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Issand ütleb: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Jr 31:3
“Kõik, kõik on uus septembrikuus”. See lause Olivia Saare luuletusest, mis viitab nii kooliteed alustavatele lastele kui ka
looduses toimuvatele suurtele muutustele, on paljudele tuttav. Septembris kolletuvad lehed, valmivad aiasaadused ja nagu
mainitud lähevad lapsed kooli.
Ka koguduse elus on algamas niinimetatud uus hooaeg. Pärast suvepuhkust algavad taas leeriloengud ja kooriharjutused,
Kaarli Kool jätkab juba nelja klassiga, käivitub lastetöö ja teeme plaane teisteski töövaldkondades. Seega kogudusetöö ei
hõlma ainult jumalateenistusi ja talitusi, vaid palju enamat kui ehk pühapäeval kirikus märkame.
Selle kuu juhtsalm tuletab meelde armastust, millega Jumal meid on armastanud. Kooliaastat alustades või ka kogudusetöö
hooajaga pihta hakates on hea meelde tuletada seda, et Jumal püsib meis oma armastusega. Vaatamata selle, et kõik on uus,
on Jumala armastus seesama ajastu lõpuni.
Pühakiri tuletab ka meelde, et see Jumala armastus ei ole midagi sellist, mida tohib peita või ainult omale hoida. Kui oleme
seda armastust kogenud, siis seda armastust tuleb ka jagada teistele inimestele.
Kogudus oma mitmekülgsete tegevustega on seda armastust jagamas maailma, kuulutades, õpetades sakramente ja armuvahendeid toimetades.
Olgu Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Armastus ja Püha Vaimu osadus meie kõikidega!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Vabatahtlike panus on meie ühisolemises väga oluline!
Viimastel aastatel on ühiskonnas
väga palju kõneldud vabatahtlike
tööst: paljud inimesed tegelevad
aktiivselt erinevate MTÜde juures,
„löövad käed külge“ mõnes kogukonna heaks korraldatud ettevõtmises, leiavad aega ja tahtmist
erinevate riskirühmade liikmete
aitamiseks, käivad abiks kodutute
loomade varjupaigas jpm.
Koguduse jaoks ei ole sellises
töövormis midagi uut – kirikute
juures on ju alati vabatahtlikult,
heast tahtest ja soovist kasulik
olla, aktiivselt tegutsetud. Nii toimubki suur osa koguduse tegevusest vabatahtlike abil. Alustades koguduse juhtorganitest
juhatusest ja nõukogust, jätkates muusikatöös osalevate koorilauljatega, kes ju samuti teevad iganädalaselt proove ning
kaunistavad meie jumalateenistusi lauluga oma vabast ajast
ja tahtest. Vähem oluliseks ei tohi pidada vabatahtlike panust
teisteski töölõikudes: olgu selleks lastetöös osalevad õpetajad
ja juhendajad, remondirakukese liikmed, kes aitavad kiriku remondiks raha koguda ning juhtida sellele avalikkuse tähelepanu.
Iga-aastaselt kasvab lasteaia ja kooli vanemate vabatahtlik panustamine kooli arengusse ja erinevate ettevõtmiste korraldamisesse jne, jne.
Diakooniatöös osalenud vabatahtlike töötegijate sõprusest
Soome sõpruskoguduse liikmetega on välja kasvanud tore
komme saada suviti kokku ühises laagris, oleme neist vahvatest kohtumistest regulaarselt kirjutanud ka ajakirjas Sulane.
Käesoleval aastal käidi Soomes. Meie poolt osalesid Forssa
laagris valdavalt need tublid koguduseliikmed, kelle abiga ole-

Kaarli koguduse vabatahtlikud Forssa laagris, august 2016
me saanud „Teeliste kiriku“ projekti raames kiriku uksi avatuna
hoida.
Koostegemine on oluline: nii mõnigi tänane koguduse töötegija meenutab tänutundega inimesi, kes julgustasid neid leeri
ajal koguduse töös kaasa lööma, neile lihtsaid ja jõukohaseid
tegevusi pakkusid ja seeläbi neid koguduse perre kasvatasid.
Mitmed algul raskena tundunud ülesanded saavad üheskoos
talgukorras hoogsalt ja rõõmsalt tehtud.
Suur tänu kõigile abilistele erinevates töövaldkondades, samuti
jumalateenistustel vabatahtlikult kaasateenijatele, teie panus
on meie ühisolemises väga oluline! Innustagu meid Jeesuse
enda öeldu: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud
kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Jumal on meile kõigile andnud erinevaid andeid, mille abil Teda
teenida, olgu selleks praktilised oskused või lennukad ideed
– leidkem need ja rakendagem julgelt ka alanud sügishooajal
Tema teenimiseks!

Suvised õpetajate laagrid
Suvised õpetajate laagrid on Kaarli
Koolis toimunud juba hilistest üheksakümnendatest alates, mil kollektiiv alles
6-liikmelisena alustas. Esimesed laagrid
möödusid väga tiheda töö tähe all, sest
ligikaudu samas mahus ülesanded, mis
hetkel tehakse ära pea 30 kollektiivi liikmega, oli esimestel aastatel kuue-seitsme inimese õlul. Küll aga on laagreid alati
iseloomustanud lõbusus ja rõõmurohkus
lähedastest inimestest. Koos on külastatud erinevaid kauneid Eestimaa paiku
igas ilmakaares. Suvine väljasõit on kujunenud ideaalseks võimaluseks vaadata
tööasjadele veidi vabamas keskkonnas
ja kaugeleulatuvama pilguga ning ühtlasi
tunda rõõmu ka toredast seltskonnast.
Tänaseks on väljasõitudest kujunenud
juba ilus tava ning ka sel suvel veel enne
taasiseseisvumispäeva 17. augustil kogunes Kaarli Kooli pere kiriku ette parklasse, et võtta ette sõit kolmepäevasesse suvelaagrisse. Tänavu oli sihtkohaks
Käsmu kapteniküla, mis oma kaunite
hooldatud aiakeste, lummava männimetsa ja merelähedusega kindlasti kõigile
ka juba varasemalt Käsmu sattunutele
sügava mulje jättis.
Koosolekute pidamise, aasta planeerimise, sisekonverentsi ettekannete pidamise ja kuulamise ning muude töiste kollektiivi siduvate ülesannete kõrval oli oma
roll ka harival ja nii meeltkinnitaval kui ka
meeltlahutaval osal – näiteks on Kaarli
Koolil tore komme tähistada kollektiivi
kuulujate sünnipäevi neli korda aastas

Kaarli Kooli pere Käsmus suvises laagris, august 2016
– vastavalt siis kas suvel suvelaagris,
sügisel õpetajate päeval, talvel jõulude ja
aastavahetuse vahelisel ajal ja kevadel
naistepäeval. Lisaks suviste sünnipäevade pidamisele tutvuti üheskoos ka Käsmu looduse, kiriku ja ajalooga. Ühtlasi on
suvelaagrites hea võimalus kollektiivina
ka osaduses kasvada, sest laagriformaat
võimaldab veidi pikemaid hommiku- ja
õhtupalvusi. Sel korral olid õpetajad ette
valmistanud nii saladustelaeka palvuse,
põrandapildi palvuse kui ka muusikalismõtiskluse vormis palvuse. Samuti on
juba paar aastat olnud võimalus pidada
ühe laagriõhtu õhtupalvus üsna öö hakul
kohalikus kirikus, mille sel aastal valmis-

MUDILASTE MUUSIKARING (3–4 aastased)
Kolmapäeviti
3–aastased kell 15.45–16.15 Kaarlikese Mudilas (Koidu 12):   
4–aastased kell 16.45–17.30  koguduse majas (Toompuiestee 4)
Juhendaja Kaili Tšernov.

MUDILASKOOR (5–7-aastased)
Teisipäeviti kell 16.00-16.45 koguduse majas (Toompuiestee 4):
Juhendaja Kaili Tšernov.

LASTEKOOR (7–10-aastased)
Kolmapäeviti kell 15.15–16.15 koguduse majas (Toompuiestee 4)
Lastekoori juhendab Maarian Lend.

TÜTARLASTE ANSAMBEL (11–13-aastased)
Reedeti kell 14.30-15.30 koguduse majas (Toompuiestee 4)

NOORTEKOOR (alates 14. eluaastast)
Reedeti kell 16.00–17.30 koguduse majas (Toompuiestee 4).

Kõik uued lauljad on teretulnud!
Soovitav annetus 27 eurot periood (7 nädalat).

tasid spetsiaalselt meie õpetajategrupi
jaoks ette kohalik koguduse õpetaja Urmas Karileet ja meie oma töötegija MariAnn Oviir organisti rolli täites.
Laagri lõpetas aga kogupäevane koolitus
konfliktilahendusest, mille viis läbi tuntud eesti religioonipsühholoog dr. Tõnu
Lehtsaar. Et sel aastal need kolm päeva
Põhja-Eestis nii heitliku ilmaga olid, võib
kokkuvõtteks öelda, et saime raputatud
nii tuulest, vihmast kui ka üksteisega
ühendavatest südamlikest hetkedest.

Triin Kuusk

PÜHALAULU KOOL alustab oma V õppeaastat
15. septembril
kell 17.30 Pühalaulu Kool
kell 19.00 Pidulik Vesper
Täiendav teave
Eerik Jõks: eerik@ekn.ee, www.psalmus.eu

Kammerkoor Canorus alustas 24. augustil.
Proovi aeg kolmapäeviti 17.30–19.30.
Uutel huvilistel palume oma soovist
kooriga liituda anda teada meili teel koguduse kantseleisse.

Kontsertkoor alustab 19. septembril.
Proovi aeg esmaspäeviti 18.00–21.00.

Dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Uutel huvilistel tulla 17.40 Kaarli koguduse maja saali.

Naiskoor alustab 15. septembril.
Proovi aeg neljapäeviti 17.30–20.00.

Ees seisavad valimised
Koguduse nõukogude valimistest meie kirikus on möödumas
neli aastat. Kirikukogu otsuse kohaselt toimuvad koguduste
nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja sinodisaadikute
valimised 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017.
Praostkondade nõukogud ja kirikukogu liikmed valitakse 5.
märtsist kuni 31. maini 2017. Konsistooriumi assessorid, kantsler, kirikukohtu liikmed, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmed valitakse kirikukogu sügisistungjärgul 28.–29.
novembril 2017.
Millal on valimised meie koguduses?
Juhatus on otsustanud valimised korraldada kaheksa päeva
jooksul 1.–8. jaanuarini 2017. Valimised algavad täiskogu koosolekuga 1. jaanuaril pärast jumalateenistust. Järgneva nädala
jooksul saab hääletada koguduse kantseleis, vajaduse korral
kodus ja 8. jaanuaril pärast jumalateenistust täiskogu koosolekul. Valimine on salajane.
Mis on nõukogu ülesanded?
Nõukogu on toeks vaimulikele koguduse usulisel ja kõlbelisel
ülesehitamisel ja koguduse tegevuse edendamisel, valib juhatuse liikmed, sinodisaadikud ja nende asendusliikmed ning kutsub nad vajadusel tagasi, valvab koguduse majandustegevuse
ja raamatupidamise korraldamise üle, nimetab vajadusel audiitori, kinnitab majandusaasta aruande ja võtab vastu eelarve.
Nõukogu võib kehtestada koguduseliikmete maksud ja nende
tasumise tähtpäevad.
Kes on nõukogu valijad?
Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed, kelledeks on kõik
konfirmeeritud koguduse liikmed, kes on eelmisel või jooksval
kalendriaastal, seega 2016. ja 2017. aastal käinud armulaual
ja teinud liikmeannetuse. Armulaua sakramendist võib olla osa
saanud ka mõnes teises EELK koguduses.

KIRIKUKOOL (3–15 aastased)
Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu.
Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt
tähistatakse kirikuaasta pühasid.

Mudilasrühma sõbralikku seltsi ootame kuni 7-aastaseid lapsi.
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame lapsi
alates 2. klassist kuni 13.-aastaseid lapsi.
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku
annetuse.
Pühapäeviti kell 12 koguduse maja ruumides

Täpsem info www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

I–IV klassi koolilastele toimuvad
JUHUU-spordiklubi, AHAA-klubi, OHOO-klubi
Lähem info: kaarlikool.kaarlikogudus.eu

Keda võib valida?
Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase täiskogu liikme, kel on valimisõigus.
Kes esitavad kandidaate?
Esitada võivad nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja või 5 kuni
10 täiskogu liiget üheskoos.
Kuidas saavad koguduse liikmed kandidaati üles seada?
Kandidaat seatakse üles kirjaga, mille vormi saab koguduse
kantseleist. Täiskogu liige saab alla kirjutada kuni kolmele ülesseadmise kirjale. Kui ta kirjutab alla enamale ülesseadmiskirjadele, siis kehtib tema allkiri kolmel esimesena esitatud kirjal.
Kandidaat enda ülesseadmise kirjale ei või alla kirjutada.
Mitu ülesseadmiskirja saab ühe kandidaadi kohta esitada?
Ühe. Kui sama kandidaadi kohta esitatakse mitu ülesseadmiskirja, siis kehtib esimesena esitatu ja teistele allakirjutanud koguduseliikmed ei ole enam selle kandidaadi ülesseadmisega
seotud ja võivad alla kirjutada teise kandidaadi ülesseadmise
kirjale. Sama juhtub ka siis, kui kandidaadi seab üles juhatus
või nõukogu.
Kui kaua saab kandidaate üles seada?
Kuni kaks nädalat enne valimisi, so 18. detsembrini. Kuid koguduse juhatus peab registreerima ülesseatud kandidaadid ja
korraldama nende tutvustamise. Juhatus soovib kandidaate
tutvustada kirikuhoone aastapäeval neljandal advendil (18. detsembril) ja palub kandidaadid üles seada 18. novembriks 2016.
Kas on vaja kandidaadi nõusolekut?
Jah. Ülesseadmise kirjale esitatakse nõusolekukiri, mille vormi
saab koguduse kantseleist.
Koguduse juhatus palub kõigil koguduse liikmetel, kes soovivad
edendada koguduse elu nõukogu liikmena endast teada anda.

Juhatuse esimees Vootele Hansen
BEEBIKOOL (0,6–3 aastastele)
Teisipäeviti kell 11.30-12.00 koguduse maja saalis (Toompuiestee 4)
Soovitav annetus 20 eurot kuus. Juhendaja Kaili Tšernov.

LIIKUMISRING (2–7 aastased)
4–7 aastased kolmapäeviti kell 16.45-17.30 kooli võimlas (Toompuiestee 4), hea ilma korral õues
2–3 aastased teisipäeviti kell 17.00-17.45 Kaarlikese Mudilas
(Koidu 12):
Soovit. annetus 27€ periood (7 nädalat). Juhendaja Mari-Ann Oviir.

KÄSITÖÖRING (4–7 aastased)
Neljapäeviti kell 16–17.30 Kaarli Kooli lasteaias (Toompuiestee 4).
Soovit. annetus 35€ periood (7 nädalat); Juhendaja Helen Treier.
Lähem info huviringide kohta: www.kaarlikogudus.eu/kaarlike

MUDILASTE LOOVUSRING
Neljapäeviti kell 16.00-16.45 Kaarlikese mudilas (Koidu 12)
Soovitav annetus 35€ periood (7 nädalat); Juhendaja Anna-Mai Nau

BALLETIRING (4-7-aastased)
Esmaspäeviti kell 16.00-16.45 koguduse maja saalis
Õppemaks 22€ kuus. Juhendaja Tuuli Peremees

Täpsem info www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

SEPTEMBER KIRIKUS...
JUMALA HOOLITSUS
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 04. september kell 10.00 Missa
E 05. september kell 13.00 Missa
T 06. september kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristel Aer - orel
JEESUS ANNAB ELU
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud
valge ette elu ja kadumatuse.
P 11. september kell 10.00 Missa
E 12. september kell 13.00 Missa
T 13. september kell 17.30 Muusikaõhtu
Irene Kabonen – sopran, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
KRISTLASE VABADUS
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1Jh 5:4c
P 18. september kell 10.00 Missa
E 19. september kell 13.00 Missa
T 20. september kell 17.30 Muusikaõhtu
Kammerkoor Canorus, kaastegev solist. Sissepääs vaba.
SUURIM KÄSK
See käsk on meil Temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka
oma venda. 1Jh 4:21
P 25. september kell 10.00 Missa
E 26. september kell 13.00 Missa
T 27. september kell 17.30 Muusikaõhtu.
Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba
LASTETÖÖ
alustab uut hooaega pereväljasõiduga
Pandivere kõrgustikule ja Endla looduskaitsealale

Leerikool
07. september – 4. detsember 2016
14. nov 2016 – 26. veebr 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 8. septembril kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 21. sept kell 14
koguduse majas

PIIBLITUNNID

Õnnis on inimene,
kel on hea meel Issanda Seadusest ja
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu,
mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3
Alustame oktoobris
Huvilised on oodatud!.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

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

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

laupäeval 24. septembril.

Diakon Saima Sellak-Martinson

Ronime Emumäe tippu, matkame rabas,

Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

külastame kauneid kirikuid...
Täpsem info lastetöö kodulehel
Ootame kõiki endisi ja uusi osalejaid!

Kaarli kogudus kutsub pühapäeval, 18. septembril kell 10

leeriaastapäeva tänujumalateenistusele
kõiki 1991., 2001. ja 2011. aastal
Kaarli koguduses leeris käinud koguduseliikmeid.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 14. septembriks
(tel 619 9100, 5300 8086 või e-posti teel tallinna.kaarli@eelk.ee) .

telefon: 619 9100
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

