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Alanud on uus kirikuaasta. Oleme Kristuse tulemise aja alguses. Küllap mõtlevad paljud juba täna eelseisvale pühadeajale ning
teevad selleks vajalikke ettevalmistusi. Poed ja ärid on valmis kauplema, siin-seal kirikutes toimuvad advendi- ja jõulukontserdid.
Ajaloo vältel on advendiaeg olnud vaikseks endasse süüvimise, oma elu ja tegevuse üle järelemõtlemise ning Kristuse tulemise
valmistumise ajaks. Advendinädalate jooksul valmistub kirik pühitsema Kristuse sündimise püha, mis tähistab Jumala Poja
inimesekssaamist ja esimest tulekut inimeste keskele. Seeläbi elavneb ka Kristuse teise, aegade lõpul toimuva tuleku rõõmus
ootus.
Kristus läheneb kõigile oma vaiksel viisil. Ta tuleb lastele ja täiskasvanutele, keda algaval kirikuaastal ristitakse, ja õnnistab
neid. Ta tuleb nende juurde, kes leeritõotust annavad, et neid eluteel juhtida. Ta tuleb abielupaaridele, kes pühakoja altari ees
laulatatakse, et nende kooselu pühitseda. Ta tuleb iga pihilise ja armulaualise juurde, et öelda: sinu patud on sulle andeks antud. Ta tuleb kogudusele, kes igal pühapäeval ja kirikupühal koguneb Jumala sõna ja armulaua sakramendi juurde oma usku
kinnitama. Ta tuleb leinajatele, et neid trööstida. Ta tuleb surijatele, et neid üle ajapiiri igavikku viia.
Kristus tuleb, et olla meile valguseks, mis paistab pimeduses. Ta tuleb, et võiksime õigesti tunnetada nii iseennast, maailma kui
ka Jumalat. Ta tuleb, et anda meile igavene elu. Vaata, sinu kuningas tuleb sulle! Kas võtad ta vastu?
Rahulikku jõulukuud ja uut kirikuaastat!

Head...
Panin sellise pealkirja oma tervitusele, kuna see on ajakohane.
Punktide asemele võiks kirjutada nüüd “uut kirikuaastat”, peatselt „head või häid jõulupühi“ ja ega uueaasta soovgi kusagil
kaugel enam ei ole. Teistpidi on see sõna mõtlemapanev ja
väga filosoofiline. Mis on hea? Või mille järgi mõõta headust?
See sõna on subjektiivne ja kui keegi soovib head, tundub
see ehk sügavamal mõtlemisel väga keeruline ja küsimusi
tekitav sõna. Ehk ongi heaks kriteeriumiks hinnangu andmisel konkreetsed tegevused ja hinnangud, mis aitavad mõista
head möödunus või millisena võiks see väljenduda tulevikus.
Ristiinimestena teame, et kõik on viimselt Jumala käes. Temale lootes ja Temalt abi ning juhatust paludes on kõik viimselt
hea. Seepärast on meil uue kirikuaasta algul ja veel kalendriaasta lõpul oluline meeles pidada Issanda sõnu prohveti suu
läbi: “Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu
teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie
mõtted.”Js 55:9
Kui minna laiemast filosoofiast natuke kaugemale ja tulla meie
koguduse juurde, võime tänulikus meeles astuda Issanda ette.
Aasta 2013 on koguduse elus olnud aktiivne ja tegus aasta.
Aasta algul valiti uus koguduse nõukogu ja juhatus. Suvesse
jäi fresko remont ja seda kajastav näitus. Remonditud on käärkamber ja kiriku eeskoda koos tualettidega. Sügisel avati Kaarli
Kool ja meie lasteaiast sai lasteaed-põhikool. Tegevusse on
lisandunud piiblitunnid ja järelleer. Need on tegevused, mis on
lisandunud meie tegevusse, kuid palju head on ka jätkunud.
Olgu selleks lastetöö kirikukooli tegevustega või diakoonia oma
ettevõtmistega; Pühalaulu kool ja koorid, teeliste kiriku abilised,
remondirakuke ja veel palju vabatahtlikke, kes on oma tahet
ja aega koguduse tegevusse panustanud. Tänu teile kõikidele!

Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Tänada tahan kõiki, kes on kogudusele palvetes mõelnud ja ka
rahaliselt toetanud, olgu siis liikmeannetust tehes või lihtsalt ka
annetades korjandusel või kindlal sihtotstarbel.
Võime ütelda, et meil on onud hea aasta. Seda head ja Jumala
tarkust palume ka uueks aastaks.
Kogudust ootavad ees erinevad arengud ja väljakutsed. Olgu
need küsimused siis seotud kiriku remondi jätkamisega või koguduse kinnisvaraga. Sisulise poole pealt on mõtlemist, kuidas
taaskäivitada noortetöö, tõhustada leeritööd ja millised võiksid
olla võimalused ning vajadused koguduseliikmete teenimisel
nii, et koguduseliige tunneks, et see on Kristuse kogudus ja
meie selle liikmed.
Oleme seni saanud majanduslikult hakkama. Samas on kõik
hinnad kasvanud kiiremini, kui koguduse tulud. Seepärast
julgen kutsuda üles koguduseliikmeid ja toetajaid võimalusel
sõlmima püsikorraldus ja maksta iga kuu natuke kogudusele,
et keskmine liikmeannetus võiks kasvada. Ka need kes on teinud püsikorralduse, võiks kaaluda selle tõstmist. Meie ühine
eesmärk võiks olla, et liikmeannetuste summa kasvaks aastas
10%, mis tagaks selle, et saame töötajatele maksta palka ja
kommunaalkulude kasv oleks kaetud. See kõik aitab ju kaasa
koguduse kasvule ja tegevusele.
Tulles tagasi sõna “head” juurde, siis paluks ja sooviks, et meil
kõigil oleks palvetahet ja avatud meelt, et Jumala tahe meie
isiklikus elus ja koguduses võiks kasvada ning kõik tuleks meile
viimselt heaks.
Olgu Jumala arm, Jeesuse Kristuse armastus ja Püha Vaimu
osadus meie kõikidega alanud advendi ajal ja uuel Issanda
aastal!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Heategevuskontsert „Su samme kaja“

Igast inimtegevusest jääb alati järele jälg või kaja. Kristliku religiooni ja kultuuri rajaja, Jeesus Kristus jättis oma õpetusega
järele võimsa kaja ehk kristliku kiriku ja sügava jälje ehk kehalised heateod inimestele. Evangeeliumid jutustavad Tema poolt
tehtud heategudest: „jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad
puhtaks, kurdid kuulevad, keeletud räägivad, pimedad näevad
jälle“. Jeesuse teod on selle kinnituseks, et ristiusk on maise
mõõtme osas ülesehitatud just ligimese aitamisele.
Kaarli kirikus toimub igal aastal palju heategevuskontserte. Koguduse poolt korraldatud kontsertidega on põhiliselt toetatud
meie endi vajadusi: kiriku remonti, koguduse kooli ja lasteaeda,
fresko renoveerimist jne. Nii toimuvad ka sel aastal Kaarli kirikus heategevuskontsertid. 14. detsembri kontsert toimub
kiriku oreli restaureerimise toetuseks ja sellel esinevad
Tallinna Ülikooli Meeskoor ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor. Kaarli Kooli toetuseks toimub kontsert
25. detsembril kell 16 ja sellel esinevad Denise Fontoura,
Rebecca, Jaak Sooäär, Sofia Rubina ja Jason Hunter, Mart Johanson ja Henry Laks.
Jeesus ei tervendanud oma jüngreid, vaid võõraid inimesi, isegi
nende nime ei ole Uues Testamendis ära märgitud. Mäejutluses
Ta õpetab: „Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad,
mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama“
(Lk 6:33).
Otsustasime remondirakukese liikmetega korraldada ühise
heateo nendele, keda me ei tunne, kuid kes võiksid abi vajada!
Pöördusime Eesti Pimekurtide Tugiliitu ja küsisime, kuidas me
saame neid aidata? Pimekurtide Tugiliitu kuuluvad lapsed, kelledel on kahjustatud üheaegselt nii nägemis- kui kuulmismeel.
Tegevdirektor Raissa Keskküla sõnul vajaksid tugiliidu lapsed
väga klaver-süntesaatorit. Kuna möödunud aastal koguti raha
Endla Teatri projektiga „Teeme koos imesid“ pimedatele Braille
kirjas kohandatud muusikanootide trükkimiseks, õppevahendite jaoks ja pedagoogide koolitamiseks, siis kujuneski muusikainstrumendi jaoks raha kogumine projekti loogiliseks jätkuks.

Muusikaga tegelemine annab pimedatele lastele suurt tunderõõmu, loob võimaluse sisustada edasiarendavalt vaba aega
ja aitab teistel tugiliidu liikmetel muusikalist arengupotentsiaali
realiseerida. Klaver-süntesaatoriga saaksid pimedad muusikud korraldada iseseisvalt kontserte nii ühingu siseselt kui ja
väljaspool seda kui ka tutvustada muusika vahendusel oma
tugiliitu. Samuti on tugiliidu, klaverit õppinud kasvandikel, võimalik teistele kaaslastele paremini klaverimängu edasi õpetada.
Nii sündiski mõte korraldada heategevuskontsert tugiliidu toetamiseks ja neile klaveri soetamiseks. Siiras tänu ja sügav
kummardus kontserdil esinejatele – Püha Miikaeli Poistekoorile
ja dirigent Kadri Hundile, Kaarli koguduse organistidele Marika
Kaharile ja Piret Aidulole, muusikapedagoog Maarian Lendile,
bass Tõnis Tammele, muusik Jüri Vainole, trompetist Mihkel
Metsalale, ansamblile “Reinaru Vennad” ja näitleja Hans Kaldojale.
Kontsert on ülesehitatud pärimuslikele ja filosoofilistele mõtetele, tekst ja muusika moodustavad kauni terviku, mis sobib
saabuva jõuluajaga. Kontserdil esinevad ka kaks pimedat
muusikut – Priit Kasepalu ja Jakob Rosin. Korraldajad tänavad
südamest suursponsorit Paulig Group, samuti Eesti Autorite
Ühingut, piiskop Einar Soonet, Jaane Lendi, Ants Ilvest ja Estvox OÜ.

Kallid kuukirja lugejad! Tulge ja jätke oma sammude
kaja heategevuskontserdile, teeme üheskoos heateo,
mis teeb nägemispuudega lapsed õnnelikumaks ja saame ise tunda rõõmu muusikast, mis inimestele teeb
head.
Kontsert toimub 11. detsembril kell 19.
Lisainfo www.pimekurdid.ee. või www.kaarlikogudus.eu

Kontserdi korraldustoimkonna nimel Tiit Zeiger

Kaarli orelist ja mängijaist (VII)
1944. aasta septembripäevadel valitses üleüldine hirm, segadus, kaos ja teadmatus. Läheneva nõukogude armee eest olid
pagemas või pagenud umbes 70 000 eestlast, nende seas 72
kirikuõpetajat. Kaarli koguduse juhatus koosseisus Mikk Aamisepp, Villem Hanstein, Villem Truve ja Paul Voldemar Koppel
sai kokku 15. veebruaril 1945, et arutada edasist tegevust.
Uus juhatus koosseisus Adam Veepere, Eduard Dunkel, Villem
Hanstein, Johannes Tinn, Mikk Aamisepp, Arved Kesner, Julius Veere, August Friedrich Brandmann, Johan (?) Rumberg ja
Paul Voldemar Koppel alustas tööd 25. märtsist 1945. 5. juulil
1945 andis ENSV Rahvakomissaride Nõukogu välja „Usuühingute tegevuse korraldamise ajutise juhendi“, mis kehtis 1977.
aastani. Seega teostas riiklik julgeolekusüsteem järelvalvet
koguduste ja vaimulike üle, hoides teravdatud tähelepanu all
kaadripoliitikat. Oli alanud eesti inimeste jaoks tundmatu uus
ajastu, mille süsteemi „õitsvate“ võrsetega puututi kokku siiski
juba 1939. aastast. 22. augustil 1977 kinnitati üksikasjalikum
„Usukoondise põhiküsimus“, mille alusel oli võimalik kaadril
veelgi täpsemalt silma peal hoida ja valikuid suunata. Madalseis kirikutegevuses saavutati 70-ndate keskpaiku, mida rahvasuus kutsutakse ka vaikiva kiriku ajaks.
Läbi segase ajavoolu teenis a-il 1942-1952 vaikse truudusega
kogudust organist Senta Loviisa (Luise) Arro (1912-1995,
snd Kodanipork). Olles konservatooriumis õppinud koos oma
abikaasa Edgar Arroga August Topmani oreliklassis, lõpetas ta
stuudiumi 1937. aastal. Ta õde Meta Kodanipork (1904-1983,
a-ni 1934 Kodaniburg) oli hinnatud sopran ning laulis nii Estonia teatris kui kooride solistina, sh ka Kaarli kirikus.
Organist-koorijuhina töötasid Kaarlis a-il 1951-1991 Hella
Tedder, 1952-1972 Ellinor Koppel, 1972-1975 Tia Nurk-Pere,
1975-1976 ja 1984-1988 Evi Randma, 1976-1990 Lilian Liikane. A-st 1984 liitus koguduse muusikatööga Marika Kahar, a-st
1989 Piret Aidulo ja 1992-1996 oli organist-stipendiaat Jaanus
Torrim. Koorijuhtidena on koguduses töötanud 1953—1961
Evald Kutser, 1961 Mati Kutser, 1991-1998 Ene-Juta Üleoja,
1999-2004 Heli Jürgenson, 2004-2011 Mikk Üleoja, 2012 sügisest Raul Talmar ning mitmed abikoorijuhid.
Organist-koorijuht Hella Tedder (1921-2002, a-ni 1943 Liima),
koguduse õpetaja Lembit Tedderi abikaasa, oli üks viimaseid
kirikumuusikuid, kes sai Tallinna Konservatooriumis sellekohase hariduse, olles õppinud Werner von zur Mühleni, August
Topmani, Udu Topmani ja Tuudur Vettiku juhendamisel. Ta töötas 1939-1941 Nõmme Rahu ja 1942-1949 Juuru koguduse
organistina. Tulles 1951. aastal Kaarli kogudusse, taasasutas
ta 1952. aastal koguduse segakoori. Erakordselt aktiivse ja
teotahtelise kirikumuusikuna on ta juhatanud vokaalsuurvorme

(nt Kreegi Reekviem, Händeli oratoorium „Simson“, Beethoveni Missa C-duur), olnud Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni
oreli- ja koorijuhtimise õppejõud, asutanud 1982. aastal EELK
organistide-koorijuhtide segakoori, juhatanud praostkondlikel
laulupäevadel ja olnud 1989. aastal EELK vaimuliku laulupäeva
üldjuhte. Peamiselt enda, aga ka Georg Kiviste tekstidele on ta
loonud umbes paarkümmend segakoorilaulu, millest tuntumad
on Kaarli segakoorile pühendatud „Sull´ olgu au“ ja kauasele
Kaarli koguduse õpetajale peapiiskop Edgar Hargile pühendatud „Palve“. Hella Tedderi kooriloomingu salvestas 2006. aastal
CD-le „Sull´ olgu au!“ koguduse kontsertkoor Ene Üleoja juhatusel. 2001. aastal pälvis Hella Tedder EELK Konsistooriumi ja
Kirikumuusika Liidu tänukirja elutöö eest.
Organist-koorijuht Ellinor Koppel (1913-1989, a-ni 1939 Vaidla), koguduse õpetaja Paul Voldemar Koppeli abikaasa, sai
oma muusikahariduse Helsingi Kirikumuusika Instituudis. Selline haruldane õpivõimalus avanes meie muusikuile taas alles
90-ndaist.
Organist-koorijuht Evi Randma (1921-1991) peres oli tuntud
muusikuid, ta vend Arnold Randma (1914-1954, a-ni 1937
Reindorff) mängis orkestrites viiulit ja vioolat, sh 1941-1954
Estonia teatris. Evi Randma oli põhiametilt kooliõpetaja. Et riigivõimu suhtumine kirikutöösse oli pehmelt öeldes halvustav,
siis oli ka tema organist-koorijuhi tööpanuses pause.
1984. aasta oli koguduses raske seetõttu, et Hella Tedderi ja
Evi Randma vahelised isiklikud pinged kasvasid niivõrd suureks, et koguduse õpetaja Edgar Vaikmäe palus neil töölt
lahkuda, kutsudes organistiametisse Marika Kahari. Kahjuks
lisas see esialgu pingetele vaid hoogu juurde, sest Marika oli
eelnevalt töötanud baptistikogudustes, mida ei pidanud heaks
mitmed Kaarli segakoorilauljad. Nii „jooksidki“ mõned koorilauljad õige tihedasti konsistooriumi ja Kaarli koguduse vahet, et
õigust otsida. Tulemuseks oli see, et Tedder, Randma ja Kahar
jäid tööle ning lahkuma pidi koguduse õpetaja Edgar Vaikmäe,
kes 1986. aastast hakkas teenima Loksa kogudust.
Organist-koorijuht Lilian Liikane (1928-2006, a-ni 1967 Roolaid), kirikuõpetaja Mihkel Liikase abikaasa, oli eraviisil õppinud
klaverimängu oma ema Elsa Roolaidi (1891-1976, snd Forby)
ja hiljem helilooja Artur Lemba teise abikaasa juures ning sedaviisi klaverimängu baasil omandanud vajalikud oskused ka
koguduse organisti ametiks. A-il 1953-1956 juhendasid teda kirikumuusika alal Usuteaduse Kõrgemas Katsekomisjonis Hugo
Lepnurm, Hella Tedder, Vilgo Linask ja Johannes Kappel.
/Järgneb/
Muusikateadlane Ene Pilliroog

ORELIREMONDI KAMPAANIA „VILED HÜÜDMA!“
Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, siis on seda võimalik teha neljal moel:

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse oreli arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endanimelise

orelivile.Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta väljastab
kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis
on kokku on 5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kirikumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli remonti 3 euroga.

Muusikaõhtu „Jõulutähe valgel“

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

3. detsember Anu Allikvee. Jõulude kujutamine kunstis
Kell 18.30-20.00 koguduse maja õppeklassis. Sissepääs vaba

Olete oodatud piiblitundidesse!
3. detsembril kõneleb Heast karjasest Kaisa Kirikal
10. detsembril kõneleb Arne Hiob Pühast maast
Kell 14.00–15.30 koguduse maja õppeklassis.

Foto (detail): Erik Peinar

17. detsembril astub Kaarli kirikus üles ansambel koosseisus Greesi Langovits,
Kristi Veeber, Ott Indermitte ja Hille Poroson. Kvartett tuli esmakordselt kokku
2011.a suvel. Koos on nad praeguseks esinenud mitmetes kirikutes üle Eesti.
Mõned kontserdid on toimunud festivalide ja kontsertsarjade raames, sh „Kirikurenessanss“, „Mu süda, ärka üles“. Ansambli repertuaari kuuluvad teosed nii
baroki- kui romantismiajastust, erilisel kohal on eesti vaimulik vokaalmuusika.
Seekordsel kontserdil on kavas J. S. Bachi, G. P. Cima, G. Frescobaldi, M. Regeri, J. Sibeliuse, Marje ja Kuldar Sinki looming.
Greesi Langovits (sopran) alustas laulmist tütarlastekooris Ellerhein, õppis
aastatel 2005-2010 emeriitprofessor Ivo Kuuse juures EMTA-s, 2010-2011 õppis ta magistrantuuris paralleelselt ka Läti Muusikaakadeemias Kristīne Gailīte
lauluklassis. Ta on täiendanud end Anita Garanča, Jaakko Ryhänen, Paolo de
Napoli jt meistrikursustel, astunud üles mitmete kooride, sh Eesti Filharmoonia
Kammerkoor, EuropaChorAkademie (Saksamaa), kammerkoor Voces Musicales
jt, koosseisus. Ta on teinud koostööd mitmete tuntud dirigentide ja muusikutega
üle maailma ning esinenud solistina Eestis, Lätis, Venemaal ja Kanadas. Kuulub
Eesti Interpreetide Liitu ja töötab hetkel vabakutselise lauljana.
Kristi Veeber (sopran) on õppinud klassikalist laulu aastatel 2006-2010 EMTAs emeriitdotsent Tiiu Levaldi klassis ning lõpetanud 2011.a kevadel samas ka
magistrantuuri. Ta on täiendanud end Franz Lukasowsky, Kevin Smith, Rebecca
Berg jt meistrikursustel. Ta on esinenud solistina ning erinevate koosseisudega
kirikutes ja kontserdipaikades Eestis ja Ameerika Ühendriikides. Hetkel töötab
raamatukoguhoidjana Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas ning vabakutselise lauljana.
Ott Indermitte (bariton) on õppinud laulmist G. Otsa nim. Tallinna MK-s ning
EMTA-s Tarmo Silla ja Jaakko Ryhäneni juures. Magistrantuuri lõpetas ta samas
2012. aastal. Ta on olnud vahetusüliõpilane Glasgows Šoti Kuninglikus Konservatooriumis (õppejõud Alan Watt). Indermitte on osalenud Peter Kooij ja Eva
Märtsoni meistrikursusel. Ta on osalenud solistina jumalateenistustel ja kontsertidel paljudes kirikutes Eestis, Venemaal ja Šotimaal. Ta on laulnud nii Eesti
Filharmoonia Kammerkoori kui Eesti Rahvusmeeskoori ridades. 2013. a. juunis
võitis Indermitte I preemia Mart Saare nimelisel lauljate konkursil Suure-Jaanis.
Hille Poroson (organist) lõpetas 1993.a EMTA klaveri erialal prof. Aleksanda
Juozapenaite-Eesmaa klassis ning 1995.a EELK kirikumuusikakooli, õpetajaks
Rolf Uusväli. Ta on täiendanud end mitmetel meistrikursustel nii Soomes, Saksamaal kui Hispaanias. Aastatel 1999-2001 õppis ta Saksamaal Lübecki Muusikakõrgkoolis oreli erialal, seejärel aasta Läti Muusikaakadeemias. Poroson on
teinud koostööd mitmete kooride (sh RAM) ja solistidega ning töötanud kirikumuusikuna erinevates kogudustes. Käesoleval ajal tegutseb ta Rapla MaarjaMagdaleena koguduse ja Viimsi Püha Jaakobi kiriku organistina ning klaveri- ja
oreliõpetajana Tallinna VHK Muusikakoolis.
Kõik neli muusikut on kokku tulnud erinevatest kogudustest: Tallinna Jaani, Oleviste, Pärnu Agape ja Rapla Maarja-Magdaleena. Neid ühendab soov esitada
vaimulikku klassikalist muusikat.
Ott Indermitte

Kirikukooli ja Kaarlikese
huviringid!

Muusikastuudio (beebikool, mudilaste
muusikaring, mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel.
Loovusklubi (liikumisringid, loovusring
mudilastele, käsitöö- ja loovusringid)
Täpsem info
www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

DETSEMBER KIRIKUS...
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Sk 9:9
P 01. detsember kl 10.00 Missa, 1. advent.
Kaastegev koguduse naiskoor.
E 02. detsember kl 13.00 Missa
T 03. detsember kl 17.30 Muusikaõhtu.
Orkester Amore ja solistid. Annabel Soode (laul), Henno Soode
(viiul), Jonathan Henderson (flööt), Guido Gualandi (oboe), Adrian
Bravo Lopez (viiul), Kerstin Tomson (vioola).
R 06. detsember kl 17.00 Kaarlikese advendikontsert.
Kaarlikese Muusikastuudio lapsed: beebikool, mudilaste
muusikaring, mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel ja mitmed
solistid, ansambel “Reinaru Vennad.” Sissepääs vaba.
L 07. detsember kl 17.00 Eesti Segakooride Liidu advendikontsert.
Sissepääs vaba.
P 08. detsember kl 10.00 Missa, 2. advent, Leeripüha.
Kaastegev koguduse kontsertkoor
kl 16.00 Teise advendi kontsert.
Politsei- ja Piirivalveorkester, Tallinna Ülikooli Meeskoor,
Kristel Pärtna (RO Estonia); Marvi Vallaste; Kristina VähiMatesen; Andreas Lend. Dirigendid: Arvi Miido, Hando Põldmäe.
Sissepääs vaba.
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28
E 09. detsember kl 13.00 Missa
T 10. detsember kl 17.30 Muusikaõhtu.
Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Juhendaja: Vaike Sarn.
K 11. detsember kl 19.00 Heategevuskontsert “Su samme kaja” Pimekurtide Liidu toetuseks.
Püha Miikaeli poistekoor, Piret Aidulo ja Marika Kahar (orel),
Maarian Lend (klaver), Tõnis Tamm (bass), Mihkel Metsala
(trompet), Jüri Vaino (kitarr), pime muusik Jakob Rosin, ansambel
Reinaru Vennad. Piletitega.
R 13. detsember kl 19.00 Jõulukontsert.
EBS Kammerkoori 15. aastapäev. Siiri Sisask. Sissepääs vaba.
L 14. detsember kl 18.00 Heategevuskontsert Kaarli kiriku remondi
toetuseks.
Tallinna Ülikooli Meeskoor ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline
Naiskoor. Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester. Dirigendid:
Jüri Rent, Indrek Vijard, Jüri-Ruut Kangur, Aivar Leštšinski ja Jana
Perens. Piletitega.
VALMISTAGE ISSANDALE TEED
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3,10
P 15. detsember kl 10.00 Missa, 3. advent.
Kaastegev Tallinna Tuletõrje puhkpilliorkester.

KAARLIKESE ADVENDIKONTSERT
6. detsembril kell 17

Esinevad Kaarlikese
Muusikastuudio lapsed:
beebikool, mudilaste muusikaring,
mudilaskoor, lastekoor,
noorteansambel ja mitmed solistid.
Kaastegev saateansambel.
Külalistena ansambel “Reinaru
vennad.”
Süütame üheskoos advendiküünla ja
jagame imelist jõuluootust!
Sissepääs tasuta. Võimalus teha
annetus kontserdi kulude katteks.
Avatud on advendilaat
Kaarli Kooli laste, lapsevanemate
ja õpetatajate käsitööst.

PEREKOHVIK
7. detsembril kell 11

Räägitakse advendiajast ja jõuluootusest Saksa Lunastaja koguduse
õpetaja ja kooliõpetaja Matthias
Burghardt’iga .
Muusikat teevad
Jana Abzalon ja Merje Kägu.
Kohvi ja tee on kohviku poolt,
palume kõigil omalt poolt ühise
laua katmiseks
kaasa võtta midagi kohvikõrvast.
Perekohvik on avatud koguduse
maja saalis ja
sinna on oodatud
kõik huvilised vanusest ja
pereliikmete arvust sõltumata!

P 15. detsember kl 19.00 Kontsert “Jõulurahu südames”.
Jassi Zahharov, Maria Listra, Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto.
Piletitega.
E 16. detsember kl 13.00 Missa
T 17. detsember kl 14.00 Kontsert “Jõuluootus”.
Tallinna Poistekoor. Sissepääs vaba.
kl 17.30 Muusikaõhtu. Greesi Langovits - sopran, Kristi Veeber sopran, Ott Indermitte - bariton, Hille Poroson - orelil.
K 18. detsember kl 19.00 Laulame kaunemaid jõululaule
koos Ivo Linna ja Maria Listraga. Ühislaule saadab Urmas Lattikase trio. Laulame 14 tuntumat jõululaulu ja kuuleme nende
saamislugu. Piletitega.
R 20. detsember kl 19.00 Kontsert “Jõulurahu südames”.
Jassi Zahharov, Maria Listra, Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto.
L 21. detsember kl 19.00 Kontsert Jõulumõtted
Tõnis Mägi koos Tallinna Poistekoori ja keelpillikvartetiga.
ISSAND ON LÄHEDAL
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal! Fl 4:4–5
P 22. detsember kl 10.00 Missa, 4. advent, koguduse aastapäev.
E 23. detsember kl 13.00 Missa
kl 19.00 Kontsert. Dave Bentoni 10. jõulutuur. Piletitega.
T 24. detsember kl 13.00 Perejumalateenistus, Jõululaupäev
Esinevad Kaarlikese Muusikastuudio lapsed, vaadata-kuulata
saab illustreeritud jõululugu.
kl 15.00 Jõulumuusika
kl 16.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
kl 17.30 Jõulumuusika
kl 18.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
kl 22.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
K 25. detsember kl 10.00 Jumalateenistus, 1. jõulupüha
kl 16.00 Heategevuskontsert “Maailma kalleim aare” Kaarli Kooli
toetuseks.
Denise Fontoura, Rebecca, Jaak Sooäär, Sofia Rubina ja Jason
Hunter, Mart Johanson, Henry Laks.
N 26. detsember kl 12.00 Missa, 2. jõulupüha
L 28. detsember kl 19.00 Kontsert “Jõulurahu südames”.
Jassi Zahharov, Maria Listra, Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto.
Piletitega.
PÜHA PEREKOND
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.
Ps 111:2
P 29. detsember kl 10.00 Missa
kl 16.00 Kontsert “Teistmoodi jõulud”
Mari Pokinen ja Riho Sibul toovad detsembrikuisse pühademeeleollu soojust ja armastust. Piletitega.
E 30. detsember kl 13.00 Missa
T 31. detsember kl 15.00 Missa, Vana-aasta õhtu
K 01. jaanuar kl 12.00 Missa, Uus aasta

Leerikool

11.11.2013–09.03.2014
19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014

Noorteleer

alustab 25. märtsil 2014

Diakooniatöö
Koraalikoor 5. detsembril kell 13
koguduse majas

Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas

Seenioride klubi 18. detsembril kell 14
Endast ja oma tegemistest rääkima
tuleb ka huvitav külaline.

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus

Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13
Kolmapäev kell 11–13, 16–18

Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006,
Swedbank 221011214295

annetused remondi heaks:
Swedbank 221040614950

annetused oreli heaks:
Swedbank 221057033689

