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loob uueks inimese südame muidugi – 

Seni, kuni meil on tunne, et võime ka 
ise vaga elu elada, ei ole meil tarvis 
Päästjat. Elades arvamises, et ennast 
käsile võttes suudaksime küll elada 
ausat ja õiget elu, taotleda rahu ja üks-
meelt, oleme enesepettuse eksiteel. 
Ilma Päästja Jeesuseta ei ole vaga elu 
võimalik, rahust rääkimata. Parim, 
mida inimene teha suudab, on näiline 
rahu ehk valmistumine sõjaks. 

Roomlaste vanasõna ütleb: kui tahad 
rahu, valmistu sõjaks. Patust rikutud 
maailmas polegi teist võimalust. Nii 
lootusetu on meie olukord, kui poleks 
Jeesust, kes on tulnud tooma paremat 
rahu. Seadus piirab inimese kurjust ja 
justkui seob käsi kinni, et meil poleks 
võimalust kurja teha. Jeesus tuleb 
teisiti, ta uuendab meid seesmiselt, 

Karjased jõuluööl mõistsid, et me 

juhul, kui me lubame Jeesuse oma 
ellu. Seni, kuni meil on kõik muud 
asjad tähtsamad, ei suru ka Jumal 
ennast vägisi peale. Sageli alles siis, 
kui inimene on kätte saanud selle, 
mille ta ise endale on teinud, hüüab ta 
appi Jumalat. Aga Jumal siiski kuuleb 
meid ja aitab meil oma elu parandada.

Jeesus ütleb: „Rahu ma jätan teile, 
oma rahu ma annan teile. Mina ei 
anna teile nõnda, nagu maailm 
annab. Teie süda ärgu ehmugu ega 
mingu araks!” (Jh 14,27)

vajame Päästjat. Sellepärast oskasid 
nad rõõmustada, kui saabus sõnum 
Jeesuse sünnist. Selleks, et ära tunda 
oma lootusetu olukord, ei pea väliselt 
asjad kuigi halvasti olema. Oma patu 
tunnebki inimene ära mitte ennast 
teistega võrreldes, vaid Jumala ette 
tulles, oma südant Tema Sõna valgel 
läbi katsudes. 

Käesoleval aastal oleme palunud, et 
Jumal kingiks rahu Ukraina rahvale. 
Igatseme rahu, mis poleks osa üle-
kohtust ja ebaõiglusest, vaid sellist 
rahu, mida Jeesus on tulnud tooma. 

Õnnistatud advendiaega soovides 

KRISTJAN LUHAMETS
Tartu Pauluse koguduse õpetaja

Seda rahu igatseme ka Eesti rahvale. 
Tartu Pauluse kogudus on selgi aastal 
võinud jätkata kuulutustööd, et hea 
sõnum Päästja sünnist jõuaks igasse 
kodusse ja iga inimese südamesse. Et 
Jumala rahu täidaks meid ääretasa. 
Oleme tänulikud, et kadunud on mit-
med koroona-aegsed piirangud. Suur 
tänu kõigile, kes oma liikmeannetuse 
on ära teinud. Üheskoos on kogudus 
võinud hoida oma pühakoja sooja, 
puhta ning valgustatuna ka hindade 
tõusu tingimustes. Üle kõige olgu aga 
tänu ja kiitus Issandale, kes kannab 
oma koguduse kõikidest päevadest 
läbi. Lapseliku usaldusega võime end 
Tema kätte anda. 

Kõik, mis tegemata, 
saab tehtud!

Kuigi leerikooli võib tulla juba 15-
aastaselt, on jätkuvalt palju neid, kel 
õpetus ristiusu alustest on veel läbi 
tegemata. Olgu vanus milline tahes, 
27. veebruaril kell 18 ootame Tartu 
Pauluse kirikusse leeritundi kõiki 
neid, kel leeris veel käimata. Kõik, 
mis tegemata, saab tehtud! 

Sama kehtib ka laulatuse kohta. Isegi 
paarid, kes aastakümneid on ausas 
abielus elanud, võivad kõhklemata 
tulla, et võtta vastu Jumala õnnistus, 
mida me laulatusel palume. Veelgi 
enam palume neil, kes vallalistena 
elavad abielurahva kombel, teha üks 
tõsine otsus ja oma elu inimeste ning 
Jumala ees korda seada. Tarvitseb 
vaid pöörduda kirikuõpetaja poole, 
sest meie koguduse vaimulikel on ka 
abielu riikliku registreerimise õigus 
olemas. 

Suurim palve on edasi anda laste-
vanematele: ärge viivitage oma laste 
ristimisega! Vaimulik võitlus on liiga 
vali, et võiksime oma armsaid jätta 
hingevaenlase meelevalda! 

Uus raamat kurjade  
vaimude teemal

Põhjalikus ja Piiblile toetuvas raama-
tus küsib endine katoliku preester 
Francis MacNutt, kas kurjad vaimud 
vaevavad inimesi ka tänapäeval ja 
kas kristlased saavad olla kurjadest 
vaimudest vaevatud. Autori sõnul ei 
ole kurjus kellegi halva iseloomu 
väljendus, vaid reaalne ja isikuline 
Kuri. Toetudes Piiblile ja 40 aastasele
isiklikule kogemusele, annab ta hea 
ja ausa ülevaate kurjuse olemusest 
ning sellest, kuidas kurjast pääsemine 
toimub ainult Jeesuse nimes. 

Raamat käsitleb kurjadest vaimudest 
vabastamist ja õpetab palvetama nii 
inimeste kui paikade vabastamise 
pärast. 

„Ülestõusnud Kristus” 
Aapo Pukk, 2021

-
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Koguduse liikmed, kes on jõudnud 
75. eluaastani, saavad edaspidi igal 
aastal kutse sünnipäevalauda, mis 
kaetakse harilikult kuu viimasel lau-
päeval kell 10 kiriku tiibhoones. 

Nooremad daamid on vabatahtlikeks 
abilisteks, kirikuõpetaja võtab sõna ja 
juhatab laulu, üheskoos meenutatak-
se möödunud aegu ja tänatakse Juma-
lat, kelle kätte võime end usaldada ka 
tulevastel aegadel. 

Kes soovib laua katmisel abiks olla, 
palume julgesti endast märku anda!  

Eakate sünnipäevad

Koos käesoleva kuukirjaga jõuab 
meie koguduse liikmete kodudesse 
põgus ülevaade sellest, mida kujutab 
endast jumalateenistus, miks ja mida 
seal tehakse. Kirikus on ju igal asjal 
sügav sisu ja kindel tähendus. 

Selleks, et kõik põlvkonnad võiksid 
koos kirikusse tulla, oleme püüdnud 
ka lastele luua võimaluse eakohasel 
moel jumalateenistusest osa saada. 
Altarist vasakul on uks ja selle taga 
trepp, mis viib lastetuppa. Seal on 
mänguasjad ja mähkimislaud, kraani-
kauss ja WC ning ekraan seinal, mille 
abil näeme ja kuuleme, mis samal ajal 
kirikusaalis toimub. Teine mängutuba 
on altarist paremal pool, mõeldud 
koolieelikutele, kes täiskasvanu valve 
all kuulavad lugu vastava pühapäeva 

Kui suur on Tartu Pauluse kogudus? 
Eks see ole pühapäeval näha! Nädala 
sees on kirikusse asja küll suurtel ja 
väikestel, noortel ja vanadel, aga ühel 
päeval nädalas, pühapäeval saab terve 
pere kokku. Pühapäev on Jumala 
rahva osaduse päev, mida alustame 
koos Jumala Sõna ja palvega. 

Pühapäevasel jumalateenistusel 
saab kokku terve kogudus

Aeg-ajalt teenib jumalateenistusel 
kaasa laulukoor. Igal pühapäeval teeb 
väike seltskond vabatahtlikke raadio- 
ja videoülekannet tehnikaruumis. Nii 
saavad Jumala Sõnast osa ka need, kes 
mingil põhjusel ei saa kirikusse tulla. 

teemal, joonistavad, mängivad ja 
täidavad töölehte. Armulaua ajal tule-
vad ka lapsed altari ette, kus vaimulik 
neile Jumala õnnistust palub. 

Lisaks kirikuõpetajatele on vastutus-
rikas üleanne organistil. Huvitav amet 
on vöörmündritel. Nad helistavad 
kelli, süütavad küünlad, asetavad 
laulunumbrid tahvlitele ja tervitavad 
kirikusse saabujaid. Vöörmündrid 
viivad läbi korjanduse ja valvavad 
korda jumalateenistuse ajal. Vahel 
võib kirikus näha vangivalvureid, kes 
oma hoolealustel silma peal hoiavad. 
Hea käitumise korral lubatakse ava-
vangla kinnipeetavail kirikusse tulla.

Mõnikord on pärast jumalateenistust 
kaetud kohvilaud. See on võimalus 
suhelda inimestega, keda ühendab 
usk Jeesusesse ja kes Tema kaudu on 
üheks perekonnaks kokku liidetud. 

Pühapäevakool on 
meil laupäeviti

Mida tuleb teha selleks, et tulla püha-
päevakooli? Tuleb lihtsalt kohale 
tulla. Liituda võib ka poole õppeaasta 
pealt. Tunnid on laupäeviti kell 11 
mihklipäevast emadepäevani viies 
erinevas vanuserühmas (vt lk 4!). Kui 
koolis on vaheaeg, on vaheaeg ka 
pühapäevakoolis. Kõik, kes viisi pea-
vad, on oodatud kell 10 ka lastekoori 
proovi. 

Pühapäevakooli tund sisaldab piibli-
lugu, mänge, meisterdamisi ja laulu. 
Mõnes rühmas on üks, mõnes mitu 
õpetajat. Osaleda võivad kõik lapsed 
sõltumata sellest, kas neil on varem 
olnud kokkupuudet kirikuga. Õppe-
maksu meil ei ole. Pühapäevakooli 
töö peetakse ülal koguduse liikmete 
annetustest. 

Juunikuus korraldab kogudus lastele 
pühapäevakooli laagri, sügisel kutsu-
me emad-isad kaasa ja teeme koos 
ühe väljasõidu. Igal aastal osaleb 
Tartu Pauluse koguduse pühapäeva-
koolitöös umbes sada last. 

20 aastat 
raamatupoodi

Poe varustamise eest hoolitseb jätku-
valt piiskop Joel Luhamets isiklikult. 
Üle saja korra on ta istunud autorooli, 
et sõita Poolamaale kauba järele, 
mõnikord ka Leetu või Itaaliasse. 
Kaugemalt saabub kaup posti teel. 
Mitu korda aastas korraldab pood 
välimüüke kiriklikel sündmustel. 
Taas on Joel see, kes kastidesse 
pakitud asjad autosse laob ja kohale 
sõidutab. Poe pidamist on ta nimeta-
nud enda hobiks. Pauluse raamatupoe 
omanik on 100% Pauluse kogudus. 

Igapäevaselt on leti taga Merike 
Uudam, kes on poe juhataja tööd 
teinud ennastsalgava pühendumisega 
2006. aastast saadik. 

1. märtsil sai Pauluse raamatupood 
20-aastaseks. Tähtpäeva märkisid ära 
nii Tartu Postimees kui ETV saade 
„Ringvaade”. Tegu on Eesti suurima 
kristlikku kirjandust ja sümboolikat 
pakkuva kauplusega. Riiulitel on 
väljas umbes 1300 erinevat raamatut. 

Lisaks pakub Pauluse raamatupood 
laias valikus kristlikku sümboolikat: 
riste, ehteid, pilte, postkaarte, küün-
laid, muusikat, kirikutarbeid jne. 

Roosiaia haldjad
Kes Riia tänaval bussi ootab ja kõrget 
kirikut silmitseb, ei teagi, et pühakoja 
taga õitseb roosiaed. Mõni pruutpaar 
on pärast laulatust õnnesoovid just 
siin vastu võtnud. 

Muidugi on selle ilu eest keegi hoolt 
kandnud ja vaeva näinud. Koguduses 
on neid, kes lilledest rõõmu tunnevad 
ja üheskoos vaiksel haldjalikul moel 
kogu südamest siin oma osa annavad.

kolm laulukoori
Koguduses tegutseb 

Naiskoor, kammerkoor ja lastekoor. 
Uued lauljad on oodatud igal ajal, ka 
poole aasta pealt. Koorid olid need, 
kes koroonaaja piirangute all kõige 
enam kannatasid. Nüüd laulame jälle. 

Koorilaul on Tartu Pauluse kirikus 
kõlanud algusest peale. Juba enne, 
kui kirik valmis sai, oli Pauluse kogu-
duses laulukoor, mida juhatas Juhan 
Aavik, hilisem konservatooriumi 
rektor. Aavikuga samal ajal tegutses 
Pauluse koguduses abiõpetajana 
Leopold Raudkepp. Viimane kirjutas 
sõnad ja Aavik viisi laulule „Hoia, 
Jumal, Eestit!”. 

Pikemat aega juhatas Pauluse kiriku 
koori Peeter Kivi. Kahjuks pillutas 
sõda lauljad laiali ja 1940. aastatel 
tuli jälle nullist alata. Üliõpilastest 
moodustati naisansambel, mis kasvas 
naiskooriks ja edasi segakooriks. 
Pärast kammerkoori asutamist sai 
segakoorist taas naiskoor. Aeg-ajalt 
on koguduses olnud ka noortekoor ja 
püsivamalt lastekoor. 
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Juhatus ja nõukogu

Teist ametiaega järjest on koguduse 
juhatuse esimeheks Koit Pindmaa ja 
aseesimeheks Olev Põld. Juhatuse 
liikmed on Terje Elias, Kalle Kepler 
ja Marika Švedko. Ameti poolest 
kuuluvad juhatusse õpetajad Kristjan 
Luhamets ja Marek Roots. 

Aastal 2021 valitud nõukogu on prae-
gu koosseisus: Katrin Aller, Merce 
Antons, Siim Barkala, Terje Elias, 
Katrin Ennok, Raul Ertmann, Anna 
Humal, Priit Humal, Kalle Kepler, 
Mare Laur, Ülla Linnamägi, Talis 
Mölder, Maike Otsing, Heli Pank-
sepp, Silvi Pihu, Koit Pindmaa, 
Angela Ploomi, Olev Põld, Meeli 
Pärtelpoeg, Liina Raju, Külli Raud-
sepp, Andreas Rehi, Katariina Rehi, 
Pirjo Roots, Anu Seppa, Marika 
Švedko, Maksim Tubin, Merike 
Uudam, Aino Varul ja Nelli Vassila. 
Lisaks kuuluvad nõukogu koosseisu 
koguduse õpetaja ja abiõpetaja. 

Koguduse täisõiguslikud liikmed 
valivad iga nelja aasta tagant kogu-
duse nõukogu, mis omakorda valib 
juhatuse.  

Moodsa aja kirik
Vaevalt on Eestis teist kirikut, kus 
oleks nii palju ametkondade nõudeid 
täidetud kui Tartu Pauluse kirikus. 
Heli- ja videotehnika jaoks on kogu-
ni eraldi tuba, kus vabatahtlikud abi-
lised jumalateenised ka kaugetesse 
kodudesse toimetavad. 

Kirik kutsub külla
Pauluse kirik kuulub Tartu linna olu-
lisemate vaatamisväärsuste hulka. 
Siia on kerge tulla, sest kiriku uksed 
on igal päeval avatud. Soovi korral on 
võimalik külastada torni. Külalisele 
tasub näidata Aapo Puki ja Kuutti 
Lavoneni loodud maale ning Eestis 
ainulaadset kolumbaariumi. Pauluse 
kirikus on palju väga häid kontserte. 

Lõuna-Eesti suurim 
orel on ühtlasi noorim
56 registri, 3 manuaali, pedaalide ja 
3650 vilega on Tartu Pauluse kiriku 
orel Lõuna-Eesti suurim. Oreli ehitas 
Saksa firma Paschen Kiel Orgelbau. 
Valminuna aastal 2015, on Pauluse 
kiriku orel jätkuvalt Eesti noorim. On 
küll vanu pille ümber ehitatud, kuid 
päris uusi oreleid on viimase 80 aasta 
jooksul ehitatud Eestis nii harva, et 
viimase seitsme aasta sisse pole neid 
sattunud. Jätkuvalt on Pauluse kiri-
kus kasutusel ka 1998. aastal ostetud 
digitaalne orel. Organistideks on meil 
praegu Anna Humal, Alli Selliov ja 
Katrin Aller. 

Pauluse lastehoid 
Tiibhoone kolmas korrus on laste 
päralt. Kiriku taga varjulises kohas, 
tänavamürast eemal on mänguväljak. 
Pauluse lastehoid on avatud tööpäe-
viti kell 7:45 – 17:30. Kolme rühma 
peale on siin kokku 35 last. Hoius on 
teretulnud kõik lapsed, ka need, kes ei 
ole koguduse liikmete lapsed. Hoiu 
muudavad kristlikuks eelkõige tööta-
jad, kes ise on kristlased. Söögipalve 
ja kristlik maailmavaade on siin elu 
loomulik osa. 

Loeme koos Piiblit!
Igal kolmapäeval kell 17 on piibli-
tund, mida igaüks võib kuulama tulla. 
Piiblitund kestab täpselt tund aega. 
Kirikuõpetaja loeb Piiblit ja selgitab 
loetu tähendust ja sisu. See sobib ka 
neile, kes Piiblist midagi ei tea. Kõik 
võivad tulla kuulama ja kaasa mõtle-
ma. Kui aga on soov ise kaasa rääkida 
ja omi mõtteid jagada, siis selleks on 
piibliringid, kus koguduse liikmed 
loetu üle mõtteid vahetavad. Muidugi 
kuulub Jumala Sõna uurimise juurde 
palve. Piibliringide usalduslik õhk-
kond on sobiv koht üksteise rõõmude 
ja murede pärast palvetamiseks. Palju 
tähelepanu pööratakse palvetamisele 
ülistusõhtul, kus vahelduvadki ühine 
laul ja palve. Lisaks avalikult välja 
kuulutatud piibliringidele on meie 
koguduses veel palju neid, kes omal 
algatusel üheskoos Piiblit loevad. 
Jeesus ütleb: „Sest kus kaks või kolm 
on minu nimel koos, seal olen mina 
nende keskel.” (Mt 18:20)

Koguduse noored
kohtuvad neljapäeval

ja mängud. Koos läheme kirikunoorte 
talvepäevadele ja suvel võtame telgi 
kaasa, et veeta aega koos sõpradega, 
kes on kokku tulnud Eesti eri paigust.

Käesoleval hooajal juhatab Pauluse 
koguduse noortetööd Karl Lumiste, 
kes õpib gümnaasiumi 12. klassis. 
Intervjuu temaga ilmus Pauluse Kirja 
selle aasta oktoobrikuu numbris. 

Miks peaks üks noor inimene otsima 
neljapäeva õhtul üles kiriku tagumise 
külgukse? Uks avaneb Reiniku kooli 
suunas. Teisel korrusel on tuba, kus 
harilikult saab kokku hulgake noori 
kristlasi. Mida leidub siin nii erilist, et 
seda kusagilt mujalt ei saa? Kirikus ei 
häbene noored lugeda Piiblit ja selle 
üle arutleda. Jumala Sõna annab elule 
sügavama sisu, aga noored just seda 
otsivadki. Nii oled sa õiges kohas, kui 
oled noor ja seisad suurte küsimuste 
ees. Ei puudu noorteõhtult ka laulud 

Kolm kirikuõpetajat 
üksteise kõrval

Sagedamini tuleb ette seda, et üks 
kirikuõpetaja teenib korraga kolme 
kogudust, kui et ühes koguduses on 
kolm kirikuõpetajat. Tartu Pauluse on 
üks Eesti suurimaid kogudusi ning 
vähema hulga töötegijatega ei oleks 
selle teenimine võimalik. Väga palju 
jääks siis tegemata. 

Kui Joel Luhamets 1997. a. Tartusse 
kolis, teenis ta Pauluse kogudust üksi. 
Juba sama aasta sügisel alustas tema 
juhendamisel praktika-aastat Jaan 
Nuga. Sealtmaalt on kogu aeg keegi 
koguduse õpetaja kõrval abiks olnud. 
Pärast seda, kui Joel valiti piiskopiks, 
valiti koguduse õpetajaks senine abi-
õpetaja Kristjan Luhamets. Aastal  
2018 valiti uueks abiõpetajaks Marek 
Roots. Täna moodustavad koguduse 
kolm vaimulikku üksmeelselt tegut-
seva meeskonna. 

Iga päev sooja toitu
Koostöös Tartu linnaga saavad kiriku 
tiibhoone keldris kõik Tartu linna 
ilma sissetulekuta inimesed iga päev 
söönuks. Esmaspäevast laupäevani 
pakutakse siin sooja toitu. Pühapäeva 
jaoks antakse kaasa toidupakk. Abi-
vajajatele jagatakse riideid ning jala-
nõusid. Sööjaid julgustatakse tööd 
otsima, vajadusel antakse hingeabi ja 
manitsetakse viisakalt ja puhtalt 
elama. Enne jõule pakutakse kahel 
päeval kõigile vähekindlustatutele 
jõululõunat. Kummalgi päeval oleme 
valmis 500 inimest vastu võtma. Toit 
valmib kohapeal, sest kogudusel on 
oma köök ja oma kokk. Tiibhoone 
saalis on võimalik katta peielauda ja 
toitlustada ka muid üritusi. 
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Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

Nii Liive kui Kersti piibliringid on 
igal esmaspäeval kell 17. 

Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.

Lastekoor laupäeviti kell 10.00. 

Juta piibliring on 4. detsembril ja 
15. jaanuaril kell 11.45. 

Aino piibliring on 2. ja 16. detsemb-
ril ja 13. jaanuaril kell 17.

Palve- ja ülistusõhtu on 9. dets kl 17.

Piibliringid:

Merce ja Kai piibliring on 6. ja 20. 
detsembril ja 10. jaanuaril kell 17. 

Kammerkoor teisipäeviti kell 
18.15. Koori juhatab Anna Humal. 

Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17 
(kuni 14. dets, edasi alates 25. jaan). 

Koori juhatab Tiina Luhamets. 

Koori juhatab Tiina Luhamets.

Supiköök E-L 11-13.

P 9-10, tel 5550 6363, 
tartu.pauluse@eelk.ee

Kantselei, kirik ja kolumbaarium 
on avatud E-R 10-17, L 10-14, 

Raamatupood on avatud E-R 10-17, 
L 10-14, P 11.30-12.00, tel 5550 6323.

Jumalateenistused
nädala sees

Koguduse elu 

Pühapäevakool
Tunnid laupäeviti: 26. nov, 3., 10. ja 
17. dets ja uuel aastal alates 14. jaan. 
Laste ja perede jõulujumalateenistus 
on I jõulupühal, 25. dets kell 12. 

Tunnid algavad kell 11.00: 
2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)
5 – 6 aastased (Nelli Vassila 
                       ja Aleksander Erstu)

III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)
VI – VIII klass (Katrin Burman)

I – II klass (Katrin Kull ja Pirjo Roots)

tuleb uuel aastal. Jälgi kuukirja! 
Info pühapäevakooli laagri kohta 

                            Leeripüha.

P, 18. dets kell 10 neljas advent.

E, 26. dets kell 10 II jõulupüha. 
                 kell 18 jõululaulude õhtu.

P, 11. dets kell 10 kolmas advent.

             kell 12 perejumalateenistus.  

L, 24. dets kell 16 jõuluõhtu. 

P, 25. dets kell 10 I jõulupüha. 

L, 31. dets kell 16 vana-aasta.

P, 27. nov kell 10 esimene advent.  

              kell 23.30 aastalõpu palvus.

P, 1. jaan kell 12 uusaasta. 

P,  4. dets kell 10 teine advent.

R, 6. jaan kell 10 kolmekuningapäev.

Lastele on kirikus kaks mängutuba, 
kus on võimalik jumalateenistust 
jälgida ekraani ja kõlarite abil. 

Ülekanded jumalateenistusest on igal 
pühapäeval nii Pereraadios, Youtu-
be’is kui Facebookis. 

Liikmeannetused

 

Liikmeannetusi saab teha koguduse 
kantseleis või pangaülekandega.

Arve nr: EE282200221005105336
Saaja: EELK Tartu Pauluse kogudus

Summa on annetaja otsustada. 

Südamlik tänu kõigile, kes on teinud 
sel aastal oma liikmeannetuse!

Noortele

talvepäevad Põltsamaal. Lähem info: 
3. – 5. veebruaril 2023 on kirikunoorte 

13. – 16. juulil 2023 on kõik noored 
oodatud kristlikule noortefestivalile 
„Järgmine Peatus” (”JäPe”), mis sel 
korral toimub Pilistveres.  

Noorteõhtud neljapäeviti kell 19, 
välja arvatud 22. ja 29. detsembril. 

www.talvepaevad.poltsamaakogudus.ee

Kui soovid meiega koos laagrisse 
sõita, võta ühendust noortejuht Karl 
Lumistega (tel 5853 3242) või tule 
reedel kell 19 noorteõhtule!

Jõululõuna
20. ja 22. detsembril kell 11 – 14 on 
Tartu Pauluse kiriku tiibhoones 
kaetud jõululõuna vähekindlustatud 
inimestele. Jõululõuna toimub koos-
töös Tartu linnaga. 

R, 16. dets kell 19 Tartu Üliõpilas-
segakoor. 

P, 18. dets kell 17 Vanemuise koori ja 
sümfooniaorkestri advendikontert.

T, 20. dets kell 18 E-Stuudio jõulu-
kontsert. Piletitega. 

T, 27. dets kell 19 Nele-Liis Vaiksoo.

K, 28. dets kell 19 jõulumuusika 
festival „Kirikupühad Maarjamaal“.

T, 13. dets kell 19 Eesti Interpreetide 
Liidu kontsert. Aare-Paul Lattik esi-
tab orelil prantsuse muusikat. Piletid. 

E, 12. dets kell 19 Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Naiskoor. Piletitega.

N, 29. dets kell 18 kammerkoor Voces 
Tallinn, Händeli „Messias“. 

N, 1. dets kell 18 Miina Härma Güm- 
naasiumi advendikontsert. Tasuta. 

L, 3. dets kell 16 Lõuna-Eesti nais- ja 
neidudekooride advendikontsert 
„Jõulusära“. Tasuta. 

L, 10. dets kell 16 Tartu Karlova 
Kooli kooride, I Muusikakooli 
sümfoniettorkestri ja Arsise kellade 
ansambli jõulukontsert.

P, 11. dets kell 17 Maire Eliste Muu-
sikakooli 20. aastapäeva kontsert. 
Piletitega. 

Kontserdid
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Vaimulike kontakt 

abiõpetaja Marek Roots
5193 1501, marek.roots@eelk.ee

5399 6180, kristjan.luhamets@eelk.ee
õpetaja Kristjan Luhamets, 

piiskop Joel Luhamets
508 7366, joel.luhamets@eelk.ee

50 aastat tagasi
17. detsembril 1972 valiti koguduse 
juhatuse esimeheks Halvor Sander. 
Ligi 25 aastaga on ta kõige pikema 
staažiga esimees koguduse ajaloos. 

Leerikool
Uus leerikool algab 27. veebruaril, 
tunnid on esmaspäeviti kell 18.

Eelnev registreerumine pole vajalik. 
Palume märku anda, kui nimetatud 
õhtu ei sobi. Püüame ka teile leida 
parima lahenduse leerikooli jaoks. 

T, 6. dets kell 18 Ülenurme Gümn.
E, 19. dets kell 13 Descartes’i kool

K, 21. dets kell 13:30 Veeriku kool
K, 21. dets kell 12 M. Härma Gümn.

K, 21. dets kell 18 Tamme kool

K, 21. dets kell 10 Reiniku kool

Koolide jõulu- 
jumalateenistused
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