Ilumäe
Käsmu
Sakussaare
Vainupea
Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su
kohal. /Js 60:1/
Pimedus ja hallus teevad meele kurvaks ja igatsus hinges
valguse ja kirkuse järele kasvab üha suuremaks.
Siin põhjamaal seostatakse jõule ikka valge lume ja
päkapikkudega. Seal, kus lund pole, tuuakse kohale
kunstlumi ja võltslumememmed. Just selline pilt avanes
mõni aasta tagasi detsembrikuises suviselt soojas
Caracases lopaskate roheliste puude ja põõsaste vahel.
Jõulud tulevad aga igasuguse ilmaga ja igale poole, kus
südamed on avatud Jumalale ja tema imetegudele.
Jõuluootus- advendiaeg annab meiel kõigile
võimaluse tasapisi koguda endasse rõõmu ja kindlust ja
soovi kohtuda Jeesusega just siis, kui on õige aeg.
Sõltumata lumest, tuulest, vihmast, kingitustest ja
kaunistustest.
Selle lehega saab täis aastaring, mille jooksul oleme
läbi nelja lehenumbri saanud jagada sõnumit Jumalast ja
tema armust, mis tegev kogudustes läbi inimeste. Hea
meel on tõdeda, et ka järgmisel aastal on kogudustel
sellise sõnumi jagamise võimalus.
Koguduste vaimulikud ja töötegijad on tööle kutsutud
selleks, et teenida kõiki inimesi nende rõõmudes ja
muredes, õnnestumistes ja läbikukkumistes. Olgem siis
julged pöörduma oma küsimustega kogudustesse, et
üheskoos ja koos Jumalaga neile vastuseid leida.
Armas ligimene, soovime Sulle ja Sinu perele lähedal
ja kaugel jõulurahu ja õnnistatud uut aastat!
Meelis-Lauri Erikson, EELK Ilumäe kogudus ja õpetaja
Urmas Karileet, EELK Käsmu kogudus ja diakon
Hans Lahi, Eesti Metodisti Kiriku Sakusaare kogudus ja
pastor
Vainupea kirik

Tervitus Nõmme mändide alt
Nõmme Rahu Kogudus on aktiivne kogudus, kus igal
pühapäeval käib kirikus pea 200 inimest. Meil on mitmeis
toredaid traditsioone, mis on üle aastate säilinud ning
oodatud sündmused koguduses. Üheks selliseks on igaaastane heategevuslik Jõululaat, mis toimub alati
kolmandal advendil. Laada eesmärk on koguda raha
mingi koguduses vajaliku tegevuse jaoks. Oleme kogunud
raha nii perelaagri läbiviimiseks, pühapäevakooli ruumide
remondiks, kogudusemaja küttesüsteemi uuendamiseks
kui ka uue köögi rajamiseks. Tänavu on eesmärk koguda
raha Nõmme Lunastaja kiriku kütte ostmiseks, et oleks
seal ikka võimalik läbi viia Advendi- ja Jõulukontserte
nagu ka on juba traditsiooniks saanud.
Meie Jõululaat algab alati Jumalateenistusega, pärast
mida on avatud kohvik ning meenete müük, kus müüakse
pühapäevakooli laste tehtud jõulukaarte ja muid esemeid
ning ka teiste meie koguduse liikmete valmistatud
käsitööd ja muud sellist jõulupakkidesse sobivat kraami.
Väga populaarne on loterii, kuhu annetavad asju samuti
koguduse liikmed. Loterii kaks peaauhinda on tavaliselt
koguduse poolt ning traditsiooniks on kujunenud, et üks
nendest on ajalehe "Eesti Kirik" aastatellimus ja teine
mõne Tallinna SPA päevapilet. Jõululaata aitavad
korraldada lisaks koguduse juhatusele ka pühapäevakooli
lapsed ja õpetajad ning meie koguduse väga tubli
köögitoimkond eesotsas Vaike Simmoga. Laadapäeva
lõpetab alati pärastlõunane kontsert Nõmme Rahu
kirikus ning käesoleval aastal saab kontserdil kuulata
Nõmme Kultuurikeskuse erinevaid kollektiive.
Lisaks laadale tahaks ära mainida meie koguduses
juba aasta jagu töötanud supikööki, mis sai alguse
Nõmme Linnaosavalitsuse ja meie koguduse koostööst.
Supiköögis toitlustatakse kaks korda nädalas Nõmme
piirkonna vähekindlustatud inimesi, pakkudes teisipäeval
hommikuputru ja kolmapäeval sooja suppi. Kahjuks on
läinud aga nii, et alates oktoobrist Nõmme linnaosa
loobus oma toetusest supiköögile ning me peame ise
hakkama saama. Samas siiski köögi tegevust lõpetada ei
tahaks, sest nõudlus on suur ja inimesed abi eest
tänulikud. Proovime hakkama saada, loodame Taevaisa
abile ning meie headele sõpradele nii Toidupangast kui
mujalt.
Tahaksin lõpetuseks tervitada meie koguduse nimel
meie sõpru Ilumäe kogudusest aga ka teisi Vihula valla
kogudusi. Soovin kõigile õnnistatud Jõulupühi, palju
rõõmu ja ühist osadust kõikides teie tegevustes. Kõik on
ka väga oodatud meie Jõululaadale kolmandal advendil.
Kaja Tassa
EELK Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimees
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Jõulukink
Jumalale
Igaüks vajab mingeid pidulikke hetki oma elus, nii
mehed kui naised, nii
noored kui vanad, nii kristlased kui mittekristlased,
igasuguste elukutsete esindajad ja mitmesugust tööd
tegevad inimesed. Me tähistame sünnipäevi, mingite sündmuste aastapäevi nii
perekondlikul tasemel nagu
näiteks pulma-aastapäev
kui ka ühiskondlikul tasemel
nagu näiteks Eesti Vabariigi
aastapäev.
Samuti tähistame kristlikke pühasid nagu jõulud,
mis on küll oma algupäralt
Jeesuse Kristuse sünnipäev,
kuid omandanud palju
laiema tähenduse meie
rahva ja kultuuri hulgas,
mida ei suutnud murda ka
nõukogude aeg. Mäletan
väga hästi kuidas koolipoisina tõime koos pinginaabriga jõuludeks kuuse
klassi. Karistada saime kooli
direktori käest mitte sellepärast, et jõuludeks kuuse
tõime, vaid sellepärast, et
otsekui demonstratiivselt
marssisime kuusega kohaliku partorgi akna alt läbi. Ja
karistuseks oli uurimistöö
jõulude teemal, mis andis
koolipoistele rohkesti teadmisi juurde. Me tähistame
ka Maarjapäeva, mil Jeesuse
sündimisest esimest korda
ette kuulutati, või Ristija
Johannese sünnipäeva Jaanipäeva ning sellega koos
Võidupühal Võnnu lahingus
võidu saavutamise aastapäeva, mis kindlustas Eesti
riikliku iseseisvuse, samuti
Lihavõttepühadel Jeesuse
Kristuse ülestõusmist, mille
sümboliks kingime üksteisele värvitud munasid.
Me tähistame veel paljusid
päevi nii riiklike kui seltskondlike või kiriklike või
isiklike tähtpäevadena, mis
näitab meie vajadust üheskoos olla ja üksteisega arvestada.
Sellel aastal tähendavad
jõulud rohkesti töövabu
päevi, mis on aga paljudele
inimestele probleemiks. Ei
osata vabade päevadega
midagi peale hakata ja
sageli muutuvad rõõmupühad nendeks päevadeks,
mida täidetakse viinapudeliga. Omaaegne Kukerpillide laul ütles selgelt:

Ilumäe kirik jõulukuul
„Seepärast, isa, palun, ära
joo purju ennast, kui kord
jälle pühad saabuvad” ning
neid mõtteid on paljudele
meie hulgast vaja sagedasti
meelde tuletada. Kirikutes
on küll jõulude ajal rohkem
inimesi, kuid just need
inimesed, vajavad rõõmsaid
aga tõsiseid pühi, jätavad
kirikusse tulemata. Jõulude
ajal on kõige tähtsamad
sõnad „meie jaoks” ja „meie
pärast” ning taas on normaalseks muunud jõulukingid, mis ühelt poolt
näitavad meie andumust
meie lähedastele, aga teiselt poolt Jumala andumust meile, kes on andud
meile suurima jõulukingituse, oma ainusündinud
Poja, meie jõululapse Jeesuse Kristuse.
Kes läheb jõulude ajal
metsa jalutama või suu-

Eestpalved
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!
/Lk 21:28/
Hea Taevane Isa, täname Sind imelise armu eest, millest
oleme tohtinud osa saada ka mööduval kirikuaastal.
Issand Jumal, too Sina oma armu väega vaimulikku
ärkamist ka Vihula valla rahva keskele. Palume Sinu
puudutust inimestele, kes oleksid valmis koguduste elus
kaasa töötama. Jumal, me palume Sinu võidmist
koguduste uutele juhatuste ja nõukogu liikmetele ning
nende tööle.

satama, kes läheb sõpradele või sugulastele külla,
kes võtab ette korteri või
maja suurpuhastuse, kes
loeb läbi juba ammu riiulis
oma järge oodanud raamatu, kes kuulab ilusat
kontserti kirikus, kõige sellega teeme rõõmu nii Jumalale kui ka oma lähedastele
ja täidame jõulud kauni
sisuga. Hea tegemine oma
kaasinimestele, rõõmu valmistamine oma lähedastele
on tähtsam ja Jumalale
meelepärasem kui tuima
näoga ja tuima südamega
ainult moe pärast kirikus
käia, sest nii on see kombeks. Need, kes nõukogude
ajal oma klassijuhataja üle
kavaldasid, mida see reeglina meeleldi laskis teha,
kuigi ta seda välja ei näidanud, ning salaja kirikusse
jõulujumalateenistusele hii-

lisid, olid Jumalale väga
meelepärased. Aga nüüd
me oleme suureks kasvanud ja ajad on muutunud,
kuid Jumalale saab ikka
head meelt valmistuda,
talle jõulukingitus teha.
Soovin Sulle, Vihula valla
inimene ja kõigile Sinu
sõpradele rõõmsaid jõulusid ja selle aja täitmist
sellega, mida Su omaksed
Sinult ootavad ja mida Sa
ammu oled tahtnud teha.
Olgu jõulud Sulle mitte
kohustus, vaid kõiges tõelised rõõmupühad.
Peeter Kaldur
EELK Viru praostkonna
praost
EELK Jõhvi Mihkli
koguduse õpetaja
EELK Pühajõe koguduse
hooldajaõpetaja

Issand Jumal, me palume kristliuku laste- ja noortetöö
pärast.
Hea Taevane Isa, me palume rahu ja armastust,
andestust ja hoolimist igasse peresse ja kodusse.
Issand Jumal, too kõik maailma rahvad oma tõet
tundmisesse, lõpeta vaenud ja sõjad nii Lähis Idas kui ka
kõigis teistes paigus meie kaunil Maal. Issand Jumal, me
palume rahu Iisraelile ja Jeruusalemmale.
Hea Taevane Isa, hoia meid ikka oma peopesa
kumeruses ning aita meil alati meeles pidada
Jõulupühade tõelist tähendust - Jeesuse, meie Päästja
sündi.
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Käsmu kogudusele oli
mööduv 2012 aasta väga
õnnistusrikas.
Valmis kapitaalne kiriku siseinterjööri remont kogumaksumusega ca` 55.000 eurot, mida kaasrahastasid
PRIA Leader programm, Muinsuskaitseamet, Riiklik
Pühakodade programm, eraannetajad ja koguduse
liikmed.
Valmis oreliprospekti remont, mille tulemusena on
ligi 200 aastane orel nüüd põhjalikult remonditud nii
seest kui väljast.
Teostati elektrisüsteemi, elektrijuhtmestiku ja valgustite vahetus.

Remondijärgne taaspühitsemine
Kiriku remondijärgse taaspühitsemise viisid läbi
peapiiskop Andres Põder ja praost Peeter Kaldur
28.10.2012, mille tunnistajateks oli kirikutäis kirikulisi ja
külalisi, sh Kymi sõpruskogudusest Kotkast.
Kotkas kirjutati alla sõprusleping sealse Kymi
kogudusega. Kahe sõpruskoguduse vaimulikud on
vastastikku külastanud teineteise jumalateenistusi.
Pühitseti ja võeti kasutusele kirikuaasta liturgilistes
värvides kantsli- ja puldikatted, mille valmistasid ja
annetasid koguduse liikmed Lea ja Allan Lond.
Kirikusse paigaldati rannakiriku tunnusena suurima
Käsmus valmistatud purjelaeva Kristenbrun (1902)
mudel, mille annetas kogudusele Arne Vaik.
Suvel toimus Käsmus Viru praostkonna usuõpetust
õppivate laste suvepäev. Jõulu eel viidi läbi Vihasoo
lasteaed-algkooli laste jõuluteenistus.
Toimus kaks leerikursust kokku kuue leeriõppijaga.
Valiti koguduse uus nõukogu ja juhatus järgnevaks
neljaks aastaks 2013-2016. Juhatuse ja nõukogu
liikmeskond kahekordistus võrreldes eelmise koosseisuga ja noorenes keskmiselt ühe põlvkonna jagu.
Koguduse liikmeskond kasvas 96 liikmeni.
Kogudus tänab iga inimest, kes on oma kauni
panuse andnud Käsmu koguduse ja kiriku heaks ning
jumalariigi töö heaks Käsmus ja ümbruskonnas. Au olgu
Jumalale kõrges, rahu maa peal ja inimestest hea meel!
Nii kirjutas üks hea inimene juurde oma annetusele,
mille ta koguduse pangaarvele saatis.

Ilumäe kogudus tänab
korjanduse korraldjaid
Restorani Lahemaa kohvikann armsad pidajad Julia ja
Dieter Hölscher on juba paar aastat pidanud oma
ettevõttes korjandust Ilumäe kiriku remondi heaks. 4.
novembril võeti korjanduspudelist välja 438 eurot, mis
kulutatakse remondikulude katteks. Kuid tähtsam
rahalisest suurusest on ettevõtmine ise – valmisolek
kohalikku elu ja kirikut toetada ja mitte jääda
kõrvaltvaatajaks. Suur tänu! Järgmisel suvel korjandus
jätkub

Avarda
silmaringi

Ove Sander
Nõmme Rahu koguduse õpetaja

Kiriklikest talitustest: laulatus
Laulatuse tähendus on
võrdlemisi mitmekülgne.
Juba talituse nimi „laulatus“
on kõnekas, viidates tagasi
nendele aegadele, kus abiellujad tõepoolest pidid
kirikuõpetajale ette laulma
kirikulaule. Suutsid nad
seda, siis tulenes sellest, et
nad oskasid lugeda. Seega
oli leeris käinu küps laulatuseks ning ühisele teele
asumiseks. Laulatust on
kirikus mõisted eelkõige
õnnistamise ja eestpalve
talitusena. Soovime ju ikka
õnne vastsetele abiellujatele ning enamgi veel Jumala õnnistust usku, lootust ja armastust. Laulatustalitusel palub seda õnnistust küll vaimulik, kuid sama
oluline on ka koguduse
olemasolu, kes omagi südames palvetab noorpaari
Jumala õnnistavatesse ja
hoidvatesse kätesse..
Laulatustalitus toimub
reeglina kirikus, aga on ka
erandeid. Viimastel aastatel
on laulatuspaikadena populaarsust kogunud mõisad, kus on laulatuse järele
ka hea pulmapidu pidada.

Enamus laulatusi toimub
aga pühakodades ning paljud laulatuspaarid on eriliselt rõhutanud kirikuhoone
pühadust ja ilu, mis annab
kindlasti kogu sündmusele
väärtust juurde.
Kohast
olulisem on aga, mida laulatusel tehakse. Laulatuse
kõrghetkeks on vaieldamatult abielutõotuse andmine, sõrmuste panemine,
laulatajate käte ühendamine ja nende õnnistamine.
Otse loomulikult loetakse
pühakirja, õpetaja peab
laulatuskõne ja palvetatakse ühiselt. Tähtis osa on
alati laulatuse muusikal

19. aastapäeva tähistades tunnustas ning tänas amet
möödunud aasta parimaid koostööpartnereid. Kokku
tõsteti esile 52 projekti.
Teiste hulgas tunnusutati Õie Alti (Ilumäe koguduse
juhatuse esimees) tänuväärse tegevuse eest Ilumäe
kabeli kui kultuuripärandi hoidmisel ja korrastamisel.
Allikas: Eesti Kirik 24.oktoober 2012

auväärsetel koraalidel, pulmamarsil ning soovi korral
nii instrumentalistidel kui
vokaalsolistidel. Muidugi
tähendab laulatus palju lilli,
fotojäädvustusi ning ennekõike palju rõõmsaid inimesi uue abielupaari esimese ühise päeva tunnistajatena.
Laulatus ja abielu registreerimist on võimalik korraldada ka üheskoos laulatustalituse osana. Eelkõige on
see mugav abiellujatele ja
pulmalistele, et kõik abiellumisega seotud olulised
toimingud saab teha ühes
kohas. Kuivõrd abielu re-

Laulatus Käsmu kirikus 2011. a
gistreerimine on seotud rea
formaalsuste (nt 1. juulist
2010 kehtima hakanud
perekonnaseisu seaduse
järele reguleeritakse registreerimisel ka varasuhted) ja
märkimisväärse hulga dokumentidega, siis on oluline
juba aegsasti abielu registreeriva vaimulikuga ühendust võtta. Kui üks abiellujatest on väljastpoolt Eestit, võib kõikide vajalike
dokumentide hankimine ja
vormistamine nõuda veel
lisaaega. Avaldus abiellumiseks peab olema esitatud
vähemalt 1 kuu enne abielu
sõlmimist.

16. detsembril peale jumalateenistust toimub Leerimajas Ilumäe
koguduse nõukogu ja juhatuse valimiskoosolek.
Kirikuseadustik peab olulisemaks nõukogu ja juhatuse ülesandeks
olla koguduse vaimulikule toeks koguduse usulisel ja kõbelisel
ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust. (KS§ 55,1 ja §57,1)
Koguduse nõukogusse valitakse vähemalt seitse liiget.
Ameti poolest kuulub nõukogusse ka koguduse
hooldajaõpetaja.
Selleks, et järgneval neljal aastal Ilumäe koguduse elu
toimiks edukalt ja tulemusrikkalt, on oluline, et kõik
hääleõiguslikud koguduse liikmed osaleksid sellel
koosolekul.

Jõulujumalateenistused

Samas teeme kokkuvõtteid senistest töödest ning
arutame koguduse elu edasisi ülesandeid ja plaane.
EELK Ilumäe koguduse juhatus
Alates jaanuarist kuni ülestõusmispühadeni
toimuvad Ilumäe koguduse jumalateenistused
LEERIMAJAS iga kuu esimesel ja kolmandal
pühapäeval algusega kell 13.00

Käsmu kirikus

9. detsembril kell 14 II advendi armulauaga
jumalateenistus
Ilumäe kirikus
21. detsembril kell 10 Vihasoo Lasteaed - Algkooli laste
2. detsembril kell 13.00 I advendi jumalateenistus
jõuluteenistus
armulauaga
23. detsembril kell 14,IV advendi armulauaga
16. detsembril kell 13.00 kell 13.00 III advendi
jumalateenistus
jumalateenistus armulauaga
24. detsembril kell 14, jõuluõhtu liturgiline
24. Detsembril kell 15.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus, jumalateenistus
laulab Võhma segakoor
25. detsembril kell 14, I jõulupüha armulauaga
25.detsembril kell 13.00 I jõulupüha jumalateenistus
jumalateenistus
armulauaga
Jutlus ja liturgia: Urmas Karileet. Muusika ja laul:
30. detsembril kell 13.00 aastalõpu jumalateenistus Taize Marju Metsman
lauludega
Teenib hooldajaõpetaja Meelis- Lauri Erikson,
Vainupea kirikus
muusika Külli Erikson
Jõuluõhtu jumalateenistus 25.detsembril kell 16.00
Sõna jagab diakon Urmas Karileet, muusika ja
lauluga teenib kirikumuusik Marju Metsman.
EELK Ilumäe kogudus

Muinsuskaitseamet jagas
tunnustust

2

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

Oreli remondifondi a/a
100313166378227
Ilumäe kogudus internetis:
http://virupraostkond.eu/ ilumae-kogudus/

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

Käsmu kogudus internetis:
http://kasmu.eu/?page_id=160

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, Peeter Kaldur, Meelis-Lauri Erikson, Urmas Karileet, Külli Erikson, Kaja Tassa ja Avo Seidelberg

