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Sõna
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
– Pauluse kirjast koloslastele 3:17

PRAOSTI TERVITUS

Kristus on
surnuist
Üles tõusnud!
Halleluuja!

Hoidu kurjast ja tee head,
otsi rahu ja nõua seda taga!
Psalm 34:15
See, kes on pääsenud
kurja käest tunnistab, et
inimestel tuleb hoiduda
kurja
tegemast
ja
teistele
kurja
haudumast. Pigem taotlege
head, otsige rahu ja
elage rahus. Jeesus ütleb: „Rahu ma jätan
teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei
anna teile nõnda, nagu maailm annab.
Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“
Jh 14:27
Rahusõnum Jeesuselt toob meie hinge
erilise rahu. See rahu on Jumala kingitus
omadele, sest meie ümber on rahutu
maailm, kes ei taha tunda Kristust.
Võru praostkonna igas kirikus, abikirikus,
palvemajas, kuulutuspunktis või pühapäevakoolis, laulukooris ja mujalgi
tunnistavad inimesed Jeesust Kristust,
kes on rahu allikas. Soovime selle
infolehega jagada kogudustes tehtavast
kuulutus- ja misjonitööst infot, et see
jõuaks laiema pildina meie koguduste
liikmeteni ja eestpalvetesse.
Üllar Salumets
praost
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KANEPI KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL
Mitmed toredad ja vajalikud tegemised on
olnud majanduse vallas. Kõigile Kanepist läbi
liikuvatele inimestele on olnud näha terve suve
kestnud
kirikaia
renoveerimistööd.
Pool
tööst sai tehtud, teine
pool käesoleval aastal.
Väga olulised avariitööd
said tehtud köstrimaja
juures, ka selle juures
jätkub tegevus käesoleval
aastal.
Jõulupühadeks
ostsime
valla
ja
annetajate
toel
soojakiirguri.
Koguduse tegevus on eelkõige inimese
kõnetamine, kogudusega on liitunud inimesi,
kes on aktiivselt toimetades osaduskonda
sulandunud, uusi mõtteid ja indu toonud. Uue
hingamise on saanud pühapäevakoolitegevus,

lastega osalesime praostkonna laagris ja
valmistasime ette jõululoo, mida koos
lauljatega esitasime neljandal advendil.
Ühe etapi lõppemisele olime
möödunud aastal osalised.
Peaaegu sajandi on Kanepi
lähedal Erastveres hooldekodu erivajadusega inimestele. Novembrikuu lõpul
lahkusid sealt viimased
elanikud,
koguduse pikaajaline tegevus seal lõppes
samuti.
Aastale
tagasi
vaadates on põhjust olla
tänulik igale inimesele, keda oleme kohanud
oma teel. Tänu ja kiitus olgu Jumalale!
Margit Lail
Kanepi Jaani koguduse õpetaja

Väike Mehikoorma kogudus on 2018 aastal
siiski mitme asjaga rõõmustanud. Oleme
remontinud koguduse maja. Värviti kirikusaali
lagi, seinad, põrand ja lõhuti välja vana
amortiseerunud ahi.
Siin aitas palju üks
ühiskondlik kasulikku tööd tegema pidanud
mees.

kontserdiga. Paraku on hetkel selles kooli vaid
15 õpilast.

Kogudusel on peaaegu olematud sissetulekud,
kuid on saadud abi vallalt ja OÜ Latikas. Kuna
kogudus kellelegi palka ei maksa, siis on
kuidagi ikka toime tulnud. Ise tunnen küll
hetkel seda, et ei suuda eriti Mehikoorma
asjadele keskenduda. Räpina kogudus ja muud
ülesanded neelavad ära aja ja energia.

Ristimisi
ja
leeritamisi
möödunud aastal
ei
toimunud.
Mõned matused
aastas ikka on.

Suvel
peeti
Meeksi
kodukandipäeva.
Avaürituseks oli kontsert – jumalateenistus
kiriku pargis, millel järgnes sealsamas
koduloolase Urmas Kalla loeng Meeksi ajaloost.

Jumala abiga!

Rõõmu on teinud see, et on head suhted
kohaliku väikese kooliperega. Kirklas on juba
mitmendat
aastat
tähistatud
Vabariigi
aastapäeva
ühise
palvuse
ja
väikese
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PETSERI KOGUDUS

MEHIKOORMA KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL

Koguduse igapäeva elu ja tegemisi on
toimetanud Merike Paap, kes on ka koguduse
organistiks.
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Urmas Nagel
Mehikoorma
koguduse
hooldajaõpetaja
Mehikoorma kiriku varemed
Foto: Sille Kink / Vikipeedia

Petseri kogudusse kuulus 31.12.2018 seisuga
kaksteist maksumaksjat liiget.
Aastas on toimunud 10 jumalateenistust.
Keskmine osavõtt 2 inimest.
Maist septembrini toimuvad Petseri kirikus
regulaarselt orelikontserdid, ca 19 kontserti
selles aastas. Neid kontserte
korraldavad
organistid Denis Makhankov ja Dina Ikhina.
Petseri Peetri kirik

Koguduse orel sai uue mootori ja on praegu
heas kontsertseiskorras.

Foto: Egor Nelipa-Zvonaryov / Vikipeedia

kontsertide organiseerimine ja korraldamine.
Kogudusel on
täiendatud põhikiri ja
uuendatud registreerimisdokumendid. Põhikirja on põhitegevusala kõrval toodud juurde

Andres Mäevere
Petseri Peetri koguduse hooldajaõpetaja

PINDI KOGUDUS KOGUDUSE ÕPETAJA PILGU LÄBI
Elan kirikust eemal, linnulennult oma 15 km,
autoga 20 minutit, rattaga 50 minutit, sörkides 2
tundi, mõttelennuga sekundi murdosa. Mul on kaks
kodu, üks Vastseliina külje all, teine Pindi piirimail.
Mul on kaks peret, üks suurem, teine tsipakene
pisem. Kui sarnased need kodud ja pered on!
Mõlemaga on nii rõõmu kui valu, pisarateni naeru
ja tühjuseni nuttu. Piiri nende vahele ei saagi vist
tõmmata. Nad on ühes südames, ühes hingetõmbes
ja vereringes. Mõlemad käivad kõikjal kaasas, kuhu
iganes rada mind viib või kui kaugele iganes püüan
põgeneda. Mõlemad on kohal nii keset metsi kui
soid, mägedes ja mere ääres, unenägudes ja ilmsi.
Rahus ja rahutuses. Jõus ja jõuetuses. Mõlematest
on saanud minu kirik ja minu kodu. Ainuke kirik ja
ainuke kodu. Minu argipäev ja pühapäev. Minu
vanemad ja lapsed, vennad ja õed. Võõrad ja omad.
Kuidas neil läheb? Kuidas nad elavad? Mida
teevad? Kuidas mul läheb? Kuidas mina elan?
Vaadates neid ja ennast koos nendega näen paika,
kus on palju tehtud ja veel rohkem teha. On
ehitatud kasinate ja mõnikord tundub, et lausa
olematute vahenditega. On lammutatud ja maha
kistud, on üles või juurde ehitatud. Kusagilt
koordub juba värvi ja pehkib puit, teisal on tööd
alles eile lõpetatud. Palju on pooleli jäänud või oma

aega ootamas. Näen lapsi ja lapsemeelt, mängu ja
õppimist. Näen inimeste tõsist ja lihtsat asjalikkust.
Näen pettumusi ja õnnestumisi. Näen, kuidas
jäädakse vanemaks ja väetimaks. Näen neid, kes
jätavad kodu ja kiriku seljataha. Aga mitte maha.
Näen tulĳaid, otsĳaid, eksĳaid, leidjaid, tagasi
jõudnuid. See on minu pere. Minu kodu. Minu
kirik. Ma pole üksi. Me pole üksi.
Midagi konkreetset. Pindi kogudusel on juba
mitmendat aastat käsil pastoraadi renoveerimine.
Välitööde juurest oleme kolinud sisse. Eelmise
aasta lõpus saime valmis WC ja dušširuumi.
Selleks aastaks oleme planeerinud köögi remondi ja
väikese saali taastamise, millest peaks saama soe
talvekirik ja muidu ruum koosolemiste tarvis. Maha
on lõhutud vaheseinad, küttekolded ja üles võetud
vana põrand. Ees ootavad elektritööd, seinte, lae,
põranda ja uue ahju tegemine. Kui Sa soovid meie
ettevõtmist toetada, siis saad seda teha EELK Pindi
koguduse arvele EE441010402007473008 (SEB),
selgituseks „pastoraadi remont“.
Argo Olesk
EELK Pindi koguduse õpetaja
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PÕLVA MAARJA KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL

RÕUGE MAARJA KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL

2018. aasta algas Põlvas matusebüroo kolimise
tähe all – kogudus omandas seni Leevi Lillemäe
matusebüroo nime all tegutsenud osaühingu.
Telefoninumbrid jäid samaks ning jätkama olid
nõus ka pikaajalise kogemusega klienditeenindaja Helje ja autojuht Urmas.

Talituste osas oli koguduse aasta stabiilne,
ristimiste
arvus
oli
märgatav
tõus,
kofirmeerimiste osas langus, jätkuvalt on
laulatuste arv kõrge.

Nii tegutseb Põlva matusebüroo nüüd linna
ajaloolise
pastoraadihoone
keldrikorrusel,
sissepääsuga uue keskväljaku poolt. Ööpäevaringselt on tagatud valmisolek abistada näiteks
lahkunu kodust külmkambrisse toimetamisel
ja matustega seonduva nõu andmisel. Vastav
telefoninumber on ära toodud ka selle ajalehe
tagumisel leheküljel.
Kahjuks on palju segadust tekitanud Võrus
tegutsev Lõuna-Eesti matusebüroo, mis meiega
konkureerimiseks on rajanud endale Põlvasse
esinduse üsna haigla lähedale, Käisi tänava
äärde. Nii mõnigi inimene on astunud just sealt
uksest sisse uskudes, et tegu on Põlva
Matusebürooga.
Juunikuus valmis pastoraadi kõrval seni
lagedana seisnud platsil kaunis keskväljak.
Koos vallaga jätkub töö selle nimel, et leida
rakendust ka uue väljaku äärde jäävatele ja
kogudusele kuuluvatele kruntidele. Võimalik,
et juba järgmisel aastal valmib meie pastoraadi

kõrvale Põlva valla uus haldushoone.
Augustikuus saime endale üheks õppeaastaks
täiskohaga pühapäeva-kooli- ja noortetööd
korraldama erialase kõrgharidusega Taĳa
Sairaneni. See on suur õnnistus, sest nii on
õnnestunud käivitada iganädalased noorteõhtud ning pühapäevakooligi tegevusse on
lisandunud värskeid lahendusi.
Aasta teises pooles algasid tööd ka Põlva kiriku
käärkambrile möödunud sajandil rajatud
juurdeehituse rekonstrueerimiseks. Tööd, mille
käigus saame loodetavasti käärkambrisse ka
veevärgi, peaksid kava kohaselt valmis saama
2019. aasta suveks.
Käimas on tööd ka kiriku lae soojustamiseks.
Siinkohal suur tänu Kodumaja AS-le, kes on
annetanud meile klaasvillajääke.
Lõppjärgus on projekteerimistööd kiriku
katusekonstruktsioonide
restaureerimiseks.
Mitmed talad on kivimüüriga kokkupuutuvatest otstest pehkinud, nii et tööd katuse
juures saab olema veel tükiks ajaks ja hulga
raha eest.
Toomas Nigola
Põlva Maarja koguduse õpetaja

ROOSA JAKOBI KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL
Roosa koguduse elu on vaikne, kuid stabiilne.
Aasta olulisematest sündmustest võib esile
tuua
kevadist
talgupäeva,
loomulikult
jõulujumalateenistust, Suure Reede jumalateenistust ning Vana-Roosa kalmistupüha
jakobipäeval, mille külastatavus on väikese
koguduse kohta märkimisväärne.
Talituste osas on lisaks matustele Roosa
koguduses toimunud veel kolm pühitsemistalitust.

kirikuhoone
ning
selle ümbruse eest on
head hoolt kandnud
perekond Truup.

Suureks edenemiseks oli
ka koguduse koostöölepingu sõlmimine Rõuge
motoklubiga Mägilased koguduse leerimaja
rendilevõtuks. Tänaseks tehtud tööd ja
arendused selle hoone juures on ulatuslikud.
Kirikus sai restaureeritud altarimaal oma
algsele kohale, samuti poliitiliste rahadega

Kirikuhoone juures
s u u r e m a i d
remonditöid tehtud
ei ole, kirikuhoone on
väga heas korras,
välja arvatud orel,
mis vajab remonti.
Mait Mölder
Foto: Ivo Kruusamägi/
Roosa Jakobi koguduse Vikipeedia
hooldajaõpetaja

toetatult sai kiriku altariprospektil mõned
detailid puhastatud algsemate värvikihtideni.
Taastatud kujul sai kirik endale tagasi ka
tornikuke,
mis
oli
restaureerimisel
Eesti
Rahva
muuseumis.
Samson-Himmelstjerna
fondi
toel
said
ka
puhastatud
mälestustahvlid ning mälestuspärjad.
Koguduse juures toimusid
ka vestlusring, mida viis läbi kord kuus Rannar
Susi ning piibliring, mida kahel korral kuus
viib läbi koguduse õpetaja.
Mait Mölder
Rõuge Maarja koguduse õpetaja

RÄPINA MIIKAELI KOGUDUS 2018. ISSANDA AASTAL
Tooksin välja eelmisest aastast kõigepealt selle,
et kogudus sai oma töödeks – tegemisteks
vastrenoveeritud tööruumid. Oleme nüüd
tagasi oma vanas pastoraadis, ajaloolises
kodus. Pastoraat on ehitatud 19.
sajandi
neljakümnendatel aastatel ja viimased üheksa
aastat on kogudus seda remontinud. Kuni
aastani 2000 oli seal kohalik vene kool. See on
olnud suur töö. Rõõmu on teinud paljud
vabatahtlikud, kellega koos on saadud lõputult
talguid teha. Eriline tänu kuulub muidugi
Karmen ja Raivo Nurmele, kelle ideed ja
oskused on olnud üliolulised.
Kuigi remonttööd jätkuvad, siis on maja juba
aktiivses
kasutusese:
kantselei,
pühapäevakool,
kooriproovid
jms.
Koguduse
jõulupuugi toimus veel valmimist ootavas
pastoraadi suures saalis ja oli sel aastal
erakordselt rahvarohke.

Roosa Jakobi kirik

Kogudusega tihedamat sidet omavad Varstus
ning Tsoorus elavad inimesed. Kogudusele on
abiks olnud ka Rõuge vald. Kogudusemaja ja

Ilusaks sündmuseks oli
Rõuge
valla
uue
sümboolika
pühitsemise
talitus kirikus, enam kui
sümboolne märk kiriku kui
ühendaja rollist.
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Teiseks tooksin välja pühapäevakoolitöö. Meil
oli pea täielik nn. põlvkonna vahetus. Tänu
Jumalale saime kokku väikestest uue rühma,
kes ka hästi tundides kohal käivad. Meie kolm
pühapäevakooliõpetajat on teinud väga head

tööd. Suur tänu, Eveliin, Reet ja Helen.
2019. aastal saab 25 aastaseks meie
hooldekodu. Sealgi on iga aasta jätkunud
tingimuste paremaks tegemine ja võib öelda, et
enamasti on olnud kõik kohad täidetud.
Suudame kodu pakkuda 35 inimesele.
Hea meel on hästi toimivaist piiblitundidest.
Osavõtjaid on keskmiselt 10-12, harva vähem,
aga mõnikord ka 14-15 inimest.
Jätkuvasti on hästi edenenud koguduse
muusikatöö. Koor on kasvanud ja täienenud
uute lauljatega. Suviti on Kristiina Nagel
teinud orelipooltunde koos palvusega. On olnud
põnevaid ülesastumisi. Nii laulsime kunstnik
Monica del Norte näituse avamisel Tartu Jaani
kirikus. Monica on elanud ligi 20 aastat
Hispaanias ja kolis nüüd Räpina valda. Harda
katoliiklasena võtab ta väga aktiivselt osa meie
koguduse elust ja on ka oma kunstiannetaga
meid toetanud. Nii valmis ülestõusmispühadeks spetsiaalne teemakohane suur
vimpel ja jõulukirik sai samuti tema ideedest
lähtuvalt kaunistatud.
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Paranenud on teavitustöö, kus on olnud
aktiivseks abiliseks sotsiaalmeedia vallas
koguduse juhatuse liige Kristi Kahu.
Ustavalt on omateenimisülesandeid täitnud
kirikuvanemad.
Murekoht on muidugi leeritöö ja ristimised.
Siin on olnud tagasiminek ja ei oskagi välja
tuua põhjusi. Ilmselt üks on see, et juba mõnda
aega ei ole kogudusel õnnestunud aktiivset
noortetöö tegĳat saada. Õpetaja aga oma
töökoormuse ja tervise pärast ei suuda samuti
noortega enam nii palju tegeleda kui varem.
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KOGUDUSTE ELU | PRAOSTKONNA LASTETÖÖ

sõpruskoguduse juures.

VASTSELIINA KOGUDUSE ELUST

Samas tundub, et probleem on sügavam. Meie
kirik ei ole suutnud inimesi kasvatada kirikut
armastama. Jumalateenistustest osavõtt on ju
enamikes kogudustes naeruväärselt väike,
palveelu juhuslik ja Pühakirja ja usutõdede
tundmine kogu ühiskonnas nõrk. Kindlasti
annab tunda usuõpetuse puudumine koolides ja
enamikes kodudes valitsev täiesti ilmalik
atmosfäär.

Vastseliina koguduse elu kulges enam-vähem
stabiilselt.
Suuremad
muudatused
olid
Vastseliina surnuaia üleandmine Võru vallale
ja vana pastoraadi rendilepingu lõpetamine
ning Vastseliina Hooldekodu ülekolimine viis
korda suuremasse hoonesse Vastseliinas.

Tänu kõigile kaastöölistele ja jumala abiga
saame edasi!
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Talvekirik sai uue lamekatuse ja Vastseliina
kiriku torniluuk sai ära tihendatud, et vett
enam sisse ei tuleks. Suvel oli päris kenasti
kirikukontserte nii Vastseliina kui ka Misso
kirikus.
Leeriõnnistamine Vastseliina kirikus

Rõõmu tegi siiski see, et grupp meie noori võttis
osa noortelaagrist Soomes meie Oulu Tuira

Urmas Nagel
Räpina Miikaeli koguduse õpetaja

URVASTE KOGUDUSE ELUST
2018. aastat jäävad meenutama majandustöödest
Urvaste kiriku põhjapoolse külglöövi katuse ja lae
remont. Kirikule on paigaldatud kivikatus. 2019
aastal ootab ees veel lõunalöövi katusevahetus ja
sarikate uuendamine. Majandushoone ehitus
kirikumõisasse. Õunte rohkus, korjamistalgud ja
ubinavurts.
Vaimulikus töös on peetud jumalateenistusi
Urvastes, Heimtalis ja Antsla palvemajas. Erinevaid
üritusi,
noorte
leeripüha,
hõbe-,kuld
ja
briljantleeripäevad. Nädalavahetustel ristimised,
matus või laulatus. Urvaste kiriku 605. aastapäeva
juubeliüritused olid kahepäevased, laupäeval oli
tähelepanu kiriku orelil. Orelikontserti oli kutsutud
andma organist Duncan Lord Lõuna Inglismaalt.
Pühapäeval 15. juulil oli külas piiskop Joel
Luhamets ning tähelepanu suunatud ristimisele,
sest see annab kirikule ja kogudusele tulevikku.
18.-24. juulil käis Urvaste kogudus külas
sõpruskogudusel
Paderbornis
Saksamaal.
Sõprussuhted on kestnud 2000. aastast ja teineteisel
on vaheldumisi külas käidud üle aasta. Need
sidemed kannavad nimetust „Silla ehitamine“.
5. septembril külastas Urvaste kogudust peapiiskop
Urmas Viilma, kes oma Facebooki lehel kirjutas:
visiit Urvastesse ja vestlused õpetaja Üllar
Salumetsaga olid heaks kinnituseks, et Jumala riigi
töö on eriliselt õnnistatud, kui seda tehakse kogu
hingest, suure armastuse ja pühendumisega.

Maaülikooli õpilased koostasid Urvaste kalmistu
hoolduskava. Augustis koos Urvaste kihelkonna
päevaga toimus pereloouurimise seminar Urvaste
kirikus, millest võttis osa üle 80 sugupuude uurĳa
või
huvilise.
Ettekanded:
Uuno
Ojala
"Rahvusarhiivi
EELK Urvaste koguduse fond
kultuuriloo ja põlvnemisloo uurimise allikana",
EGeS Viljandi osakonna esimees Tiina Tafenau
"Kuidas kirjutada elulugusid ja mälestusi", Maimu
Hinn „Sugupuude näitus Urvaste kirikus“, Eesti
Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss "Urvaste ja
Karula kihelkonna allikad Saagast" ning Evar Saar
„Perekonnanimede panemisest Vana- Antsla
mõisas“.
2018. aastal avanes võimalus astuda edasi ka
päevakeskuse loomisega. Selle idee elluviimiseks
saime osaleda koos Antsla vallaga koosloome labori
arenguprogrammis, mille tulemusena on tekkinud
asjast huvitatute töögrupp. Jätku projektina sai
kogudus toetust KÜSKIst projektile – Urvaste
koguduse pakutavate teenuste mitmekesistamine.
Tänaseks on kaardistatud inimeste vajadused
Pastoraadi hoone omab suurt potentsiaali
võimalikult mitmekesiste ja vastastikku sünergiat
loovate
teenuste
pakkumiseks.
Aasta
oli
kokkuvõttes väga töörohke. Jumal Õnnistagu meie
ettevõtmisi ja töid.
Üllar Salumets
Urvaste Püha Urbanuse koguduse õpetaja

Toivo Hollo
Vastseliina Katariina koguduse õpetaja

VÕRU KATARIINA KOGUDUSE ELUST ISSANDA AASTAL 2018
31.12.2018.a. seisuga kuulus Võru kogudusse
147
maksumaksjat
liiget.
Peeti
67
jumalateenistust. 2018. aastal oli 12 ristimist,
leeritati 17, laulatati 1 paar, maeti 6 inimest.
Keskmine osavõtt jumalateenistustest on
tavapärasel pühapäeval 25 inimest. Armulaud
on kaetud igal pühapäeval ja suuremal
kirikupühal.
Kirikus toimus aasta jooksul 13 muusikalist
üritust.
25. mai olid kiriku uksed ürituse ‘Kirikute öö’
raames avatud kell 18.00 – 23.00.
Tähelepanuväärseks sündmuseks oli 25.07 –
27.07 toimunud laste kunsti- ja muusikalaager.
Võeti osa Võru linna lastefestivalist. Koguduse
poolt oli väljas telk ´Ingli töötuba-kohvik´. Võru
kirikusse oli väljapandud mari hõimu tutvustav

näitus Anna Mishini poolt ja Marika Lekarkini
maalide
näitus.
Laagri
üritus
lõppes
perejumalateenistusega Võru kirikus.
Kirikuhoone juures viidi läbi remontrestaureerimistööd kogusummas 6 980 €.
Vahendid saadi: 5 000 € Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond, SA Võru Kiriku Rekonstrueerimise Fond 1 980 €.
30.08 osales koguduse õpetaja Andres Mäevere
uue ´Magazin´ kaupluse avamisel Võru linnas
õnnistustalitusega. 8 detsembril osalesime
Võru linna jõululaadal. 23. detsembril
kuulutati Võru kirikus Võru linnapea poolt
välja jõulurahu. Pühitseti uus, koguduse
liikmete annetustega ostetud, vaip.
Andres Mäevere
Võru Katariina koguduse õpetaja

KOKKUVÕTE LASTETÖÖST 2018 AASTAL
2018. aasta lastetöö koosnes pühapäevakooli
tundidest seitsmes koguduses. Ettevalmistatud
tunnid algasid sügisel (mihklipäeval või
lõikustänupühal)
ja
lõppesid
kevadel
(emadepäeval või mai lõpus). Praostkonna
kogudustest kahes (Põlva, Räpina) toimusid
tunnid igapühapäevaselt ja kolmes (Kanepi,
Võru, Urvaste) üle nädala. Ülejäänutes (Pindi,

Mehikoorma) olid tunnid peamiselt sündmuste
põhised.
Suur rõõm on Võru koguduse üle, kus eelmisel
aastal
hakkasid
toimuma
regulaarselt
pühapäevakooli tunnid, mida juba aastaid pole
toimunud. Suured tänud selle eest Kirsile ja
Karinile, kes tunde üle nädala korraldavad ja
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läbi viivad.
Praostkonna lastetöö suursündmuseks on
aastaid juba olnud lastelaager, mis eelmisel
aastal peeti Mehikoorma kiriklas 28.-30. juunil.
Laager läks igati korda, sest ilm oli
suurepärane ja osalevaid lapsi oli 37. Lapsed
jäid väga rahule kohaliku koolikoka toiduga
ning üksikud soojad juunikuu päevad lubasid
ka veemõnusid nautida. Laagri pealkirjaks oli
„Valgus paistab pimedusest“ ning selle deviisi
alt said lapsed kuulda ristĳa Johannese elust ja
tegemistest. Pillimängu ja laulu oli kuulda
meie laagriplatsilt hiliste õhtutundideni välja.
Praostkonnas toimus veel teinegi laager 25.-27

Lehekülg 8

juulini Võru koguduse ruumides. Sealne
linnalaager oli kunsti- ja muusikalaager, milles
osales 17 last. Sealne seltskond lõi kaasa ka
samal ajal toimunud lastepäeva üritustel,
esindades meid Võru lastefestivalil „Ingli
töötuba-kohvikuga“, kus sai teha purgikooki.
Sel aastal toimub lastelaager Kanepis
köstrimaja õuel ning kannab pealkirja „Ma
jutustan teile Jumalast“. Selle pealkirja all on
kavas lastele rääkida taevalikust palvest, mis
ühendab taevast ja maad. Laagri korraldamine
on juba hoogsasti käimas.
Eveliin Sillakivi
praostkonna lastetöö koordinaator

EELK Võru praostkonna lastelaager

MA

JUTUSTAN TEILE JUMALAST

toimub 20.- 22. juunil, 2019 aastal

Taevast maa peale ja
tagasi taevasse

Mt 6:9-13b

Kanepis Köstrimaja õuel
Osalustasu 10.Peresoodustus: 2 hinge ühest pesast - 16.3 hinge ühest pesast - 21.Laagris teeme lõkkeõhtu,
osaleme rühmatöödes ja matkamängus,
õpime muusikat tegema.

Alustame kanepi kirikus 20.06.2019 avajumalateenistusega kell 12.00
Registreerimiseks ja info saamiseks saa da oma nimi, va nus ja kontaktandmed
meiliaadressile: eveliin.sillakivi@gmail.com
Lisainfot saab telefonilt 55640006 (Eveliin)

