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Ilumäe koguduses
29. novembril kell 13.00 I advendi jumalateenistus
Leerimajas, teenib õpetaja Meelis-Lauri Erikson
6. detsembril kell 13.00 II advendi jumalateenistus
Leerimajas,teenib õpetaja Meelis-Lauri Erikson
20. detsembril kell 13.00 IV advendi jumalateenistus
Leerimajas,teenib õpetaja Meelis-Lauri Erikson
24. detsembril kell15.00 PÜHA JÕULUÕHTU
JUMALATEENISTUS ILUMÄE KIRIKUS, teenib
Õpetaja Meelis-Lauri Erikson, laulab Võhma
segakoor
25.detsembril kell13.00 I jõulupüha jumalateenistus
Leerimajas, teenib õpetaja Meelis-Lauri Erikson

Käsmu kirikus
29. novembril kell 14.30 I advendi jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet
6. detsembril kell 14.30 II advendi jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet
13. detsembril kell 14.30 III advendi jumalateenistus,
teenib assessor praost Tauno Toompuu
20. detsembril kell 14.30 IV advendi jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet
24. detsembril kell 14.30 PÜHA JÕULUÕHTU
JUMALATEENISTUS, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
25. detsembril kell14.30 I Jõulupüha jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet, laulab koguduse
ansambel
26. detsembril kell 14.30 II Jõulupüha jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet, laulab koguduse
ansambel
27. detsembril kell14.30 Johannesepäeva
jumalateenistus, teenib õpetaja Urmas Karileet
1. jaanuaril kell 14.30 Uusaastapäeva jumalateenistus,
teenib õpetaja Urmas Karileet, laulab koguduse
ansambel

Vainupea kabelis
20. detsembril kell 15.00 jõulukontsert esineb
naiskoor Vero Vocale /tasuta/
25. detsembril kell 15.00 II Jõulupüha jumalateenistus
Osavõtu korral palume soojalt riidesse panna.

Sakussaare koguduses
29.novembril kell 14.00 I advendi jumalateenistus.
Sõnumeid Pühalt Maalt Iisraelist toob Peeter Võsu
(Jeruusalemma Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna president), muusikat teeb Margit Prantsus
13. detsembril kell 14.00 III advendi jumalateenistus,
külas pastor Mart Metsala
20. detsembril kell 14.00 IV advendi kontsert-jumalateenistus, külas muusik ja laulja Jaana Eskor
27. detsembril kell14.00 Vana Aasta jumalateenistus,
külas pastor ja vanglakaplan Allan Kroll
13. jaanuaril kell 14.00 Uue aasta jumalateenistus, külas
Indoneesia misjonär Egon Sarv

Koguduse õpetaja „laulatus“
kogudusega
Igavikupühapäeva, 22. novembri, pidulikul jumateenistusel asetasid piiskop Einar Soone koos assessor
praost Tauno Toompuuga Käsmu koguduse õpetaja
ametisse preester Urmas Karileedi. Kaasa teenis diakon
Tõnis Tamm Lüganuse kogudusest. Koguduse õpetaja
ametisse seadmise teenistusel osalesid kolme naaberkoguduse vaimulikud. Jutlustas assessor praost Tauno
Toompuu, kes teenis kogudust hooldaja-õpetajana
ajavahemikul 5. oktoober 2010 – 31. oktoober 2015.
Inimese ja koguduse elus käivad rõõm ja mure tihti
käsikäes. Teenistusel mälestati samal päeval ajast
igavikku lahkunud koguduse juhatuse liiget Lea Londi.
Teenistusel esines kahe lauluga Käsmu kiriku ansambel.
Muusikalist külakosti tõid Tallinna Toomkiriku katedraali ansambli liikmed. Tervitusi oli tulnud tooma ka
Tallinna Toomkoguduse esindus, kes edastas ka
õpetaja Arho Tuhkru tervitused. Õnnitlusi ja õnnistusi
tõid naaberkoguduste esindajad Loksalt, Kuusalust ja
Ilumäelt. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud.

Jumal kõneleb
Jumal kõnetab oma lapsi
väga erinevalt nii, et teinekord ei saagi aru, kas olin
see nüüd mina, kes nii huvitavale ja targale mõttele tuli
või oli see tõepoolest Jumal, kes minuga rääkis.
Igatahes pärast pikki
arutlusi iseendaga jõudsin
järeldusele, et jah, see on
õige ja hea ja nii peabki
tegema. Lehte.
Helistasin siis tookordsele vallavanemale Rene
Treialile ja rääkisin oma
soovist hakata välja andma
lehte, mis leviks koos vallalehega ja jõuaks igasse Vihula valla peresse. Lehes
oleks juttu kogudustes ja
pühakodades toimuvast,
usust ja paljudest muudest
teemadest, mis puudutavad inimest ja tema igavikulisi küsimusi.
Vallavanema vastus oli:
„Mis mul saab siis selle
vastu olla!“

See oli viis aastat tagasi.
Nii olengi ma täitnud
Jeesuse misjonikäsku minna rahva sekka ja kuulutada Tema rõõmusõnumit
läbi Koguduse lehe koostöös kõigi kaasautoritega.
Sest Jumal räägib oma
lastega tuhandel erineval
viisil.
Piiblist võime lugeda, et
Mooses kohtas Jumalat põlevas kibuvitaspõõsas, Jaakob nägi unes taevatreppi,
prohvet Eelijaga kõneles ta
hoopis vaikse tuulesahinana. Minuga läbi minu
enda mõtete.
Ja lugejatega on Jumal
kõnelenud kõigi lahkete
kaasautorite lugude ja mõtiskluste kaudu. Tasuks on
autorid saanud tänu ja rohked Jumala õnnistused.
Iga lehe tegemise juures
imetlen ja imestan ikka neid
tänapäevaseid tehnilisi võimalusi, mis meil kasutada
on.

Arvuti tagant lahkumata
saan toimetajaga arutada
mida ja kuidas muuta, teha
täiendusi, parandada õigekirjavigu.
Ma naudin koostööd
Avo Seidelbergiga, mis on
konkreetne ja konstruktiivne. Avo tuleb meie mõtete
ja soovidega kaasa ja annab
ka häid soovitusi.
Olen tänulik, et meil on
võimalik jagada Jumala
Sõna ka elektroniliselt.. Nii
on kõigil huvilistel võimalik
üle lugeda Vihula valla
koduleheküljelt kõik senini
ilmunud Koguduse lehed.
Jumal kõnetab meid.
Vihula vallas on üsna
palju, mille üle rõõmu ja
tänumeelt tunda.
Siin on neli kaunist
pühakoda ja üks kodukogudus. Ilumäel, Käsmus
ja Sakussaares on toimivad
kogudused. Jumalateenistused toimuvd ka Esku ja

Vainupea kabelites.
Seega on kogu vald
kaetud otsekui palvevõrgustikuga, mis toob Jumala
ette kogu vallarahva rõõmud ja mured.
Jumal räägib oma lastega.
Esimene lumi – õnnelikult kilkavad kelkudega mudilased, esimene lumememm.
Kohe süttiv esimene advendiküünal.
Jumal on kohal.
Õige varsti hakkab jälle
valgemaks minema.

Õie Alt

Laste pühapäevakool Käsmus

Tervitused Peterburist

Alates uue aasta algusest on plaanis alustada Käsmus
laste pühapäevakooliga. Seda viib läbi Viru
praostkonna lastetöö tegija Kaja Teder. Pühapäevakool
on plaanitud toimuma nädala sees pärast kooli.
Oodatud on igas vanuses lapsed koos vanematega.
Palun andke oma võimalikust huvist teada koguduse
õpetajale.

Õpetaja Urmas Karileet on asunud teenima lisaks Käsmu
kogudusele ka Peterburi Jaani eesti kogudust, keskmiselt
sagedusega kord kuus. Novembrikuisele jumalateenistusele
järgnenud vestlusringis tulid mitmed teenistusel osalenud
Peterburi inimesed meenutama oma seoseid Lahemaaga ja
Käsmuga ning palusid edastada oma tervitused selle kauni
maanurga inimestele.

Eestpalved
Hõisake taevad, ja ilutse maa, mäed rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab viletsa peale /Js 49:13/
Hea taevane Isa, täname Sind Sinu helduse ja armu eest,
mis on meile osaks saanud möödunud aastal. Tänu Sulle ,
et oled lasknud hästi korda minna mitmesugustel töödel
Sinu pühakodades Ilumäe ja Käsmu kirikutes. Õnnista kõiki
lahkeid annetajaid ja vabatahtlikke töötegijaid, kes on
andnud oma panuse Sinu Kuningriigi ülesehitamisesse.
Hea Taevane Isa, täname Sind, et oleme saanud juba viis
aastat jagada Sinu Sõna Koguduse Lehe läbi. Õnnista kõiki
vabatahtlikke kaasautoreid, toimetajaid ja rahastajaid.
Luba meil ka järgnevatel aastatel välja anda Koguduse
lehte ning seeläbi teenida Sind.

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja,
kellele alluvad kõik väed ja võimud. Palume Sinult
Foto: Avo Seidelberg
eelolevaks aastaks rahu ja üksteisemõistmist kõigi riikide ja
rahvaste vahel. Lõpeta palun viha ja vaen ning ülekohus
inimeste vahel, et Sinu kõikevõitev armastus, mis on
ilmsiks tulnud Sinu Pojas Jeesuses Kristuses, võiks valitsed
siin, Maa peal.
Hea Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Sinu aastad
ei lõpe ja Sinu arm on Igal päeval uus: lase oma Vaimu
valgusel uuendada meie elu, et me võiksime astuda uude
aastasse rõõmsa kuulekuse ja kindla usuga.
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KAASAUTORITE MÕTISKLUSI
Tänuväärne töö
Kui ma viis aastat tagasi esimest
korda Ilumäe koguduse lehte nägin,
sattusin sellest suurde vaimustusse ning mul tekkis soov korrata
seda ettevõtmist ka Käsmu koguduses. Nii ilmus ühel korral ka
Käsmu koguduse leht. Selliste
sündmuste loogiliseks jätkuks sai
tulevane ühistegevus valla koguduste vahel – ühise Koguduste lehe
väljaandmine. Tänaseks on ajaleht
koguduste ja valla suurepärases
koostöös ilmunud igas kvartalis juba viiel aastal. Vihula
Vallavalitsuse toetus on eeskujuks paljudele teistele valdadele. Mitmete koguduste esindajad on võtnud meie valla
Koguduse lehti kaasa oma valdadesse, et ka nendele seda
positiivset kogemust tutvustada.
Lehel on kohalike lugejate seas samuti suur populaarsus.
Seda loeb suur osa valla inimestest, kes saavad lehelugude
kaudu olla kursis mitte ainult koguduste tööde ja tegemistega,
vaid ka meie rahva 800 aasta pikkuse vaimse pärandiga, mida
meie esivanemad on elus hoidnud ja läbi ajaloo kandnud.
Minuni jõudnud tagasiside kohaselt loevad seda lehte huviga
ka need inimesed, kes kiriku ja kogudusega seotud ei ole.
Nimelt on valla kirikud ja kabelid – ühed vanemad algupärasel
kujul säilinud hooned meie vallas – oluliseks osaks meie
ajaloo- ja kultuuripärandist. Nende hoonete ehitamisel,

hooldamisel ning säilitamisel on osalenud meie esivanemad
ning need on vaatamisväärsuseks nii külalistele kui kohalikele.
Meie ülesandeks on pühakojad edasi anda meie järeltulijatele
paremas korras, kui need meie kätte usaldati. Koguduste lehe
sõnum on suunatud ka selle põhimõtte elluviimisele.
Eelöeldust veel olulisem on aga igavikuline rõõmusõnum,
mida pühakojad kannavad ja mille kuulutamiseks need on
ehitatud. Mis on elu mõte? Miks me siin maa peal oleme? Kust
me tuleme? Kuhu me oleme teel? Inimesena, kogukonnana,
inimkonnana. Üha kiireneva elutempoga maailmas muutuvad
eksistentsiaalsed küsimused järjest olulisemaks. Kas kiiresti
muutuvad maailmas on üldse veel järel midagi kindlat ja
muutumatut, mille külge kinnitada lootuse ankrut? Mis või kes
aitab meid eluraskuste saabudes, kui elumere lained pea
kohal kokku löövad? Kas on olemas elu pärast elu? Kirik on
nende küsimustega põhjalikult tegelenud viimased kaks tuhat
aastat, mille jooksul on lugematu arv inimesi leidnud vastused
oma elu kõige olulisimatele küsimustele. Leidnud rahu ja
rõõmu, armastuse ja andestuse, kindluse ja lootuse nii
headel, kui halbadel aegadel. Nii rõõmus kui raskustes.
Kõigele sellele tahab kaasa aidata ka Koguduste leht. Aidata
valla rahval leida vastuseid elu kõige tähtsamatele küsimustele. Aidata luua kontakti ja juhatada teed nende inimeste
juurde, kellega tulla rääkima hingehoidlikel teemadel ka siis,
kui hing on haige ja igatseb midagi, mida ei oska tihti isegi
sõnadesse panna.
Tänumeeles
Urmas Karileet, Käsmu koguduse õpetaja

Sama laua taga
Suvine pühapäeva pärastlõuna. Ilm oli ebatavaliselt kaunis.
Meil olid külalised, kes osalesid ka jumalateenistsel ja pärast seda kogunesime meie
poole lõunale. Külli oli teinud
lõunasöögi, ei mäleta mitmele,
aga et päev oli soe ja vaikne
otsustasime laua katta hoopis
aeda. Lugesin söögipalve ja
kõik võtsid istet õunapuu all. Siis aga hakkas äkki rahvast
juurde tulema. Tuli üks ja teine. Ja kolmaski. Mingi asja pärast
küll, kuid kutsusime ikka kõiki lauda. Tõime toast toole juurde.
Igaüks sai lauakatte; inimesed olid lahked ja rõõmsad. Siis tuli
veel keegi. Ja veel keegi. Ja veel keegi. Äkitselt märkasin, et aed

Õnnetoov sõltuvus
Hea lugeja võib karta, et nüüd
kiidetakse mõnuainete või
droogide kasutamist, kuidas
siis muidu aru saada, et sõltuvus õnne toob?
Kõigepealt on hea jõuda
arusaamisele, et suur osa
inimesi on niikuinii märkamatud sõltlased ja siin on ohutegur just see, et ise ei saa
sellest aru ega taha tunnistada. Täna ei räägi ma raha,
filmi, hasartmängu sõltuvusest
vaid loeme koos ühte kaasakiskuvat kuulutust: Aina enam
on inimesed hakanud küsima koolitusi, mis on inimeste ja iseendaga
seotud teemad. Enesejuhtimine, enesekehtestamine, mindfullness,
motivatsioon.... Kinnitame meiegi, et enesejuhtimise teema on üks
praktilistest tulevikuteemadest, millega tasub kursis olla.
No miks me ei taha siis oma eluga paremini hakkama
saada? Mis siin halba on, kasulik ju kõik! Nendest koolitustest
võib kindlasti leida häid tehnilisi võtteid sõnastada endale
tundeid, mis on meid alateadlikult vaevanud ega ole leidnud
lausestatud väljundit. Aga ma räägin ka pakkumise teisest
poolest ja see on kõnesoleva mõtteviisi poolt toidetav
enesekesksus, niisugune ideoloogia, kus inimene klammerdatakse eneseotsustusliku mõtteviisi külge ning mis viib välja
iseenese asetamiseni maailma asjade otsustajaks. Siin
lubatakse salamisi seda, et „...teie silmad lähevad lahti ja te
saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja“. Kas tundsite
ära lõigukese 1Ms 3:5 sõnastusest? Ka see oli ja on
pakkumine, milles on hulga kasutatavaid tehnikaid, aga mis
eksitab peamises.
Selguse huvides tsiteerin teist lõiku samalaadsest pakkumisest: Kui saate teadlikuks varjatud teguritest, mis teie käitumist
mõjutada võivad, võite kontrollida nii iseenda käitumist kui ka märgata
peidetud mõjusid teiste omas. See võimaldab Teil juhtida enda elukäiku.
Küsin siinkohal, et kuhu ja kuidas? Lugeja on juba märganud
üht varjatud tendentsi, mis vaikides hoiab inimest eemal
Loojast, sellest elu andjast Jumalast, kes saab osaleda meie
elukäigu juhtimises sedamööda kuidas me ise selleks
võimaluse anname. Paulus koolitatud ja seesmiselt tugeva
mehena arvas enda kohta samamoodi (Fl 3:4-9), aga koges
hiljem tõelist rõõmu õigest sõltuvusest, kus kõik oluline elus
oleneb meie suhtest Jeesusega.

on juhuslikult rahvast täis. Aga igaühele jätkus süüa. Kõik sõid
ja vestlesid; päike paistis soojalt, vana õunapuu oksad
pakkusid mõnusat varju. Alles hiljem hakkasin endalt küsima,
et kust kõik see toit... Kuidas kõigile jätkus?
Alles hiljem hakkasin taipama, mil moel võis Kristus toita
kuue leiva ja kahe kalakesega tuhandeid inimesi. Ehk istus
Kristus märkamatult meiega tookord samas lauas ning jagas
kõigile leiba. Nii et kõik said kõhud täis ja jäi veel ülegi.
Ehk on Kristus sageli märkamatult meie juures. Kui
tunneme, et pole... Kui tunneme, et ei jaksa; et ei jätku. Ei jätku
jõudu, tahet, armastust... Ehk on Ta just siis meiega sama laua
taga, nii et kõik saavad küllaga. Kristusega sama laua jagamine
on ülim rõõm, ja toit, mida Ta jagab kosutab hinge tõeliselt.
Meelis-Lauri Erikson, Ilumäe koguduse õpetaja

Advendiaega jõudmine on ootus Jõululapse tulemisest
meie juurde, mis ei ole pealetükkiv, aga hoiab meid eemal
petlikust enesekesksusest, lootusest, et oskame alati „täiesti
ise“ elus õigeid otsuseid langetada. Ilma, et peame ülehomme
pettunult tõdema: „Ise tegin“.
Tema on see, kelle tulemist kuulutavad sõnad: „Ärge
kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab
osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas
Päästja, kes on Issand Kristus“ (Lk 2:10j). Tema tuleb selleks,
et Ta võiks saada meis keskse koha vähendades meie isedust.
Kui me laseme sellel sündida, siis saavad oma õige koha ka
need asjad, mida me õpime ja mõtleme, aga nad ei määra
meid, vaid me saame tarkuse neid oskusi ja pakkumisi
kasutada. Me saame teha teadliku otsuse, et anname kontrolli
Jumala kätte ja see teeb meid kõigi loodud asjade otstarbekohasteks kasutajateks.
See on õnnetoov sõltuvus, mis annab meile juurde tarkust
kõike läbi kaaluma ja häid asju nende kehtivuse piirides
kasutama. Olgu Jeesuse tulemise aeg meile kirkaks kogemuseks meie mõte, sõnade ja tegude kujundamisel ning
tähtsusjärjekorda seadmisel.
Randar Tasmuth
EELK Usuteaduse Instituudi dekaan

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: ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne Sambla
tel. 5 341 8156
a/a EE241010502001277003
Oreli remondi toetuseks:
a/a EE021010031313678227
Ilumäe koguduse kodulehekülg:
http://virupraostkond.eu/ilumae-kogudus/

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Tiina Ool, Külli Erikson, Meelis-Lauri Erikson, Hans Lahi, Randar Tasmuth,
Urmas Karileet ja Avo Seidelberg

Parim jõulunäidend
Koguduse noored otsustasid
kirikus jõuluevangeeliumi näidendina ette kanda. Nende
hulgas oli ka üks erivajadustega poiss. Ta areng oli aeglasem, ta ei osanud lugeda ega
kirjutada, kuid oli rõõmuga
ikka teiste noortega koos ja nii
olid need kirikunoored poisi
omaks võtnud. Ja otsustasid
näidendis ka talle osa anda,
tõsi küll, kõige väiksema ja lihtsama. See poiss pidi mängima
üht Petlemma majaomanikku, kelle käest Joosep ja Maarja
öömaja küsivad. Ja poiss pidi ütlema kogu näidendis ainult
ühe lause: „Teile ei ole siin kohta.“ Ainult üks lause – „Teile ei
ole siin kohta.“ Enne etteastet õpetasid noored oma sõpra:
”Mõtle, et kõik toimub päriselt, siis tuleb näidend meil hästi
välja!” Saabus jõuluõhtu ja kirik, kus noored pidid oma
näidendit esitama, oli rahvast täis. Kui siis näidendis Maarja ja
Joosep tulid peavarju küsima, astus poiss neile vastu rõõmsa
naeratusega, käed tervituseks laiali: ”Tere tulemast! Tulge
sisse! Teid ma just ootasin!”
Ei tea, kuidas näidend noortel lõppes, aga arvan, et just
sellise lõpuga oleks see parim jõulunäidend – esimene uks,
millele koputatakse, avatakse rõõmsalt ja külalislahkelt. See
poiss tegi täpselt nii, nagu noored teda õpetasid – ta kujutas
ette, et kõik toimub päriselt. Ja kui tõesti otsitakse kodu ja
kohta Kristusele, siis oli tema vastus kõige õigem ja kohasem.
Olen mõnda aega saanud meie kirikus teenida intellektipuudega inimesi ja võin kinnitada, et reeglina on nad just
sellised nagu see poiss – oma lihtsa usuga siirad ja
rõõmsameelsed, seda võiksime meie kõik neilt õppida.
Tuntud jõululaulus on sõnad:
Nii vaikselt tuleb Tema
ka täna sinna veel,
kus südametes asumas
on õige lapsemeel.
Soovin Sulle, kallis lugeja, seda õiget lapsemeelt, et
rõõmsalt avada oma süda Jõululapsele!
Tiina Ool, Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja

Jõulumõtteid
Elame ootusajas – Kristuse sünni
ja Tema taastuleku ootuses. Kõige pimedam aeg on ikka enne
koitu. Praegust aega tähele pannes võime märgata, kuidas pimedus on järjest süvenemas, nii
füüsilises kui vaimses mõttes.
Terror, vägivald, sõjad, korruptsioon, katkised suhted, lõhutud
perekonnad, depressioon, üksindus …
On ütlus, et ära kiru pimedust,
vaid süüta küünal. Igaüks meist
võib olla valgusekandjaks selles
pimeduses, sest valgus ei ole kaugel ühestki meist. Kristus on
maailma valgus. Inimene, kes järgneb Temale, ei käi enam
pimeduses, vaid tal on elu valgus.
Armas lugeja, millised iganes ei oleks Sinu ootused, soovin
Sulle usku, mis kannab läbi eluraskuste, lootust, mis ei jäta
häbisse ja armastust, mis võidab kartuse. Armastust oma
Looja vastu, kellest lähtub elu ja kes omakorda süütab meis
armastustule nii teise inimese kui kogu ümbritseva loodu
vastu.
Armastus on see, mis sünnitab, usk kasvatab ja lootus
aitab jõuda sihile!
Hans Lahi
EMK Sakussaare koguduse pastor

EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Hooldajaõpetaja Tauno Toompuu
Tel 529 0651; 324 3928,
e-post: tauno.toompuu@eelk.ee
Diakon Urmas Karileet tel 5 851 5800;
e-post: urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Tiina Laulik
tel.506 0508
A/a: Ee861010502018079003
Käsmu kogudus internetis:
http://kasmu.eu/?page_id=160

Sakussaare Metodisti kogudus
Sakussaare küla Vihula vald
45438 Lääne-Viru maakond
a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi tel 322 6995;
Mob 5 663 3084
e-post: hans.lahi@mail.ee

SA Esku Kabel
(EELK Haljala kogudus)
a/a EE 942200221046039021
Vello Väinsalu, vello@esku.ee,
vello@merisiil.ee ; mob 504 7916
õpetaja Margit Nirgi ,
margit.nirgi@gmail.com,
mob 5 344 8822

Vainupea kabel
Vainupea küla, Vihula vald
45446 Lääne-Virumaa
a/a: EE392200221058315555
Mario Luik (Vainupea küla selts MTÜ)
mob: 55 598 316
e-mail: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee

Kogudused tänavad Vihula vallavalitsust toetuse eest.

