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Jaanipäev – Ristija Johannese sünnipäev
Jaanipäev on Eestis seotud
paljude kaugete mälestuste
ja rahvakommetega. Jaanituli jaanilaupäeva õhtul
juhatab sisse jaanipäeva,
olles sündmus, mida nii
lapsed kui täiskasvanud
ootavad ning milleks juba
varakult ettevalmistusi tehakse.
Enamasti korraldatakse
jaanipäeva paiku surnuaiapühi, mis samuti on rahvale ammusest ajast südamelähedased olnud. Tullakse lähedalt ja kaugemalt,
et kokku saada omaste ja
tuttavatega. Kalmistupüha
mõte on mälestada lahkunuid ja inimese mõtteid
igavikule suunata.
Koos suvise pööripäeva
ja suve saabumisega tuletab kirikukalender meile
meelde Ristija Johannese
sünnipäeva. Jaanipäev, 24.
juuni on Kristuse eelkäijale
Ristija Johannesele pühendatud päev. Nii on ka nimi
Jaan tuletatud lühend piiblipärasest nimest Johannes.
Ristija Johannes ja tema
sõnum
Kes siis oli see mees, kellest
piibel räägib ja keda iseäranis Uues Testamendis
erilisel viisil esile on tõstetud?
Ta oli viimane ja suurim
vana ajastu prohvet, kelle
kohta Jeesus andis kõrge
hinnangu. Tema isa Sakarias teenis preestrina Jeruusalemmas. Tema ema Eliisabet oli aga Jeesuse ema
Maarja sugulane. Jumala
kutse peale läks Johannes
kõrbe, kus elas üksildasena
kasinates tingimustes, eemal ühiskondliku ja vaimuliku elu keskustest. Ühest
küljest oli ta jõuline ja karm
mees, teisalt alandlikkuse ja
tagasihoidlikkuse eeskuju,
kes suunas inimeste pilgud
endalt Jumala peale, öeldes
lahti auahnest mina-kesksest olemisest. Ta ei pidanud end ei prohvetiks ega
Messiaks nagu paljud eeldasid, küll aga kutsus ta
inimesi lahti ütlema nende
vanast, patusest eluviisist
ning pöörduma Jumala
poole.
Meeleparandus on see,
mis avab taevariigi ukse. Nii
nagu kogu Piibel tervikuna
on jäänud nüüdisaja inimestele võõraks, vajavad ka
need põhimõtted meeldetuletamist ja lahtiselgitamist. Meeleparandus ei ole
ainult mingist üksikust nähtavast patust loobumine,
vaid eeldab kogu inimese
meelsuse muutumist ja elu
ümberkorraldamist nii nagu
üks pill vajab häälestamist.
See tähendab suuna muutmist, kui on oma eluga vales
suunas liigutud. See on
Jumala Vaimu töö inimeses,
kuid eeldab ka inimese
tahet muutuda ning usku, et

abi saamiseks Jumala poole
pöörduda. Meeleparanduse eesmärk on andestuse
leidmine Jumala ees, mis
oligi Ristija Johannese kuulutuse sisuks.
Kõrbesse ei läinud Ristija Johannes omaenese algatusel, vaid Jumala poolt
kutsutuna ja saadetuna,
olles sellega teevalmistajaks Kristusele, Jumala läkitatud Messiale. Nii on
tema kohta kirjutanud
prohvet Jesaja juba seitse
sajandit enne tema sündi:
„Hüüdja hääl hüüab: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks Tema teerajad!
Kõik orud ülendatagu ja
kõik mäed ning künkad
alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik,
siledaks maaks! Siis ilmub
Issanda au ja kõik näevad
seda.”
Mida Jesaja võis nende
sõnadega mõelda? Võrreldes meie kodumaa suhteliselt tasase pinnamoega on
Iisraelis palju mägesid ja
orgusid. Kui aga anda neile
sõnadele piltlik tähendus,
siis võiksid need mäed ja
künkad olla inimesed, kes
väljendavad oma suhtumist
Jumalasse umbes nii: „Milleks mulle Jumalat vaja on?
Mina otsustan ise mis ma
teen ja teen seda mis mina
tahan ja usun sellesse,
kellesse mina tahan. See on
vaid nõrkade ja saamatute
jaoks, kes ise elus hakkama
ei saa.” Mäena võib tunduda ka kartus teiste inimeste
ees, mida teised minust
arvavad. Seevastu orgudest
ja madalatest kohtadest
kostaks just vastupidist:
Mina ei ole mitte keegi.
Jumal minusugust ei taha,
olen liiga patune, ega Jumal
minusugusele ei andesta minul on liialt palju puudusi... See on heade ja
korralike inimeste jaoks,
mina ei ole selline ega kõlba
Jumalale.” Ehk tuleb siit
midagi tuttavat ette?
Kuid Jumal on Kristuses
Jeesuses tulnud just meiesuguste patuste pärast ja
armastab vahet tegemata
kõiki inimesi. Ta tahab, et
kõik inimesed tõetundmisele jõuaksid, vabaneksid kurjusest, mis neid kinni
hoiab ja saaksid päästetud.
Ristija Johannes läks Jordani jõe äärde, et seal
ristida inimesi, kes tema
kutse peale olid kohale
tulnud ja oma patud tunnistanud. Siit ka tema nimi
Ristija. Evangeeliumites
räägitakse, et Jordani äärde
tuli kokku rahvast nii Jeruusalemmast, kui kogu Juudamaalt. Kõrged juudi vaimulikud läkitasid tema juurde
ka preestreid ja varisere
küsima, kes ta niisugune on.
Johannese vastuseks olid
ettekuulutuse sõnad: „Mina
ei ole ei prohvet ega

Jaanikuine Vainupea rand
Messias, mina olen Hüüdja
Hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee nõnda
nagu prohvet Jesaja on
ütelnud.”
„Kuid miks sa siis ristid?”, küsiti. Johannes aga
kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle
jalatsipaelugi ma ei kõlba
kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega
aga Tema ristib teid Püha
Vaimuga.”
Johannes oli teerajajaks
Jeesusele, Jumala Pojale,
kes sündis inimesena selle
rahva keskele. Enne oma
avaliku tegevuse algust tuli
Jeesus Johannese juurde, et
lasta tal end ristida. Selle
ristimise läbi samastus Ta
nii selle rahva kui ka meiesuguste patuste inimestega, võttes enda peale
meie süü ja häbi ja sai meile
päästetoojaks. Jeesuse ilmumise ja Tema avaliku
tegevuse algusega sai Ristija Johannese ülesanne sisuliselt täidetud.
Kahtlemata oli Ristija
Johannes erakordne isiksus
inimkonna ajaloos. Tema
ülesanne oli Kristuse tulek
teatavaks teha ja Teda ristida. Üleskutse tulla oma
patte üles tunnistama ja
neist ära pöörduma ei olnud kindlasti midagi sellist,
mida inimestele oleks meeldinud kuulda. Kuna see aga
omas jumalikku väge ja
meelevalda, siis tuldi hulkadena kokku vaatamata oma
päritolule ja sotsiaalsele
kuuluvusele. Sarnaseid sõnumikandjaid ja prohvetlikke kuulutajaid ei ole
esinenud ajaloos kuigi sagedasti. Ka enne Ristija
Johannest oli Iisraelis vaikuse periood, mil 400 aasta
jooksul ühtegi prohvetit ei
tõusnud.
Niisama prohvetlik ning

aktuaalne on Ristija Johannese sõnum ka tänapäeval
valmistada inimesi ette
Issandaga kohtumiseks.
Valmistada Issandale tee, et
nad nii mõistuse kui südamega oleks üle antud Temale, et meie maa saaks täis
Jumala tundmist ja rahvas
kogeda Tema päästet. Kui
oleme nõus kuuletuma Issanda juhistele, siis saavad
meile osaks ka Tema tõotused, mis Pühakirjas seisavad.
Issandale tee valmistamine seisnes ju selles, et
kõiksugusest ülekohtust
inimlikul tasandil tuli loobuda. Sest kuidas võiks Issand
tulla selle juurde, kes ülekohtust loobuda ei taha?
See oleks: Ärge tehke liiga
kellelegi, mõistke õigust nii
vaeslapsele kui lesknaisele
jne. See tähendaks, et õigus
ja õiglus võiksid valitseda
meie maal.
Jumala tahtel pidi Johannes ütlema tolliülematele ja ebaausatele riigiametnikele, kes kasutasid
altkäemaksude võtmise
õigust, et neil ei ole luba
seda teha. Ja veel paljude
muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes
rahvale rõõmusõnumit saabunud Päästjast Jeesusest
Kristusest.
Arvestades meie rahva
olukorda ei ole ka tänapäeval palju neid, kes seda
sõnumit oleks tähele pannud ja oma elust sellest
lähtuvaid järeldusi teinud.
Mida prohvetil oleks
öelda meie rahvale?
Kui meenutada möödunud
sajandit, siis Jumal on läkitanud ka meie maale
prohveteid, kes rahvale
meeleparanduse sõnumit
on kuulutanud. Arpad Arder, jutlustaja ja koguduse

karjane, kes teenis ka ühte
Rakvere kogudustest, meenutab oma jutluses „Eesti
rahva tõelised prohvetid”
Karl Reitsi ja Johannes
Matvei-Kaarepit.
Karl Reits oli turuprohvet, kes juba kümmekond aastat enne Teist
maailmasõda sai Jumalalt
käsu minna ja kuulutada
raskete aegade tulekut, kui
inimesed meelt ei paranda.
Ent rahvas ei mõistnud teda
ega uskunud tema sõnumit,
ei pöördunud ära jumalakartmatust elust ega parandanud meelt. Vastutasuks
loobiti teda mädanenud
tomatite ja lihakontidega.
Kuid eks Jumala käsk ole
kõrgem. Nii tulid kätte rasked ajad, mille tagajärgi
tänapäevani meenutame.
Teine prohvet, Johannes
Matvei-Kaarep, keda peetakse Eesti suurimaks kirjaprohvetiks, sai käsu saata
hoiatused Eesti riigi juhtidele. Üks tema läkitustest
on kirjutatud 11 aastat enne
Teise maailmasõja puhkemist ja selle raamatu pealkirjaks on „Mispärast tahate
teie surra?”. Seda raamatut
jagati tasuta, kuid enamjaolt leidis seegi tee prügikorvi. Ainult president Päts
oli tulnud oma ametisoleku
viimasel kuul prohveti juurde küsima, kas Jumal oma
armus veel võiks aidata?
Prohvet pidi aga vastama,
et on juba hilja.
Mitmeid kannatusi ja
inimeste vastupanu pidi
taluma ka Ristija Johannes,
kuni lõpuks tuli tal maksta
ka oma eluga. Tolleaegne
nelivürst Heroodes, kes
valitses selles piirkonnas,
oli oma vennalt naise üle
löönud ja temaga abiellunud. Johannes nõudis isiklikku kokkusaamist Heroodesega, et talle öelda, et tal

ei ole luba pidada oma
venna naist. See aga vallandas kuningas ja tolles naises
tugeva meelepaha ning
Johannes heideti vanglasse.
Hiljem lasi Heroodes Ristija
Johannese hukata, kuid ega
see teguviis tema süüd
olematuks ei teinud. See
vaid kasvatas seda. Ta võis
küll prohveti maise elu
lõpetada, kuid igavest elu,
mida Issand oma ustavale
sulasele oli kinkinud, ei
võinud ta milgi viisil kahjustada.
Kui mõelda, mida oleks
Ristija Johannesel käesolevale ühiskonnale öelda,
tuleks paljuski silmad häbi
pärast maha lüüa. Nii nagu
tänapäeval mõned inimesed vahetavad autosid järjest uuemate mudelite vastu, nii vahetatakse ka naisi
ja peetakse armukesi. Oma
vanemate kergemeelsuse
tõttu kannatavad sa-geli
just lapsed, kes ka tihtipeale
hilisemas elus oma vanemate eeskujul ettetallatud
radamööda käivad.
Need on mõtlemapanevad lood, mis peaksid
panema meid igaühte oma
südamesse vaatama ja oma
elu üle järele mõtlema.
Kahjutundega tuleb tõdeda, et sageli on just jaanipäev see püha, kui politsei
peab valvet tugevdama ja
korrakaitsjaid mitmekordistama, kuna ohtralt vägijooki
tarvitavate liiklushuligaanide ja muude korrarikkumiste arv suureneb ohtlikult.
Üks piiblisalm ütleb:
„Õnnis on see inimene,
kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on
kinni kaetud!”
Kasuta seda võimalust,
kui Jumal on sulle märku
andnud! Ei ole tähtis tingimata tunnistada oma pattu
mõnele inimesele, tähtis on
seda teha Jumala ees. Kui
aga Jumal sind kellegi juurde
juhatab, siis kasuta seda
võimalust. Siis võid kogeda
seda vabadust, kus patt on
andestatud ja üleastumine
kinni kaetud. Ristija Johannes tuli meeleparandusnõudega, kuid tema peamine sõnum oli päästesõnum.
Meil paljudel on vanavanemaid, kes suure alandlikkusega kummardasid elavat
Jumalat ja võtsid vastu Tema pääste Jeesuses Kristuses, kuigi nende elu võis olla
vahel väga karm ja raske.
Jeesus ütleb Ristija Johannese kohta: „Tema oli
küünal mis põles ja paistis.”
Juhatagu see valgus täna ka
igat lugejat tõelise Päästja,
Jeesuse Kristuse juurde, kes
saab meile meie mineviku
andeks anda ja uue elu
kinkida.
Aamen
Hans Lahi
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Eestpalved
Issand Jumal, me täname Sind Sinu ustava sulase Ristija
Johannese eest, kelle Sa läkitasid maailma inimesi
meeleparandusele kutsuma!
Hea taevane Isa, tänu Sulle, et me võime nautida
kaunist, valgete öödega suve siin Eestimaal! Anna palun
meie kasvatele viljadele taevast vihma ja päikest õigel
ajal!
Hea taevane Isa, tänu Sulle, et saame korda teha oma
pühakojad Ilumäel ja Käsmus! Õnnista kõiki lahkeid
annetajaid, kes on andnud selleks oma osa!
Issand Jumal, tänu Sulle, et meil on eesõigus lugeda Sinu
Sõna oma emakeeles! Õnnista ja toeta meie
hõimurahvaste piiblitõlkijad, lase nende töödel hästi
korda minna! Ole kaasas Sakusaaare koguduse rahvaga
kui nad lähevad misjonireisile Udmurtiasse!
Hea taevane Isa, me täname Sind selle armu ja helduse
eest, mida Sa Eestimaale oled jaganud! Palun õnnista
kõiki jumalateenistusi üle Eestimaa ja ole ikka meiega
kui me koguneme 28. juuli Lilleküla staadionile Sinu Poja
Jeesuse Kristuse nimel!

5. mail kogunes talgupäevale Ilumäe kalmistul 15 inimest,
et ära vedada talvel langetatud, seisundi poolest
ohtlikuks muutunud puude pakud. Hoogne töö käis
mitmes kohas: kalmistul laaditi pakud peale, neid vedasid
kaks traktorit ning need ladustati leerimaja platsil ja lõhuti
osaliselt ka küttepuudeks. Toimeka talguäeva lõpetas
toekas ja maitsev talgusupp. Suur tänu kõigile
talgulistele! Kohtume järgmisel aastal!
NB! Vabatahtlikel on võimalus end proovile panna
jämedate puupakkude lõhkumisel!

28. juulil 2012 kogunevad erinevate Eesti kirikute
liikmed Kristuspäevale Tallinna Lilleküla staadionil, et
tänada Jumalat meile kingitud vabaduse eest ja paluda
õnnistust tulevasteks aegadeks. Sümboolselt kaetakse
jalgpallistaadion palvete ja vaimuliku sõnumiga,
austades Kristuse nime.
Kristuspäev algab kell 14.00 oikumeenilise tänuja palveteenistusega.
13.30 - kuni teenistuse lõpuni on harjutusväljakul
lasteprogramm ”SOS Sul On Sõber”,
Alates kell 17.00 on avatud mess, kus on välja pandud
tutvumiseks ja kaasa ostmiseks erinevat kristlikku
muusikat ja kirjandust.
Kell 21.00 algab galaõhtu, kus peaesinejaiks on
Susan Boyle, Israel Houghton, Tõnis Mägi, Rebecca
Kontus. Kõnelevad Josh McDowell ja Jaan Tammsalu.
Kristuspäev on osa kirikute nädalast “Heartbeat Tallinn
”, mis toimub 24.-29. juulil 2012.
Hea sõber! Tule ja palveta kaasa!
Lisainfo : www.kristuspaev.ee ja www.2012.ee
Kristuspäeva liikumine sai alguse 2004. aastal Šveitsis,
kus erinevatesse kogudustesse ja vanusegruppidesse
kuuluvad kristlased palvetasid Baselis ülemaalisel
kokkutulekul oma maa ja rahva eest. Ürituse
kulminatsiooniks oli kõigist kohalike omavalitsuse
lippudest kujundatud rist suurel väljakul. Samasugune
palvepäev korraldati 2010. aastal Bernis.
Sama kontseptsiooniga palvepäevad toimusid
Soomes: 2008. aastal Turus ja 2010. aastal Tamperes.

Vainupea on rannaküla endises Haljala kihelkonnas.
Külast on räägitud juba
1499. aastal. kui Karula
mõisale kuuluvast rannavaldusest. Esmakordselt on
kirjasõnas Vainupead mainitud 1583. aastal. Külas on
olnud sadam lautrikohtade
ja võrgukuuridega. Sadamale anti 1863. a Vene tsaarivalitsuse poolt kauplemisluba. 19. sajandil sai Vainupeast suvituskoht mõisnikele. Kerkisid suvemajad, oli
kuurhaus soojade vannidega, pansionaadi suvitajate jaoks. Hiljem on Vainupeal suvitanud ka mitmed
tuntud kultuuritegelased.
Vainupea küla üheks
sümboliks on kirik. Vainupea kiriku kohta on kirjutanud Gustav Sandberg
„Mineviku mälestusi Haljala
kihelkonnast“. Ta on kirja
pannud, et Vainupea abikiriku (kabeli) asutamise aeg
on teadmata. 1727. aastal
kindlat kabelihoonet ei
olnud ja jumalateenistusi
peeti lageda taeva all.
1745. a. visitatsiooni protokoll räägib aga juba Vainupea kabelist. See oli arvatavasti puukabel. 1832. a oli
kabel lagunemisohus ja vajas suuremat remonti. Selleks paluti luba Eesti Evangeeliumi Luteriusu Konsistooriumilt. Kõige viletsamas
seisukorras oli kiriku torn ja

Ilumäe koguduse
suvised teenistused
Ilumäe kabelis
Laupäeval, 30. juunil
kell 19.00
Oikumeeniline palveja lauluõhtu
Pühapäeval, 15. juuli kell
13.00 jumalateenistus
armulauaga
Pühapäeval, 29.juulil kell
13.00 jumalateenistus
armualauga
Pühapäeval, 5. augustil
kell 13.00
jumalateenistus
armulauaga
Esmaspäeval, 20.
augustil kell 13.00
Ilumäe kabeli 169.
aastapäevale
pühendatud
jumalateenistus
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Vainupea küla ja kirik

Kirik on praegu populaarseks kohaks laulatuste
läbiviimisel, suvel toimuvad
kontserdid ja jõulude aeg
jumalateenistus. Jumalateenistusi on läbi viinud Avo
Kiir, Tõnu Taremaa, Tarmo
Linnas, Ahti Bachblum jt.
Kirikus on tähistatud kiriku
oma tähtpäevi, on toimunud külakonvendid, 2009.
aastal tegid filmivõtteid
meie kirikus norrakad oma
filmi „Kuradisaare kuningas“
jaoks.
Vainupea kirikus on jälle
laevamudel-kaljas – kingituseks kahe pere, Markini ja
Vilu, poolt, lühter Aadu
Luukaselt ja annetajate abiga ehib kirikut altarigobelään „Armuaeg“, valminud 2011. a, loojaks on
tekstiilikunstnik Anu Raud.
Vaiba valmimisega sai teoks
Valdur Liivi unistus, et kadunud altarimaali asemel
oleks gobeläänvaip. Kirikukell on norrakate Gunn ja
Arne Sandvigi kingitus. Vana
oreli asemel on digiklaver ja
ka altar on uus.
Ühiste jõududega hoiame oma Vainupea kirikut ja
järgmisel aastal tahame
tähistada küla esmamainimise 430 kui ka kiriku 120
aastapäeva.

selle asemele ehitati 1888.
aastal uus paekivist torn.
Kirikuhoones peeti jumalateenistusi veel kolm aastat.
1891. a lammutatakse hoone osa ja paekivist torni
külge ehitatakse uus paekivist kabelihoone. Vanast
puukabelist sai kahekordse
paranduse läbi uus kivikirik,
kus peeti esimene jumalateenistus jakobipäeval
1893. a. Uues kirikus oli 100
istekohta, altaripilt kujutas
Peetrust merehädas ja pildi
pealkiri oli „Issand, aita
meid, meie läheme hukka“,
nelja registriga orel (mõlemad üle toodud vanast
puukirikust), kaks kroonlühtrit, poola hõbedast
armulauariistad, purjekamudel kapten Parnaulilt
Eismalt. Vainupea Johannese kabeli ehitust korraldas parun Eduard von
Dellingshausen ja projekti-

joonis oli Rudolf von Engelhardilt. 1980. aastate alguses jäid kirikuuksed lahti,
teenistusi ei peetud enam
ammu, keegi kirikust ei
hoolinud. Kõik, mis oli
vähegi väärtuslik, varastati
ära, isegi kirikuuksed viidi
minema. Kirik hakkas lagunema. Tänu tolleaegsele
Muinsuskaitse liikmele Kalju Langsepale, filmimees
Peeter Toomingale ja Teedevalitsuse juhatajale Valentin Transtokile päästeti
kaunis kirik ja taasavamine
toimus 23. septembril 1989.
a. Oma osa andsid ka kohalikud ja kõik teised, kellele oli armas Vainupea ja
kirik.
Vainupea kirik on olnud
Haljala koguduse abikirikuks. Nüüd kuulub ta Vihula
vallale ja on antud kasutada
mittetulundusühingule,
mille loojaks oli Valdur Liiv.

TAIZE PALVUSED
Reedel, 6. juulil kell19.00
Reedel, 20. juulil kell 19.00

Remonditööd pühakodades
jätkuvad

Käsmu koguduse
suvised teenistused

Ilumäe kabeli põrand
OTO Ehituse töömehed said jaanpiäevaks valmis Ilumäe
kabeli põranda. Uus põrand on paeplaatidest, et vältida
võimalikku vammi levimist. Esmalt töödeldi põranda
aluspinnas vammitõrjevahendiga, siis kaeti kergkruusa, kile
ja liivakihiga. Kabelis olemasolevad vanad paeplaadid
paigutati saalipõranda keskele.
Ehitaja puhastas
ehitustolmuga kaetud seinad ja lühtrid. OTO Ehitus on
tööd teostanud vastavavalt muinsuskaitse eeskirjadele
väga hästi. Suur tänu kõigile töömeestele, aga ka kõigile
annetajatele, kes on andnud oma panuse selleks, et juba
sel suvel saame teenistusi pidada kabelis! Põrandatöid
rahastasid Riiklik Programm „Pühakodade säilitamine ja
areng“, EAS Kohaliku Omaalgatuse Programm, Vihula
Vallavalitsus ja paljud lahked inimesed oma annetustega.
Kõigi annetused on jätkuvalt teretulnud EELK Ilumäe
koguduse arveldusarvele 105 020 0127 7003 SEB
Pangas, et tasuda kogu põrandatöödele kulunud summa.
Tuleval aastal restaureeritakse Leader- programmi toel
ülejäänud neli kabeli akent. Kogudus on esitanud
rahataotlused Riiklikule Programmile „Pühakodade
säilitamine ja areng“, jätkamaks kabeli remontirestaureerimist.

Suvel 2012 toimuvad
EELK Käsmu koguduse
jumalateenistused igal
pühapäeval algusega
kell 14 Käsmu
kivikabelis (Kindrali
kabel).
Viru Folgi kontserdite jaoks
ja ajaks 10. -12. 8. on kirik
avatud.

Sakussaare
koguduses
1.juulil kell 14.00
Tallinna Kammerkoori
kontsert
Jutlustab Olav
Pärnamets

Surnuaiapühad
1. juulil kell 13.00 Ilumäe surnuaial. Teenivad õpetaja
Meelis-Lauri Erikson ja Külli Erikson muusikaga
1. juulil kell 14.00 Käsmu surnuaial . Teenivad
abipraost õpetaja Tauno Toompuu, diakon Urmas
Karileet ja diakoniameti kandidaat Tõnis Tamm.
Muusika eest hoolitseb kirikumuusik Marju Metsman.

Reet Markin

Käsmu kirikus toimuvad 2012 aasta suvel interjööri
renoveerimistööd, elektrisüsteemi vahetus ja oreliprospekti remont. Töid kaasrahastavad PRIA Leader programm
ja Muinsuskaitseamet. Koguduse omaosaluse katmiseks
on iga aidata soovija toetus väga teretulnud:
a/a 10502018079003 EELK Käsmu kogudus.

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

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Urmas Karileet, Külli Erikson, Hans Lahi, Reet Markin ja Avo Seidelberg

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.

