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Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande! Srk 35:7

Õppige tegema head, nõudke õiglust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju! Js 1:17
Kirikukalendris on nimetatud novembrit talvekuuks. Pean tunnistama, et ise olen alati novembrit pidanud hingedekuuks. Jäävad ju sellesse
kuusse kõikide pühakute päev (1. november) ja hingedepäev (2. november). Kuu lõppeb tavaliselt kirikuaasta viimase pühapäevaga ehk
igavikupühapäevaga, mida osad mäletavad veel surnutemälestuspühana. Kirikuaasta lõpp tekitab sageli tusast ja nukrat meelt ning trööstitust ja kurbust – kõneldakse ju sageli surmast, sügisõhtud on pimedad, vihmased ja porised. Kõik need tunded võimenduvad eriti siis, kui
inimesed jäävad üksinda – üksildane inimene tajub rohkem negatiivset ja kergemini võib tekkida lootusetuse tunne.
Ometi ei ole novembrikuusse jäävate pühade ja mõtete eesmärk meis tuska ja kurbust tekitada või lootusetust süvendada.
Sügisene lehtede langemine, looduse kärbumine, hingedepäev ja kirikuaasta lõpp tuletavad meile meelde kaduvust ning seda, et meiegi
elutee kord lõppeb. Looduse kärbumine on vajalik, et uuel kevadel uuesti tärgata. Kirikuaasta lõpule järgneb uus kirikuaasta ja peatselt ka
jõulud. Hingedepäeval süütame küünla lootuses, et Jeesuse Kristuse läbi on surm võidetud ja kustumatu valgus meie üle paistmas. Jumala
armastus ja tema lõpmatu hool annab meile seda lootust. See sama armastus kutsub meid kõiki seda lootuse soojust ja valgust jagama ja
kandma. See kutsub meid märkama ja hoolima kõiki üksikuid aga viimselt iga inimest, et elurõõm ja lootus annaks soojust ja valgust igal
meie elu hetkel.

Koguduse õpetaja Jaak Aus
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Koguduse kontsertkoor 25

28. septembril tähistas EELK Tallinna Toompea Kaarli Koguduse
Kontsertkoor jumalateenistusel 25 aasta möödumist esimesest
proovist. Jumalateenistusele olid oodatud kõik endised ja praegused
lauljad. Samuti kõik kooriga seotud dirigendid.
Kaarli koguduse kontsertkoor asutati 1989. aastal Marika Kahari
(peadirigent kuni aastani 1991) ja Piret Aidulo eestvedamisel. Koori
peadirigentideks on olnud professor Ene Üleoja (1991–1998), Heli
Jürgenson (1999–2003) ning Mikk Üleoja (2003–juuni 2011). Abidirigendiks on koori loomisest peale olnud koguduse peaorganist ja
muusikajuht Piret Aidulo, kes hooajal 2011/2012 jätkas koori ainsa
dirigendina ning on nüüd taas teise dirigendi rollis. Alates 2012 on
koori peadirigendiks Raul Talmar.
Koor alustas kammerkoorina, proove tehti kiriku käärkambris.

Tasapisi kasvas koor suuremaks ja saavutas tulemusi, mis lubasid
kanda kontsertkoori nime. Aastate jooksul on koori arhiivi kogunenud
hulk toredaid mälestusi ilusatest kontsertidest, konkursivõitudest,
reisidest ja muudest toredatest ettevõtmistest. Trofeede hulgas on
eesti-ja võõrkeelseid diplomeid ning mitu erivärvilist medalit.
Kooris on laulnud mitusada toredat inimest erinevatelt elualadelt. Tihti
on koori kaudu sõbrunenud inimesed, kes tavaelus üksteisega vaevalt
oleks kohtunud, kokku on saanud nii mõnigi abielupaar ja mitmetele
on koor nende perekonna kõrval pakkunud turvalist keskkonda ja
sõprusringi.
Üks peamisi tingimusi lauljakandidaadile oli ja on siiani
noodilugemisoskus. Koori repertuaaris on 25 aasta jooksul olnud

Juhatuse esimeeste konverents
Käesoleva aasta viinakuu 17. päevast 19. päevani toimus Nelijärvel
EELK koguduste juhatuste esimeeste konverents. Lisaks esimeestele osales konverentsil ka teisi juhatuse liikmeid. Esimesel päeval
toimus konverentsi ruumides armulauaga avajumalateenistus, mida
koos abilistega toimetas Ida-Harju praost Jaanus Jalakas. Konverentsi tervitasid Aegviidu vallavanem Riivo Noor ja Aegviidu koguduse juhatuse esimees Pärtel Tõnsberg.
Jumalateenistusele järgnenud õhtusöögi järel toimus paneeldiss-
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kussioon peapiiskopi ameti kandidaatidele teemal „Kristlane
täna Maarjamaal“. Kõik kandidaadid esitasid oma seisukohti ja

mina oleks Kirikukogu liikmena raske küsimuse ees, keda neist eelistada. Kuid nende arvamuste põhjal võin öelda, et meie kirik on ühtne.
Järgmisel päeval kuulsime Eesti Piibliseltsi peasekretäri ja ajaloo-

Kontsertkoori endised ja praegused dirigendid. Vasakult: Mikk Üleoja,
Heli Jürgenson, Ene Üleoja, Piret Aidulo, Marika Kahar, Raul Talmar
vähemalt pooltuhat laulu, mõnd neist on lauldud rõõmuga ikka ja jälle,
teisi vähem.
Koor on salvestanud mitu heliplaati, osalenud telesalvestustes ja
laulnud riikliku tähtsusega üritustel ning pidanud selle juures silmas,
et peaülesanne on kodukoguduses kuulajatele laulurõõmu pakkuda
ning jumalateenistusel kaasa teenida.
Pidulikul jumalateenistusel 28. septembril teenisid kaasa koori
endised ja praegused liikmed esitades 5 laulu: Hella Tedderi “Saage
vägevaks”, Urmas Sisaski “Gloria tibi”, Kaljo Raidi “Psalm 1 (Väga
õnnis on inimene)”, Cyrillus Kreegi “Mu süda, ärka üles”, Urmas
Sisaski “Püha” “Eesti Missast”, Leonardo Scvhiavo “Una preghiera”.
Dirigeerisid endised ja praegused dirigendid: Marika Kahar, Heli
Jürgenson, Mikk Üleoja, Ene Üleoja, Raul Talmar, Piret Aidulo.
Peale jumalateenistust kogunesid kooriliikmed ja dirigendid altari ette,
kus tänati dirigente.
Jumalateenistusel järgnes koosviibimine koguduse majas.
Uue veerandsaja künnisel mõtleme tänuga kõikidele kaasteelistele:
dirigentidele ja lauljatele ja vaatame lootusrikkalt tulevikku.

Piret Aidulo

Eesti Pimedate Liit tunnustas
16. oktoobril andis Eesti Pimedate Liit Tallinna Õpetajate Majas
toimunud valge kepi päeva tänuseminaril neile, kes on andnud olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele ja
ühiskonnas tuntuse suurendamisele, üle tunnustuse „Aasta tegu
2014“.
Tunnustuse osaliseks sai ka koguduse nõukogu liige Tiit Zeiger –
pimedate laste esinemisi võimaldava digitaalklaveri ostmiseks Kaarli
kirikus heategevuskontserdi „Su samme kaja“ korraldamise eest.
Kontsert toimus 2013. aasta novembris.
Eesti Pimedate Liit on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Sellesse kuulub 16 liikmesühingut. Liidu eesmärk
on kaitsta nägemispuudega inimeste huve ja esindada neid inimesi
riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.
Iga aasta 15. oktoobril üle maailma tähistatavat valge kepi päeva,
millega juhitakse tähelepanu pimedate ja vaegnägemisega inimeste
probleemidele, on Eestis märgitud alates 1987. aastast. Kolmapäeval, 15. oktoobril korraldavad tutvustusüritusi piirkondlikud pimedate
ühingud.

lase Jaan Bärensoni ettekannet „Kristluse tulek Maarjamaale“

ning preester Vello Salo ettekannet „Maarja lugu Piiblis“. Mõlemad ettekanded olid teaberohked, isa Vello Salo ettekande küsimus,
kas meis on piisavalt armastust, mis ka kõrvalseisjale silma hakkab,
meile endile oluline. Pärast lõunat olid töötoad järgmistel teemadel:

„Vabatahtlik töö kirikus“, „Kristlasena argipäeval“, „Maarja teema luterluses“ ja „Kahe riigi kodanik – kiriku ja kohaliku omavalitsuse suhted“.

Mina osalesin esimeses töörühmas ja kõlama jäi mõte, et igaüks,
kes oma aega pühendab koguduse tegevuse heaks on vabatahtlik
töötegija. Samas nõuab vabatahtlike tegevuse korraldamine samuti
aega ja panust. Näiteks sobib laulja ja koorijuht. Seega ei saa sageli
vabatahtlikku panust viisi- ja korrapäraselt anda, kui puudub koguduses vajalik töötegija. Samas mõeldes meie kogudustes makstavatele
palkadele võib paljusid palgalisigi nimetada vabatahtliku töö korraldajateks. Teine küsimus on mitmete tegevuste professionaliseerumine.
Näiteks talgute korras kiriku akende pesemine, kus tööohutuse ja ka
inimeste oskuste tõttu on lihtsam teenust osta. Kuid vabatahtlike suur
panus jääb uute ettevõtmiste algatamises, milleks meie koguduses
on hea näide lõikustänupüha laada näol.
Teise päeva õhtul toimus enne õhtupalvet ja Papibändi kontserti intervjuu aasta juhatuse esimehe kandidaatidega. Nendeks olid Tõnis
Järv Taagepera kogudusest, Madis Kütt Haapsalu püha Johannese
kogudusest, Arvo Rodi Tuhala Kaarli kogudusest, Õie Alt Ilumäe kogudusest, Ain Roots Põltsamaa kogudusest ja mina meie kogudusest (esitatuna Tallinna praostkonna poolt). Järgmisel päeval saime
pärast pühapäevast jumalateenistust teada, et aasta juhatuse esimeheks valiti Arvo Rodi. Auhinnaks on rahaline toetus paverännuks
Pühale maale.
Pühapäeva hommikul rääkis Tallinna Jaani koguduse juhatuse liige
Urmas Arumäe Koguduse tegevusega seonduvast lepinguõigusest
(ehituslepingud, töölepingud, töökaitese jmt). Ta tõi olulise küsimusena välja lepingu sõlmimise koguduse vaimulikuga kirikuvalitsuse poolt
olukorras, kus kohustatud pool on kogudus. Jaak Johanson arutles
kristlase kuvandi üle Maarjamaal.
Konverentsi lõpetas peapiiskopi kõne, kes tõi kokkuvõtvalt esile usu
ja ristiinimesks olemise küsimused tänases Eestis. Ma ei ole piisavalt
hea toomaks tema ettekande kokkuvõtet esile ja loodan, et ta avaldab
selle. Peapiiskopi kõnele järgnes pidulik lõunasöök ja jumalateenistus
Aegviidu kabelis.

Juhatuse esimees Vootele Hansen

Lõikustänupüha

Mitmekülgne bariton

Fotod: Tiiu Pikkur

Kaarli kirikus 18. novembril toimuval muusikaõhtul on meil taas võimalus kuulda Rahvusooper Estonia solisti Aare Saali sügavalt väljendusrikast häält ja esitust. Koguduse muusikaelu ja jumalateenistuste
muusikalist osa on ta ilmestanud palju aastaid. Ta on erakordselt mitmekülgne laulja, kelle loominguvaramusse kuulub enam kui 40 ooperi- ja operetirolli ja sooloosi vokaalsümfoonilistes suurvormides, aga
ka erilaadseid soololaule nii Eesti vokaalklassikast kui vaimulikust
muusikast ning muidugi mõista – paljude lauljate eriline kiindumusallikas – itaalia armastuslaulud. Rahvusooper Estonia väljaandel ilmus
ta 50. sünnipäevaks CD „Opera & operetta in live“ (2014).
Kaarlis toimuval muusikaõhtul on kaastegevad Rahvusooper Estonia
tromboonisolist Aabi Ausmaa, orelil koguduse muusikajuht ja peaorganist Piret Aidulo.

Kaja Lemberg ja Mati Listra remondirakukesest
lõkkekohvi valmistamas.

Aasta 2014 on Kaarli kogudusele olnud märkimisväärne aasta.
Lõpetatud on suuremas osas kiriku lagede ja seinte värvimine,
samuti on kogudus võtnud kasutusele kogudusemaja terve esimese
korruse ja suure osa keldrikorrusest. Uued ruumid on saanud
kantselei ja lasteaed. Keldris on kaunis saal, mida saab kasutada nii
kooskäimiskohana kui ka meeldejäävate sündmuste tähistamiseks
ja armsate inimeste meenutuseks.
Kõik need tööd on toonud kaasa ka loomulikult suuri kulutusi.

Toetagem kogudusemaja remonti teile sobiva summaga.
Annetused saab kanda üle koguduse arvetele:
SEB pangas EE 171010022004706006, Märksõna “REMONT”.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
4. november. Riho Saard. Usupuhastuspüha ajaloost, selle küsi-

Peipsiveere kuldsed sibulad olid seekord pärit Piirissaarelt,
kasvanud palvete ja patsutuste saatel.
Lõikustänupühal, 12. oktoobril, oli Kaarli kirikus perejumalateenistus
ja kirikuesisel platsil peeti kuuendat korda sügislaata. Kirikusse oli
selleks päevaks toodud tänumeeles rohkelt sügisande – altariesist
kaunistasid aia- ja põllusaadused. Jumalateenistusel osales palju
lapsi ja

mustest 1930ndate Eestis koos ettevaatega aastasse 2017.
11. november. Marika Mägi. Ristiusu tulek Eestisse: millele osutavad arheoloogiliste kaevamiste tulemused?
18. november. Arne Hiob. Eestimaa ristiusustamine. Maarja ja
Maarjamaa
25. november. Toomas Abiline. 490 aastat pildirüüstest Tallinnas
2. detsember. Tiina Kala. Kirikuelu ümberkorraldamine Tallinnas
1520. aastatel
Loengud teisipäeviti kell 18.30-20 koguduse maja suures saalis.
Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemajas.

Teenistusele järgnes sügislaat. Nagu ka eelnevatel aastatel oli ilm
väliürituse korraldamiseks igati sobiv – küll veidi pilvine, aga vihm
laadalisi ei kimbutanud.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

Kauplejate hulgas oli juba “vanu tuttavaid”, aga ka mitmeid uusi. Sai
osta suitsulihatooteid, koduleiba, mett, sibulat, küüslauku, pärlkana
mune jpm. Ka sel aastal olid müügil diakooniarühma maitsvad õunakeedised ja ka paljude koguduseliikmete annetatud hoidised.

Külas on EELK Perekeskuse juhataja-nõustaja Pia Ruotsala.

Kõik laadalised said keha kinnitada sooja hernesupi ja maitsva kohvi-, teekõrvasega. Rõõmsat elevust tekitas ka seekordne laadajook
– sütel valminud lõkkekohv ja melissitee.
Mõeldud oli ka väikeste laadaliste peale – neile näidati kirikus multifilme ja võimalus oli poni juhitud kaarikus teha tiir ümber kiriku.

Laadalt laekus kiriku remondi heaks tulu 398 eurot. Täname kõiki
lahkeid annetajaid!

PEREKOHVIK 8. novembril kell 11
Räägime vanemluse erinevatest valdkondadest, mida laps
vajab turvalise kasvamise ja terve enesehinnangu jaoks.
Muusikaline etteaste Ott Indermitte’lt.

PEREPÄEV 22. novembril
Ootame kõiki koos perega mõnusale perehommikule lauamängude ja pannkookidega.
Täpsem info Kaarlikese koduleheküljelt juba sündmuse eel.

http://www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

NOVEMBER KIRIKUS...
JEESUSE SAADIKUD
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult
muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult
koos oma Jumalaga? Mi 6:8.
P 02. november kell 10.00 Missa, Hingedepäev
Kaastegev tütarlaste ansambel.
kell 16.00 Hingedepäeva kontsert.
Kavas: Bach, Pärt. Tallinna Kammerorkester ning Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia segakoor dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel. Sissepääs
vaba.
E 03. november kell 13.00 Missa
T 04. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Siiri Ronimois – alt, Kadri Ploompuu – orel
USUVÕITLUS
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21
P 09. november kell 10.00 Missa
E 10. november kell 13.00 Missa
T 11. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Aleksander Tsvetkov – orel (Peterburg). Kaastegev solist.
VALVAKE!
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 16. november kell 10.00 Missa
E 17. november kell 13.00 Missa
T 18. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Aare Saal – bariton, Piret Aidulo – orel
K 19. november kell 19.00 Kontsert. Urmas Alenderi laulud.
Birgit Varjun, Taavi Peterson, Margus Kappel, Jaanus Nõgisto.
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND
Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 23. november kell 10.00 Missa, Igavikupühapäev
E 24. november kell 13.00 Missa
T 25. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel
K 26. november kell 19.00 Eve Viilupi mälestuskontsert
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 30.11 kl 10.00 Missa
kl 17.00 Kontsert
Maire Eliste muusikakooli lapsed.

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

Leerikool
10.09.2014–07.12.2014
16.11.2014–01.02.2015
(tunde ei toimu 16.12.2014-04.01.2015)
14.01.2015–19.04.2015
30.03.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas

Koraalikoor 6. novembril kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 19. novembril kell 14
koguduse majas

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 EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:
Swedbank EE452200221057033689

