Koguduse leht
Ilumäe

Käsmu viimase köstri
Ferdinand Altenbruni sünnist
möödus 135 aastat
Laupäeval 27. augustil
mälestas sadakond inimest Käsmu kirikus oikumeenilise palvusega Käsmu viimast köstrit Ferdinand Altenbruni, kelle
sünnist möödus eelmisel
päeval 135 aastat. Kuna
köster oli endine meremees, siis laulsid kokkutulnud koos Sõmeru laulusõpradega kümmekond
mereteemalist laulu. Vaimuliku osa eest hoolitsesid neli vaimulikku: Viru praost
assessor Tauno Toompuu, Viimsi vabakoguduse pastor
Raido Oras, Tallinna Kalju koguduse abipastor Vilver
Oras ja Käsmu koguduse õpetaja. Pastoritest vendade
Raido ja Vilveri suvekodu on Käsmu Põldma talus, mille
peremeheks oli eelmise sajandi esimeses pooles Käsmu
viimane köster Altenbrun. Pastor Vilver mainis oma
kõnes, et tema ja ta venna jõudmist vaimuliku ametisse
võib olla mõjutanud nende suvekodus paar põlvkonda
tagasi köstri ja Käsmu koguduse aktiivsemate liikmete
poolt palutud palved. Nende talus toimus nii Käsmu
koguduse asutamine, kui ka koguduse juhatuse
koosolekud, leeritunnid ja lastele katekismuse õpetamine.
Ferdinand Altenbrun sündis Käsmus 26.8.1881
Juhannes ja Leena Altenbruni peres teise lapsena. Tema
noorem õde Helene oli Erni Krusteni kirjutatud „Vana
võrukaela“ prototüübi Maunus Männiku abikaasa.
1903. aasta Postimees kirjutas, et 26–29. märtsini
pidasivad Käsmu meremeeste kooli õpilased Baltiski
meremeeste kooli ruumides selle aasta lõpueksami.
Kaugesõidu tüürimehe tunnistuse sai tosina lõpetaja
hulgas ka F. Altenbrun Käsmust. Nii algas Ferdinand
Altenbruni tüürimehe ja kapteni eluperiood Käsmu
purjelevadel. See kestis kokku umbes 30 aastat, kuni
köstri ametisse asumiseni.
Kui Käsmu eelmine köster Toomas Eintrei suundus
emerituuri umbes 80 aasta vanuses, siis jäi Käsmu köstri
koht mõneks aastaks täitmata. 1934. aasta algusest
alates täitis järgmised 20 aastat Käsmu abikiriku köstri
ülesandeid köster-jutlustaja Ferdinand Altenbrun.
Nõukogude võimu tulek ja uus kord sundis kõiki
kogudusi riigivõimu juures registreerima 1945 aasta
jooksul. Kes ei jõudnud end registreerida, need pidid
oma kirikliku tegevuse lõpetama. Nii juhtus kahjuks ka
Esku ja Vainupea abikogudustega. Iseseiseva Käsmu
koguduse asutamise koosolek toimus 7. oktoobril 1945
köster Altenbruni Põldma talus. Asutamistaotlusele
kirjutas alla 21 Käsmu inimest. Koguduse asutamise
aastal oli kogudusel kokku 51 annetajaliiget. Nii sai
endisest Haljala kabelikogudusest iseseisev Käsmu
kogudus.
Urmas Karileet, Käsmu ja Narva koguduste õpetaja

Käsmu koguduse õpetaja uus amet
Alates 1. juulist on Käsmu koguduse juhatus nõustunud
jagama oma õpetajat EELK Narva uue kogudusega. 2.
septembril asutati pankrotistunud Narva Aleksandri
koguduse asemele uus EELK Narva kogudus. Peapiiskopi ettepanekul saatis kirikuvalitsus uut Narva
kogudust asutama ja käivitama Käsmu koguduse
õpetaja. Uue koguduse jumalateenistused hakkavad
toimuma Narva Aleksandri kiriku ruumes. Aleksandri
kiriku väljaostmiseks pankrotipesast annetasid teiste
hulgas ka Käsmu inimesed. Südamlik tänu kõikidele
annetajatele.
Käsmu koduloo uurija Eerik Kaarendi andmetel oli
suurim inimeste liikumine Käsmust Narva aastatel
1885–1900, mil mindi Narva tööd otsima. Teiste hulgas
läks ka Eerik Kaarendi vanaisa oma perega. Sellesse
perioodi jäävad ka Narva Aleksandri ja Peetri kirikute
valmimised. Need olid esimesed eesti koguduste jaoks
ehitatud kivikirikud Narvas.

Käsmu kiriku uus aed
Tänu koguduse juhatuse liikme Heino Laanemetsa
eestvedamisele sai uuesti üle värvitud Käsmu kalmistu
aia puitosa. Suur tänu kõikidele, kes osalesid aia
puhastamisel ja värvimisel, eriti Heino Laanemetsale
koos tema perega.

Käsmu Sakussaare Vainupea

Esku
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Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. /Ps 145:15/

Olla tänulik!

Õunapuu kannab vilja Ilumäe kogudse aias. Foto Õie Alt
Me teame, et leib ei küpse
poeriiulil, liha ja piim ei tule
külmkapist ega kartul-kapsas sellest kaunilt sätitud
supermarketi vitriinist. Ka
vesi ei tule kraanist ega
elekter seinakontaktist.
Kõik see viib tohutu ringiga
viimaks välja maasse ja
vette, õhku ja tulle ehk Looja loomingusse. Kuid kas
ikka teame seda?
Oktoobri teisel pühapäeval tähistame kirikus lõikustänupüha. See ei ole
rangelt võttes kristlik püha.
Lõikuspidusid on kõik rahvad pidanud hallidest aegadest saati just sügisel, saagikoristuse aegu. Ja mine sa
tea – võib-olla on jälgi sellisest saagipeost võimalik
leida isegi põllumajanduseeelsest ajast. Üks teooria
ütleb, et kui kiviaja inimene
joonistas oma hõimu koopa
seinale mammuti ja sinna
juurde odadega jahimehed,
et siis see ei olnud mitte
„kunst“, vaid et see tähendas jahi läbi mängimist selle
õnnestumise nimel. Joonistus pidi ennast mingil moel
„ära tasuma“. Teine teooria
ütleb, et jaht jäädvustati

koopa seinale pärast seda,
peo käigus. Rõõmustades,
et nüüd on toitu küllat. Ja
ehk siis ka tänulik olles?
Lõikustänupüha mõte
tänapäeval peaks olema
just selles tänulikkuses.
Võib-olla eriti just tänapäeval, mil tundub nagu
oleks paljud asjad niisama
endastmõistetavalt olemas. Kuid siin on üks konks.
Tuleb välja, et tänu ja tänulikkusega on keerulised
lood. Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots on kirjutanud: „Miks
peaks inimene oskama tänada, olema tänulik? Lihtsam on põhjendada voorusi
nagu töökus, kokkuhoidlikkus, täpsus, viisakus...
Nende puhul on selge, et
tegemist on kasulike omadustega, ilma milleta võime
elus hätta jääda. Aga tänulikkus ei tundu omakasupüüdlikult mõeldes küll
inimesele endale kuidagi
esmavajalik olevat.“ Ja
peapiiskop Urmas Viilma on
öelnud ühes oma jutluses:
„Muretsemine igapäevase
leiva pärast peab muutuma
tänuks ja palveks igapäevase leiva eest! See on

mõtlemise ja südamehoiaku muutus. Muretsemine on
märk usaldamatusest Jumala vastu, tänu ja usaldus
seob meid aga Jumala külge.“
Tõsi ta on – tänulikkus
kasvab inimeses iseenesest
raskesti. Tänulikkus on
nagu haruldane kultuurtaim, mis vajab pidevat
hoolt. Kuid ka hoolest pole
suurt kasu, kui kasvupinnas
on vilets. Et tänulikkus iseenesest kasvaks, selleks
peaks inimene ise muutuma. Muutuma tänulikkuse
jaoks viljakaks kasvulavaks.
Aga – helde aeg! – inimene
ju ei soovi muutuda; sageli
peab ta olema selleks
lihtsalt sunnitud. Võib olla
alles läbi valu ja vaeva...
Laias laastus keerlevad
iga inimese probleemid
kahe asja ümber – tervis ja
raha. Kõik muud asjad vajuvad justkui tagaplaanile.
Tervis ja raha, täpsemalt –
nende puudumine. Kuid kui
mõtlema hakata, siis leiab
tänuks tohutult palju põhjust. Ja teinekord piisab väga vähesest, et olla juba
siiralt tänulik. Tundsin kord

üht naist, kes ütles, et ta on
Jumalale tänulik kõigi nende
haiguste ja hädade pärast,
mis pole teda tabanud,
millest ta midagi ei tea.
Aga... pole küll veel kohanud kedagi, kes suudaks
olla IGA asja eest tänulik.
Kes näeks, et kõik, mis
iganes tuleb, see tuleb ikka
ainult Jumala pilgu all ja
omab mingit mõtet. Et isegi
haigusel on meile midagi
olulist teatada või et rahapuudus on meile saadetud
sõnumitooja. Sellist inimest
pole veel kohanud. Kas
sellist üldse ongi? Ta peaks
siis küll pühak olema! Ja
küllap meie, mõistlikud,
vaataksime säherdust nagu
segast.
Tänulik inimene ei saa
olla ennast täis ja ülbe,
kellel on ainult õigused,
kuid mitte kohustused. Ja
kui inimene ennast täis ei
ole, siis saab ta täituda Jumalaga. Vaadates enda ümber, pilk enda pealt ära ja
avastades üha asju, mille
eest olla tänulik.
Meelis-Lauri Erikson,
Ilumäe koguduse õpetaja

Eestpalved
Eestpalved
Anna mulle arusaamist panna tähele Su seadust ja seda pidada
kõigest südamest! /Ps 119:34/
Jumal, meie Looja, me täname Sind selle aasta lõikuse eest.
Anna meile tänulik süda ja õpeta meid Sinu ande kasutama
kõigi inimeste heaks.
Armas taevane Isa, me täname Sind Sinu armu eest, mille
läbi sa oled Eestimaale andnud võimaluse õppida
erinevates koolides. Õnnista kõiki õppureid ja õpetajaid
nende nende õpingutes ja töödes.

Hea Jumal, me oleme tihti kärsitud, muretseme ja oleme
hirmul maailmas toimuvate keeruliste sündmuste tõttu.
Kingi meile rahulik süda ja aita meil end julgelt usaldada
Sinu hoolde.
Armas Jumal, Sina oled inimestele jaganud erinevaid
talente, millega nad ligimesi teenivad. Jaga kõigle juhtidele
ja nende kaastöölistele tarkust, kaastunnet, pikka meelt ja
armastust nende keerulises ja tänuväärses töös, et seeläbi
Sinu au ja kirkus saaks veel enam nähtavaks.
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AEG
Priit Kaare
aeg parandab haavad, aeg tekitab uued
aeg eksitab teelt, aeg muudab immuunseks
aeg muudab su meele, aeg muudab su tunded
aeg annab sul jõudu, kui ei suuda, ei julge
aeg suunab ja kulgeb, aeg aitab sul harjuda
aeg paitab su vaeva, aeg õpetab varjuma
aeg lõpetab piinad, paneb uuesti armuma
aeg hääletuks võtab, siis kui tahaksid karjuda
aeg näitab, mis tuleb, aeg aeglaselt suudleb
aeg tekitab sõpru, vaen vaenlasi juurde
aeg unistusi loob, aeg loobib neid tuulde
aeg proovib sind murda, et sa püsiksid kuuldel
aeg nüsib su veene, aeg raiskab end ruttu
aeg aitab sul mõista, aeg ütleb, mis juhtus
aeg ütleb mis au, aeg ütleb mis uhkus
aeg annab end sulle, kuni sul on tasse usku
Priit Kaare ja Kewin Poll lugesid oma luuletusi Vainupea
kirikus 10. juunil kirikute ööl.

Vainupea kabel – meile kõigile
Külaseltsi eestvedamisel on kabel järjest rohkem
avatud. Indu selleks on juurde andnud hea sõnaga
toetanud sõbrad ja huvilised nii üle Eesti kui
kaugemaltki. Anname endast parima, et Vainupea
külastamise kogemus oleks meeli värskendav ja
inspireeriv. Seejuures peame oluliseks traditsioonide
jätkamist ja uute tekkimist. Suve hakul viisime
esmakordselt läbi Kirikute Öö programmi, teist aasta
järjest kuulusime Teeliste Kirikute hulka ning pühakoja
uksele sai paigaldatud väärikas sepistatud metallvärav.
Täname siiralt kõiki panustajaid. Head.
Mario Luik, Vainupea küla selts MTÜ

Suvesündmus Sakussaarest
13. augustil toimus Vihula vallas Rehemäe talu õuel
Sakussaare koguduse juba traditsiooniks saanud
igasuvine vabaõhuteenistus. Seekordne kogukonnale
suunatud üritus kandis nimetust “Kogupere kontsert”, kus
külalisena teenis Ligede pereansambel Hiiumaalt.
Vaatamata vihmasele ilmale oli meie valla poolt
kasutada antud telgis hubane olemine koos kuuma
kohvi ja mõnusa seltskonnaga. Kohaletulnute südameid
soojendasid Timo Lige omaloodud laulud koos vahetu
esituse ja sõnumitega. Oleme tänulikud Jumalale Tema
igakülgse abi ja rohke julgustuse eest!
Suur tänu ka vallavanemale ja vallavalitsusele
sõbraliku abi ning usalduse eest!
Hans Lahi, EMK Sakussaare koguduse pastor

Ilus suvi Ilumäel
Katharina Johanna Hausmanni (1826–1901)
mälestusele pühendatud laulu- ja luuleõhtu
laupäeval, 2. juulil Ilumäe kirikus oli suurepärane.
Saksa kultuuriruumis väga armastatud luuletaja põrm
puhkab Ilumäe kabeliaias.
Ilumäe kogudus peab vajalikuks hoida luuletaja
mälestust ja tutvustada tema luulepärandit ka eestlastele. Kontserdil tulid esitusele Julie Hasumanni
loodusest inspireeritud luule- ja laulutekstid. Kava
koostaja Alexander Eckerti sellise valiku ajendiks oli
samal päeval tähistatud Lahemaa Rahvuspargi 45.
aastapäev. Laule esitas sopran Karolin Trübenbach
Saksamaalt. Noore laulja kaunikõlaline hääl vaimustas
kuulajaid. Kolm Julile Hausmanni luuletust kõlasid nii
eesti- kui ka saksa keeles. Kontsert lõppes jalutuskäiguga JulieHausmanni hauale, kus lauldi veel ka
eestlastele tuntud kirikulaul “Oh võta mind, mu Jumal,
käekõrvale“ (KLPR, laul nr.344).
Ilus päev Ilumäel – see oli 23.juulil toimunud
kogupereüritus Ilumäe kirikus, selle ümbruses ning
Leerimaja õuel. Päeva sisustasid kirikuseiklus, matk
allikale, muinasjuturing ning meisterdamised. Huvilisi oli
just niipalju, et kõigil oli mõnus ja vahva. Tänu Jumalale
kauni ilma eest ja kordaläinud ilusa päeva eest.
Kammerkoor CoroPiccolo Saksamaalt
Karlsruhest reisis sel suvel Baltimaades.
30-liikmeline koor tähistas selle turneega oma 20. tegutsemisaastat. 2 augustil toimus koori suurepärane kontsert Ilumäe kirikus.
Baltimaade kontsertreisi programm kandis pealkirja
„Balti-Saksa kohtumine“. Esitusele tulid heliloojate
Pärdi, Kreegi, Rheinbergeri, Regeri ja Bachi teosed.
Kammerkoori juhatas Christian-Markus Raiser, Karlsruhe Evangeelse Linnakiriku ja ühtlasi kogu Badeni
piiskopikiriku kirikumuusikadirektor.
Õie Alt
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Kabel või kirik?
Nii Ilumäel, Vainupeal, Eskul
kui Käsmus on olnud kõneaineks, kuidas oleks õigem
nimetada nende külade
pühakodasid. Ajalooliselt
on nende hoonete nimetuseks olnud kabel. See oli
õige ja korrektne sellest
ajast alates, kui nendesse
piirkondadesse ehitati esimesed puust pühakojad,
mis olid üsna väikesed ja
tagasihoidlikud. Iga järgmine pühakoda ehitati aga
üldjuhul suurem ja oli üha
enam kiriku moodi. Kas
oleks kaasajal kabeli asemel
õigem kasutada nimetust
kirik, seda käesolevas kirjutises uurimegi.
Sõna „kabel“ päritolu on
seotud neljandal sajandil
elanud püha Martiniga
Tours'ist, kelle poolikut
keepi ehk mantlit (ladina
keeles capella) säilitasid
reliikviana Frangi kuningad.
Martin oli Rooma kaardiväes ohvitseriks, kui ta ühel
ööl kohtas kerjust. Et kerjus
külmetas, rebis Martin oma
mantli pooleks ja andis teise poole kerjusele. Järgneval ööl nägi ta unes Jeesus
Kristust, kellel oli ümber
seesama mantlipool, mille
ta oli ära andnud. Selle
sündmuse ajel sai Martinist
munk ning hiljem piiskop.
Püha Martini poolikut keepi
hakati hiljem reliikviana
kaasa võtma sõjaväljale.
Capella'ks kutsuti telki,
milles seda reliikviat hoiti,
sealsamas missat pidanud
preestreid hakati nimetama
„capellani“ - sellest on tulnud
ka sõna „kaplan“.
Kabel on kirikust väiksem kristlik altariga sakraalhoone. Kabel võib kuuluda
ka mõne suurema institutsiooni juurde nagu kirik,
kool, haigla või vangla, ent

võib samas ollagi iseseisev
ehitis. Suuremates kirikutes
on nimetatud kabeliteks
eraldiseisvaid ruume, kus
asub teisene altar. Sageli on
kabeleid rajatud surnuaedadele, samuti jõukate
perekondade hauaplatsidele (hauakabelid). Hauakabelites ei pruugi altareid
olla.
Enamasti paiknesid kohalikud kabelid väljaspool
kihelkonnakeskusi. Neid on
nimetatud ka abikirikuteks.
Abikirik on suurema koguduse peakirikust eraldi olev
osa – abikiriku koguduse
pühakoda. Abikirikutel olid
üldjuhul oma töötegijad (nt
köster või jutlustaja, kirikuteenija, kellamees, vöörmünder vms), kes korraldasid abikiriku koguduse
elu kohapeal. Abikirikutes
ehk kabelites polnud tavaliselt oma iseseisvat kogudust ega palgalist vaimulikku. Selliseid kihelkonnakirikute abikirikuid ehk kabeleid oli Eestis enne teist
ilmasõda umbes neljakümne ringis.
Sadakond aastat tagasi
hakkasid kunagised abikirikud järk-järgult iseseisvuma. Paljudest abikiriku
kogudustest said iseseisvad
kogudused. Suuremad neist
said omale ka oma õpetajad. Ajavahemikul 1919
kuni 1939 sai EELK juurde
umbes poolsada uut iseseisvat kogudust, millest
pooled olid endised abikiriku kogudused. Teiste hulgas
sai 90 aastat tagasi iseseisvaks ka Ilumäe kogudus,
endine Kadrina abikiriku
kogudus. Aastal 1945 iseseisvus seitse endist abikiriku kogudust, teiste hulgas
sündis siis ka Käsmu kogudus.

Kuna Eskul ja Vainupeal
iseseisvaid kogudusi ei ole
ning need mõlemad asuvad
ajaloolisel Haljala kihelkonna territooriumil ja Haljala koguduse teenimispiirkonnas, siis oleks korrektne
Esku ja Vainupea pühakodasid nimetada jätkuvalt
abikirikuteks ehk kabeliteks.
Väidan, et samal hetkel, kui endisest abikiriku kogudusest saab iseseisev kogudus, samast
hetkest ei ole selle pühakoda enam abikirik ega
kabel, vaid kirik.
Ajalooliselt ei ole sellele
määratlusele kuigi palju
tähelepanu pööratud ja nii
on endiseid abikirikuid
inertsist jätkuvalt kabeliteks
nimetatud ka pärast koguduse iseseisvumist. Nii on
see olnud ka viimased 90
aastat Ilumäel ja 70 aastat
Käsmus. Ikka veel räägitakse Ilumäe ja Käsmu kabelitest. Oma osa on selles
Muinsuskaitseameti ametlikul dokumentatsioonil, mis
nimetab Ilumäe ja Käsmu
pühakodasid jätkuvalt kabeliteks. See ei ole aga
põhimõtteline küsimus, kuna Muinsuskaitseameti töötajad on ilmutanud valmisolekut tulevikus oma andmebaasides nimetuse muutust läbi viima. Käsmus,
Laane tee ja Neeme tee
ristmikul on pruuni värvi silt,
mis inertsist juhatab: „Käsmu kabel 0,2 km“. Selle all
mõistetakse Käsmu kirikut.
Käsmu kabeliks on korrektne aga nimetada nn „Kindrali kabelit“ ehk von Dellinghausenite hauakabelit, mis
asub Käsmu kirikust paarsada meetrit eemal.
Sõna „kirik“ on eesti
keelde tulnud nähtavasti

saksa keele kaudu (saksa
Kirche). Paljudes keeltes on
see sõna sarnane ning on
saanud oma kõla kreekakeelsest sõnast "kyriakon"
(kreeka kyrion), mis tähendab "Jumalale kuuluv". Sõna
„kirik“ eelkäija toodi keldi
kristlaste poolt Inglismaale
ja sealt Kesk-Euroopasse.
Saksas hakkas Kirche tähendama kristlikku usulist kogudust. Sõnal „kirik“ on
eesti keeles mitu tähendust, sh:
· kõik ristitud inimesed
(kes nimetavad end kristlasteks ehk Jumala
rahvaks);
· kristlike koguduste
struktuuri üldnimetus;
pühakoda
· või hoone, kuhu
kogudus jumalateenistuse
pidamiseks koguneb.
Käesolevas artiklis tähistab sõna „kirik“ pühakoda, kuhu kogudus koguneb jumalateenistuse või
talituse pidamiseks. Kokkuvõtteks võiks lihtsustatult
nentida, et abikiriku kogudus koguneb jumalateenistuseks abikirikus ehk kabelis ja iseseisev kogudus
koguneb jumalateenistuseks kirikus. Alati on olemas
ka erandid. Suuremates kirikutes, kus on mitmeid erinevaid külgaltaritega kabeleid, võib kogudus teenistuseks koguneda ka mõnes
nendest kabelitest. Näiteks
Käsmu kiriku remondi ajal
pidas Käsmu kogudus jumalateenistusi von Dellingshausenite hauakabelis.
Need erandid ei mõjuta ega
muuda üldist põhimõtet.
Urmas Karileet,
Käsmu ja Narva koguduste
õpetaja

Koguduste juhtorganite valimised
2016. aasta lõpul ja eeloleva aasta alguses toimuvad EELK
koguduste juhtorganite valimised. Järgnevaks neljaks
aastaks valitakse kõikide koguduste nõukogud, juhatused,
juhatuste esimehed, sinodisaadikud ja nende asemikud
ning revisjoni komisjoni liikmed või revidendid.
Valimisõigus on koguduse täiskogu liikmetel. Täiskogu
moodustavad koguduse konfirmeeritud liikmed, kes on
möödunud aasta jooksul käinud vähemalt korra armulaual
ning tasunud oma vabatahtliku liikmeannetuse.

Jumalateenistused

Käsmu koguduse juhtorganite valimised toimuvad
käesoleva aasta lõpus. Esialgseks valimiste kuupäevaks on
kirikuaasta viimane pühapäev 20. november, pärast
jumalateenistust Käsmu kirikus kell 16. 00
Ilumäe koguduse juhtorganite valimised toimuvad
20.novembril kell 14.00 koguduse leerimajas peale
jumalateenistust.
Kogudused tänavad praegusi nõukogu ja juhatuse
liikmeid, kes möödunud nelja aasta jooksul on andud oma
parima koguduse elu ja arengu protsesside juhtimisel.

Ilumäe kirikus kuu igal esimesel ja
kolmandal pühapäeval kell 13.00,
kaetud on armulaud.

Käsmu kirikus igal pühapäeval
kell 14.30, kaetud on armulaud.

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Ilumäe kogudus

EELK Käsmu kogudus

SA Esku Kabel

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/

Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Õpetaja 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

(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

www.facebook.com/ilumae kirik/

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

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Urmas Karileet, Meelis-Lauri Erikson, Hans Lahi, Mario Luik, Külli Erikson, Avo Seidelberg
Koguduse leht on loetav Vihula valla koduleheküljel http://www.vihula.ee/koguduse-leht

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.

