi
„Pühakodade säilitamine ja
areng“. Kogudus avaldab
siirast tänu OTO Ehitus OÜ
ja Kadrina Elekter OÜ kõrge
töökultuuriga ehitusmeistritele. Tööde vastuvõtmisel
osalenud EELK Varahalduse
juht Mati Maanas avaldas
kindlat veendumust, et ka
eesseisvaks paeplaatidest
põranda paigaldamiseks
sõlmitakse töövõtuleping
OTO Ehitus OÜ-ga. Tööde

läbiviimiseks on uus rahataotlus esitatud Pühakodade Programmile.
Et jõuluõhtu saaks toimuda
tuledesäras kabelis, remonditi lae- ja seinalühtrid. Remont läks kogudusele
maksma 450 EUR, sellest
moodustas Vihula Vallavalitsuse toetus 100 EUR.
Rändmeister OÜ ja tema
alltöövõtja Kuukaar OÜ
poolt on asjatundlikult
restaureeritud kuus vitraažidega kabeliakent. Aknad
said ligi 20 000 EUR eest
korda tänu paljudele heldetele annetajatele, Vihula
Vallavalitsusele ja PRIA

LEADER-programmist eraldatud rahale. Nelja veel
restaureerimist ootava akna jaoks otsitakse taas
rahastamist.
Ilumäe kalmistul on suur
hulk ohtlikke puid, mis
võivad kahjustada nii hauatähiseid kui ka kalmistu
külastajaid. Tänu Muinsuskaitseameti poolt eraldatud
1000 eurole võetakse maha
viis kõige ohtlikumat puud.
Töid teostab Vesilõigu OÜ
Tiit Pajuste juhtimisel.
1946. aasta augustikuu 4.
päeval õnnistati Ilumäe
kabelis Kadrina koguduse

õpetaja Arnold Kaisi ja
Ilumäe koguduse köster
Aadu Kelderi poolt 28
leerilast. 75 aastat hiljem
27. augustil 2011 tähistasid
neist leerilastest 5 oma teenekat leeripüha. Samas tähistati kabeli 168. aastapäeva. Piduliku jumalateenistuse, mis ühtlasi tähistas ka kabeli 168. aastapäeva, muutsid veel kaunimaks Lea Ojamäe laulud.
Teenistusele järgneval kirikukohvil meenutati noorusaegu ja pajatati pikast ustavast koguduseliikme teest.
Kogudus soovib kõigile tolle
päeva leerilastele rohkeid
õnnistusi!

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Ilumäe kogudus
reg kood 80208231
Ilumäe küla, Vihula vald
45414 Lääne Virumaa
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson
tel. 5 345 8594
e- post:mlerikson@gmail.com
Juhatuse esimees Õie Alt,
tel. 5 809 1356;
e-post: oie.alt@mail.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne Sambla
tel. 5 341 8156
Arveldusarve: 10502001277003 SEB

EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla
Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Hooldajaõpetaja Tauno Toompuu
Tel 5290651; 3243928,
e-post: tauno.toompuu@eelk.ee
Diakon Urmas Karileet tel 508 6110;
e-post: urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esinaine Helgi Mannov
tel.5 665 6844
Arveldusarve: 10502018079003 SEB

Sakussaare Metodisti kogudus
Sakussaare küla
Vihula vald
45438 Lääne-Viru maakond
SWEDPANK a/a 221018330949
Pastor Hans Lahi
tel 322 6995;
Mob 5 663 3084
e-post: hans.lahi@mail.ee
Ilumäe, Käsmu ja Sakussaare
kogudused tänavad
Vihula vallavalitsust toetuse
eest.

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Meelis-Lauri Erikson, Tauno Toompuu, Urmas Karileet, Hans Lahi, Külli Erikson ja Avo Seidelberg

