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Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale!
Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! /Ps 143:8/
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Uue aasta saabudes on paljudel kombeks mõelda, mida eelolevalt aastalt oodata või igatseda, mida oma elus muuta või millele
senisest rohkem tähelepanu pöörata. Nii mõnelegi on see saanud ajaks, mil viiakse oma elus justkui inventuuri läbi ning selle
tulemuste põhjal tehakse plaane ja antakse endale lubadusi edasiseks toimimiseks.
Me võime palju mõelda, unistada ja ette kujutada, mida tulevik meile tuua võiks, kuid ometi oleme kuulnud levinud väljendit:
„inimene plaanib, aga Jumal juhib“, mis tähendab ju seda, et kristlastena on meil mõistlik alati kõige aluseks pidada Jumala
tahtmist, eeskätt Teda oma elus usaldada ning igal sammul Temale loota. Siis võime kindlad olla, et kõik, mis meie elus ka ette
ei tuleks, on suures plaanis meile kasuks, nagu on kirjas Vana Testamendi 23. psalmis: „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei
karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.“
Soovin kõigile õnnistatud uut aastat ning ikka jõudu ja julgust panna oma lootus meie Taevase Isa peale!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Kogudus tänas ja tunnustas

Kaarli koguduses on saanud heaks tavaks koguduse ja kiriku aastapäeval tänada peale pidulikku jumalateenistust häid
kaastöötajaid – nii palgalisi kui ka vabatahtlikke.
Vahetult enne jõulupühi, 4. advendiaja pühapäeval, tähistatigi
Kaarli koguduse 378. ja praeguse kiriku 143. aastapäeva. Tänumeeles mõeldi koguduse pikale ajaloole, kõigile eelkäijale ja
peeti tänukirjaga meeles inimesi, kes on oma abi ja aega pühendanud Kaarli kogudusele. Selleks puhuks oli külla tulnud ka
Saku segakoor Tuljak, kelle imeilus laul aitas jumalateenistusel
veelgi pidulikumat meeleolu luua. Tähtsa päeva puhul söödi
peale jumalateenisust ühiselt ka maitsvat kringlit.
Koguduses on väga palju aktiivseid ja südamega koguduse tegemiste juures olevaid inimesi, kellele on abi eest põhjust väga
tänulik olla. Seekord märgiti tänukirjaga:
Janika Aigro, Ullamari Eenmaa, Ludvig Tasane – suure
panuse eest Kaarli Kooli arengusse.
Kevin Kirs – kiriku pingialuste värvimise eest
Margit Leerimaa, Mati Listra – aktiivse osalemise eest remondirakukese töös
Toomas Mäeväli – kauaaegse töö eest Kaarli kiriku orelimeistrina
Ines Ormus – pikaaegse töö eest koguduse kantseleis

Jaanus Ruiso – pikaaegse töö eest kirikumehena
Helmi Alaküla – kandva jõuna Teeliste kiriku projekti raames

kiriku valvamisel
Meelis Vahar – koguduse muusikaelu rikastamise eest viiulimänguga
Maara Vint – ajakirja „Sulane“ kunstnikuna
Peep Ree – jumalateenistuste korjandustel osalejana
Jüri Rent – heategevuskontserdi korraldamise eest oreli toetuseks
Mall Sume – aktiivse osalemise eest remondirakukese töös,
kiriku koristamises jpm-s
Küllike Valk – teenimise eest jumalateenistustel ja muusikaõhtutel
Tiit Zeiger – heategevusliku kontserdi „Su samme kaja...“ korraldamise eest
Ants Üleoja – kooride kontserdi korraldamise eest Toompäevade raames
Palju õnne nii neile kui jõudu ja õnnistusi meile kõigile, sest
teame ju, et Jumala armastus ja osadus üksteise vahel liidab
meid ühte, koos tegutsemine loob ühes hingava organismi –
koguduse.

Kaarli kiriku orel – 90, Hugo Lepnurm – 100
Eelmisel aastal ilmunud järjejutus kirjutasime Kaarli kiriku orelist ja mängijaist, järjejutu viimane osa on tänases numbris ja
kogu jutt on tervikuna saadaval ka detsembris ilmunud “Sulases”. Nüüd on aeg minna sõnadelt tegudele ehk muusikasse.
28. jaanuaril toimuval muusikaõhtul on põhjust tähistada nii
meie oreli (maailmas ainulaadse terviklikult säilinud Walckeroreli!) 90. tööaastat kui ka 90 aasta möödumist esimesest
muusikaõhtust. Selle esimese muusikaõhtu teokssaamise eest
võlgneme tänu Mihkel Lüdigile (1880–1958) – ettevõtlikule ning
erakordsete organiseerimisvõimetega muusikule, kes korraldas innukalt 20. saj alguses Peterburi eesti muusikaelu ning
1918–1924 ja 1928–1932 muusikalist tegevust Kaarlis. Ta oli
orelit õppinud Moskva konservatooriumis Ludvigs Bētiņši ja
Peterburis Louis Homiliuse klassis. Louis Homiliuse juhendamisel õppis pärast stuudiumi Tallinna toomkiriku organisti Ernst
Reinicke juures ka August Topman (1882–1968), kes pani oma
pikaajalise tegevusega aluse eesti orelimuusikale. August Topmani klassis on õppinud nii Juhan Jürme (1896–1943), Alfred
Karindi (1901–1969) kui Edgar Arro (1911–1978), kes kõik on

töötanud Kaarli kirikus. Aga ka Hugo Lepnurm (1914–1999),
kelleta ei oleks tänast eesti organistide põlvkonda ja kelle 100.
sünniaastapäeva tähistatakse sellel aastal paljude ettevõtmistega.
Tänuavaldusena auväärses eas Kaarli orelile ning organistide
põlvkondade järjepidevuse kinnitusena ja oma õpetaja Hugo
Lepnurme 100. sünniaastapäeva auks esinevad 28. jaanuaril Kaarli kirikus toimuval muusikaõhtul Andres Uibo (kes on
oreliprofessorina nüüd ise Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
noori organiste koolitamas), Toomas Trass, Tiit Kiik, Kadri
Ploompuu, Kristiina Hoidre, Kristel Aer ja Piret Aidulo.
Et kõik nimetatud organistid on suurepärased interpreedid ja
aktiivselt tegutsemas oma valdkonnas, siis on muusikaõhtul
oodata vägevaid orelielamusi, millest ei tohi küll ilma jääda! Ja
et kõik see on alles ettevõtmise Kaarli orel 90 – Hugo Lepnurm
100 muusikaline avaakord, siis olemegi uuel aastal jõudnud
sõnadelt tegudele.

VASTUVÕTT KAARLI KOOLI
1. KLASSI 2014!

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal! Ps 119:105

2014. aasta sügiseks saab Kaarli Kooli
esimesse klassi registreeruda kuni 31.01.2014.

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Olete oodatud piiblitundidesse!
Alates 14. jaanuarist käime koos kord nädalas
teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemaja õppeklassis.
Oodatud on igaüks, kes soovib süveneda Pühakirja.
Lisateave: õpetaja Kaisa Kirikal,
e-post kaisa@ekn.ee, telefon 5347 8967

ORELIREMONDI KAMPAANIA
„VILED HÜÜDMA!“
Õpilaste vastuvõtu aluseks on registreerumise järjekord
ning
vestlus lapse ja lapsevanematega.
Vestluste eesmärgiks on selgitada lapse koolivalmidus ja
ühised ootused koolile ning väärtuskekskkonnale.

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 ris-

Kirikukool ja Kaarlikese
huviringid!
Muusikastuudio (beebikool, mudilaste muusikaring,
mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel.
Loovusklubi (liikumisringid, loovusring
mudilastele, käsitöö- ja loovusringid)

Täpsem info: www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

timispäevaks; 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.

Kaarli orelist ja mängijaist (VIII)
80-ndate lõpuaastad märgivad taasärkamisaega nii ühiskonnas kui ka kirikutöös, suursündmuseks sai EELK uue „Kiriku
laulu- ja palveraamatu“ kasutuselevõtt 1991. aastal. 1984.
aastal tuli kogudusse tööle organist-koorijuht Marika Kahar ja
1989. aastal Piret Aidulo. Ja et juba 80-ndate lõpuaastaist liitus
kogudusega üha rohkem ja rohkem inimesi, sai võimalikuks,
et koguduses tegutses koguni üheksa laulukollektiivi ligi 250
lauljaga. 1988.a. loodi noortekoor ja 1989 kammerkoor. Segakoori, naiskoori ja meeskoori juhatas Marika Kahar, meeskoori
hiljem Andrus Poolma. Kammerkoori juhatasid Marika Kahar,
Piret Aidulo ja aastal 1991 tuli koori juurde Ene Üleoja (muutus
kontsertkooriks). Noortekooriga (praegu kammerkoor Canorus)
alustas Marika Kahar, 1989 liitus Piret Aidulo, kes jäi edaspidi
koori ainsaks juhiks. Lastekoori juhatasid algul Marika Kahar,
Piret Aidulo, Kaire Kopli (Kurt) ja seejärel Kaie Tanner ja hiljem
Eerik Jõks ning Maarian Lend. 1991.a. moodustas Piret Aidulo
vokaalansambli „Vexilla Regis“. 1990. aastal taastasid Piret Aidulo ja Marika Kahar muusikaõhtute traditsiooni. Muusikaliselt
aktiivne ja lausa lõputute loominguliste ideedega oli 90-ndail
aastail Kaarlis kirikumehena töötanud muusikatudeng Jaanus
Torrim (snd 1975), kes on orelit õppinud Rolf Uusvälja ja Ines
Maidre juhendamisel ning kompositsiooni Lembit Veevo ja Eino
Tambergi juures. Töötanud mitmes kirikus organistina, tegutseb ta 1999. a-st Pärnu Eliisabeti koguduse peaorganistina ja
on a-st 2002 Pärnu orelifestivali kunstiline juht.
Organist-koorijuht Marika Kahar (snd 1949) on õppinud koorijuhtimist Laine Karindi, Peeter Perensi, Silvia Melliku ja Kuno
Arengu ning orelit Hugo Lepnurme juhendamisel. Juba Tallinna
konservatooriumis õppimise aegu töötas ta organisti ja/või koorijuhina Võru, Rapla, Kohila ja Oleviste koguduses, lõpetamise
järel oli 1974–1978 Harmi 8-kl koolis muusikaõpetaja ja koorijuht ning Kuivajõe meeskoori juht. A-st 1984 töötab ta Kaarli
koguduses ning on kaua olnud pedagoog EELK Usuteaduse
Instituudi kirikumuusika osakonnas. Hinnatud kirikumuusikuna
on tema arvamustel ja hinnangutel olnud laiapõhjalist autoriteeti. Ta on juhatanud vaimulikel laulupäevadel ja olnud vaimulike
laulupidude üldjuhte, pälvinud Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (2000) ja Valgetähe V klassi teenetemärgi (2007) ja EELK III järgu teeneterist(2007).
Organist-koorijuht Piret Aidulo (snd 1963) lõpetas Tallinna
konservatooriumi 1987. aastal cum laude muusikaõpetaja-koorijuhina (Olga Tungla kl) ja 1991. aastal oreli erialal (Hugo Lepnurme kl), 1998. aastal samas magistriõppe, kus juhendajaiks
olid Hugo Lepnurm ja Tiia Järg. Ta on olnud organist-koorijuht
Tallinna Püha Vaimu ja a-st 1989 Kaarli koguduses (1991. a-st
peaorganist-muusikajuht), juhatanud vaimulikel laulupäevadel
ja olnud vaimulike laulupidude üldjuhte. Oma interpretatsioonikunstiga kuulub ta Eesti organistide kõrgklassi, esinedes korduvalt ka Tallinna Rahvusvahelisel Orelifestivalil. Ta on teinud
organistina koostööd ERSO, Tallinna Kammerorkestri, Eesti
Rahvusmeeskoori, Estonia teatriorkestri, Neeme Järvi, Andres
Mustoneni, Ain Angeri, Jaakko Ryhäneni jpt tippkollektiivide
ja interpreetidega mitmete vokaalsümfooniliste suurprojektide
esitustel nii Eestis kui ka välismaal. Seejuures on tal oma osa
olnud Rudolf Tobiase, Eduard Tubina, Enn Võrgu, Liszti, Mah-

leri, Honeggeri, Janačeki jt heliloojate suurteoste ettekannetel.
Eriline lähedus seob teda helilooja ja organist Roman Toiga,
kelle loomingut on ta oma kavades sageli ette kandnud ning
seda ka CD plaatidele jäädvustanud. Ta on tegutsenud pedagoogina nii EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas kui ka Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias. Väga hinnatud
on ta ka muusikakriitikuna, kirjutades peaasjalikult sisukaid
järelkajasid orelikontsertide ja -festivalide kohta. 2006. aastal
pälvis ta Hugo Lepnurme nim stipendiumi ja 2007. aastal EELK
teeneteristi III järgu.
Kaarli muusikaõhtute algusest möödub 2014. aasta jaanuaris
90 aastat. Kui 1990-ndatel juhtus, et muusikaõhtule oli kuulama tulnud alla kümne inimese, siis 21. sajandi alguse esimesel
aastakümnendil on tekkinud märgatavalt suurem huvi toimuva
vastu. Igati loogiline, sest kavad ja esinejad on huvitavad. Aga
jah, kõik sai alguse 90 tagasi valminud Walcker & Co orelist,
tollase organisti Mihkel Lüdigi äärmiselt sihiteadlikust tegevusest ja esimestest muusikaõhtutest 24. ja 25. jaanuaril 1924.
Avakontserdil esinesid Artur Kapp, Läti helilooja ja organist
Alfreds Kalninš ja Mihkel Lüdig, kaastegevad olid Kaarli koguduse segakoor ning sopran Ella Masing-Grünberg ja bass
Benno Hansen.
Kaarli pneumaatilist tüüpi romantiline orel on seega ligi sajandi
helisenud Jumala ülistuseks ja rõõmustanud kuulajaid mitmekesise repertuaariga, maailmas ei ole teist terviklikult säilinud
Walcker-orelit. See asjaolu teeb pillist suure harulduse. Kaarli
orelil on mänginud paljud välisinterpreedid ja meie oma organistide paremik eesotsas Hugo Lepnurme ja Rolf Uusväljaga.
Kaarli oreli baasil tutvustas Hugo Lepnurm 1982. aasta maikuus Eesti Raadios eetrisse läinud lastesaates „Pillihääled“
orelit ka raadiokuulajaile, demonstreerides äärmiselt huvitavaid kõlakombinatsioone, mida on võimalik oreli registreid tundes saavutada. See saade oli ja on Eesti Rahvusringhäälingu
heliarhiivis haruldus.
Loomulikult on orel vajanud remonti. 1930-ndail tegid seda
musta remondimehe tööd vennad Otto ja Alfred Gutdorfid, seejärel Eduard Kriisa, 1980-ndatel Ago Tint, 1990-ndatel Harry
Ilves. Nüüd on kogudus taas silmitsi vajadusega anda auväärt
vanuses pillile puhkust ja saata see kapitaalremonti, mis läheb
maksma umbes 400 000 eurot. Ostes nimelise orelivile, on igal
kirikulisel ja orelisõbral võimalus omalt poolt remondi läbiviimist
toetada. Orelivilede hinnad jäävad vahemikku 10-3000 eurot.
Kaarli kiriku orelis on kokku 5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni kuue meetrini. Koguduse õpetaja Jaak Ausi sõnul
on hea võimalus teha sümboolne kingitus ristilapsele, mälestada mõnd kallist inimest või miks ka mitte – kinkida kogudusele
endanimeline vile. Kampaanias „Viled hüüdma!“ võivad osaleda kõik soovijad üle Eesti, et sel viisil anda oma panus ligi 150
aasta vanuse kirikuhoone korrastamisel. Vile kinkimissooviga
võib pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kirikumeeste poole. Ärgem unustagem, et Jumal armastab heldet
andjat! Targad panevad tallele, mida teavad. (Lõpp.)
Muusikateadlane Ene Pilliroog

JAANUAR KIRIKUS...
K 01. jaanuar kl 12.00 Missa, Uus aasta
ISSANDA TEMPLIS
Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Jh 1:14
P 05. jaanuar kl 10.00 Missa
E 06. jaanuar kl 13.00 Missa, Kolmekuningapäev
kl 18.00 Jumalateenistus, Kolmekuningapäev
Laulame üheskoos jõulule ja vaatame etendust "Neljas kuningas".
T 07. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
Maire Martinson – sopran, Hille Poroson – orel
RISTIMISE AND
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 12. jaanuar kl 10.00
E 13. jaanuar kl 13.00 Missa
T 14. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik - orel
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse
kaudu. Jh 1:17
P 19. jaanuar kl 10.00 Missa
E 20. jaanuar kl 13.00 Missa
T 21. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel
JEESUS ÄRATAB USULE
Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala
riigis. Lk 13:29
P 26. jaanuar kl 10.00 Missa
E 27. jaanuar kl 13.00 Missa
T 28. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
90 aastat esimesest kontserdist Kaarli orelil. Hugo Lepnurm 100.
Musitseerivad professor Hugo Lepnurme õpilased: Andres Uibo,
Toomas Trass, Tiit Kiik, Kadri Ploompuu, Kristiina Hoidre, Kristel Aer,
Piret Aidulo

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK.
Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna
lastetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama.
Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

PEREKOHVIK 11. jaanuaril kell 11
Kohtumine põnev külaline.
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!

Leerikool

11.11.2013–09.03.2014
19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

Noorteleer

alustab 25. märtsil 2014

Diakooniatöö
Koraalikoor 2. jaanuaril kell 13
koguduse majas

Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas

Seenioride klubi 15. jaanuaril 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

