EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
OKTOOBER 2013
Lõikustänupühaks 2013
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!
Heebrea kiri13,16
Lõikustänupühal täname Jumalat selle eest, et meil on toit laual. Maailma rahvastikule mõeldes ei ole
see midagi iseendast mõistetavat. Meie planeedil elavast umbes seitsmest miljardist inimesest kannatab
nälja käes 925 miljonit. Iga päev sureb nälga umbes 16 000 last. Mida tähendab see meile, et kutsume
kaasinimesi üles Jumalat kiitma, head tegema ja osadust pidama?
Heebrea kirja on kirjutanud meile tundmatu autor enne 100. aastat ühele kogudusele, kelle usk oli
hakanud närtsima. Põhjuseks oli väline surve ja usklike tagakiusamine, aga ka sisemine väsimus.
Vaimse väsimuse üks põhjus oli, et Kristuse taastulemine, mida oodati kohe pärast Jeesuse
taevaminemist, oli aastast aastasse viibinud. Kogudus hakkas küsima, mis siis õieti muutus pärast
Jeesuse elu, surma ja ülestõusmist? Kust võtta kindlus, et tema sõnad on tõde, millele rajaneb meie
lootus?
Vastuseks neile küsimustele on kirja peamine teema Kristuse elu ülekordamine ja selgitamine. Heebrea
kirja autor seob selle ohvri mõistega — Jeesus saab olla meie eeskõneleja, sest ta on inimeste patud ristil
lepitanud. Kirja autor tahab öelda, et kristlased pole hüljatud ega omapäi jäetud. Nende mõtetega
tahetakse lugejaid julgustada ja apaatiast ülest raputada.
Lõikustänupüha tähendus seisneb selles, et sel pühal on rohkem kui teistel pühadel kaks erinevat poolt.
Esmalt meenutatakse meile meie paratamatut ainelist olemist — inimene ei ela ainuüksi leivast, aga ta ei
ela ka leivata. Teiseks kutsutakse meid samas seoses mõtlema Jumalale, tema osale meie elus; sellele,
mida me talle võlgneme. Loomulikult ei saa ega peagi me seda võlga Jumalale tagasi maksma, aga
võiksime olla sellest teadlikud ja seda ka väljendada. Ohvri mõistel, mis on meile kaunis arusaamatu, on
Heebrea kirja autori arusaama kohaselt oma koht. Jumal ei vaja meilt midagi, kõige vähem meie
materiaalset andi. Meile on aga vaja, et toome oma ohvri, sest meid on hinges hoitud. Me ohverdame
oma raha, tänusõnu, aega ja võimalusi ligimesele hea tegemiseks, temaga osaduses püsimiseks. See
aitab meil jääda inimeseks ja on Jumalale meelepärane.
Õpetaja Tiit Salumäe
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS.
T, 1. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 2. oktoober kl 18 avatud leeritund (Jaanimaja). Teema: Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus.
Õpetus kolmainsusest. Viib läbi: Kristel Engman.
R, 4. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen; kl 13.30 eakate
teetund - sügise esimene kogunemine (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal), kl 17 mehed ja kl
18 liituvad naised.
P, 6. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Usk ja uskmatus. Teenib õpetaja
Kari Tynkkynen.
E, 7. oktoober kl 18 segakoori proov naistele (Jaanisaal).
T, 8. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 9. oktoober kl 18 kogudusekool, sügishooaja algus (Jaanimaja). Teema: Armulaud - Issanda laud ja
toit teel. Õpetajad: Anu ja Juha Väliaho.
R, 11. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Palvuse peab Lia Salumäe; kl 13.30 eakate teetund
(Jaanisaal); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal), kl 17 mehed, kl 18 liituvad naised.
P, 13. oktoober kl 11 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Igapäevane leib.
Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja praost Michael Schümers (Välis-Eesti piiskopkonna Saksamaa
praostkond). Laulab koguduse segakoor; kl 11 kogunevad lastekiriku lapsed toomkirikusse, et minna
koos leiba küpsetama, õpetaja Maria juurde.
E, 14. oktoober kl 18 segakoori proov naistele (Jaanisaal).
T, 15. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 16. oktoober kl 18 avatud leeritund (Jaanimaja). Teema: Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht.
Sakramendid. Meie Isa palve. Viib läbi: Kristel Engman.
R, 18. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 13.30 eakate
teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal).
L, 19. oktoober kl 16 kirikukontsert (Jaani kirik). Esinevad Katrin Lehismets (sopran), Taimi Kopli
(viiul) ja Jüri Ilves (orel). Kavas Händeli looming. Sissepääs vaba annetusega.
P, 20. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Usuvõitlus. Teenib õpetaja Tiit
Salumäe.
T, 22. oktoober kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Külas Wolfhageni praostkonna oratooriumikoor
Saksamaalt ja õpetaja Katharina Ufholz. Kõlab Vivaldi „Gloria” ning eesti ja saksa heliloojate koori- ja
instrumentaalmuusika. Sissepääs vaba annetusega.
K, 23. oktoober kl 18 kogudusekool (Jaanimaja). Teema: Kristlase elu I – usuvõitlus. Õpetajad: Anu ja
Juha Väliaho.
R, 25. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 13.30 eakate
teetund (Jaanisaal).
P, 27. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Andke üksteisele andeks.
Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (toomkiriku käärkamber).
Juhendab Maria Strauss.
E, 28. oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 29. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 30. oktoober kl 18 avatud leeritund (Jaanimaja). Teema: Kirikumuusika ja –kunst. Kristlikud
sümbolid kunstiajaloos, arhitektuuris ja meie ümber. Viivad läbi: Lia ja Tiit Salumäe.

EELINFO.
L, 23.11 kl 16 helilooja Sirje Kaasiku juubelikontsert (toomkirik). Esinevad lapsed ja koorid Sirje
Kaasiku juhatamisel ning Haapsalu muusikakooli kammerorkester, dirigent Lehari Kaustel. Sissepääs
vaba annetusega.
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L, 30.11 kl 16.30 advendiküünla süütamise kontsert (toomkirik). Esineb Riiklik Akadeemiline
Meeskoor; kl 18 advendiküünla süütamine piiskopilinnuses.
P, 01.12 kl 16 advendikontsert (toomkirik). Esinevad: Eesti tütarlastekoor, Haapsalu Tütarlastekoor
Canzone ja Haapsalu Kammerkoor.
L, 07.12 kl 17 advendikontsert (toomkirik) "Baroki ajastu šedöövrid". Esinevad Peterburi
Konstantinovski orkester ja solistid.
L, 14.12 kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Dave Benton.
P, 22.12 kl 14 jõulukontsert (toomkirik). Arsise käsikellade ansambel.
T, 24.12 kl 16, 19 ja 23 jõululaupäeva teenistused toomkirikus
R, 27.12 kl 18 johannesepäeva kontsertaktus (toomkirik). Esineb Tallinna tehnikaülikooli vilistlaste
naiskoor.

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KÜLASKÄIK TÜRGIMAALE.
24. septembrist kuni 1. oktoobrini on Eesti-Türgi sõprusühingu EESTÜRK kutsel külaskäigul Türgis
EKN delegatsioon koosseisus EELK peapiiskop ja EKN president Andres Põder abikaasaga; assessor
praost Tiit Salumäe abikaasaga; praost Peeter Kaldur abikaasaga; abipraost Arho Tuhkru; EKN
täitevsekretär Ruudi Leinus ja Eesti Kristliku Nelipühakiriku praost Meelis Maikalu. Esimestel päevadel
Istanbulis tutvuti selle ajaloolise linna vaatamisväärsustega ja külastati ühte kooli ja meediaasutusi. 26.
septembril kohtuti Tema Pühaduse Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhi Bartolomeusega tema
residentsis. Kohtumine sai teoks vastukülaskäiguna patriarhi hiljutisele Eesti visiidile. Peapiiskop
avaldas tänu patriarhile tema Eesti visiidi eest ja andis üle fotoalbumi piltidega kohtumisest EKN
esindajatega Tallinnas. Mõttevahetuses käsitleti kirikute rolli ühiskonnas. Patriarh Bartolomeus avaldas
tänu eriti meeldejääva vastuvõtu eest ja toonitas dialoogi vajadust kolme ainujumala religiooni vahel.
Türgis on selline dialoog toimunud enam kui paarkümmend aastat. (Allolev foto on tehtud
Konstantinoopoli oikumeenilises patriarhaadis.) Edasi siirduti Lõuna-Türgis asuvasse Gazantepi linna,
mille ajalugu läheb tagasi 5000 aastat. Kohtuti linnapeaga, kohaliku ülikooli rektoriga ja mitmete
oluliste äriinimestega, kes toetavad ohvrimeelselt näiteks koolide rajamist ja dialoogi Türgi
rahvusgruppide ja religioonide vahel. Järgnevalt külastati Urfa linna Hiiobi hauda ja Aabrahami
sünnikohta. Kohtumine Süüria kiriku metropoliit Timotheos Samuel Aktasega toimus peaingel Gaabrieli
kloosts, mis on piirkonna vanim kristlik tegutsev klooster.

Tiit Salumäe
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KATHARINA UFHOLZ TULEB KOORIGA HAAPSALLU.
22. oktoobril annab Haapsalu toomkirikus kontserdi Wolfhageni praostkonna oratooriumikoor, kelle
toob Haapsallu siin õpetajana aasta aega teeninud Katharina Ufholz. Aastast 1990 tegutseva koori
moodustavad lauljad, kes tahavad esitada nõudlikke kirikumuusikateoseid, näiteks oratooriumid ja
kantaadid. Tänavu esitas koor Saksamaal Vivaldi Gloria D–duuri koos Pärnu Eliisabeti koguduse koori
ja Espoo Tapiola koguduse kammerkooriga. Nüüdse reisi eesmärk on kanda sama teos ette ka Pärnus,
Espoos ja Helsingis ning arendada sõprussuhteid, mis on kestnud üle 10 aasta. 22. oktoobril kell 19
esitab koor Vivaldi Gloria Haapsalu toomkirikus. Kõlab ka eesti ja saksa heliloojate koori– ning
intrumentaalmuusika.
Maria Strauss

LASTEKIRIK ALUSTAS UUT ÕPPEAASTAT.
Lastekirik alustas sel sügisel hooaega toreda perelaagriga 6.–8. septembril Koopa talus. Laagri teema
oli „Kes hoolitseb minu eest?” Laagriaega mahtusid piiblitund, laul ja meisterdamine, aga aega jäi ka
mängudeks. Külas käisid lastekirjanik Aidi Vallik ja kunstnik Ott Vallik, kelle raamatust „Pints ja
Tutsik” on saanud laste lemmik. Õhtuhämarust kroonis suur lõke. Pühapäeval avasime toomkirikus
lastekiriku õppeaasta ja kogudus sai kuulda laagris õpitud laule.
Lydia Kalda

KOGUDUSE KULDVARA.
Malle Allmere kuulub Haapsalu koguduse kuldvara hulka. Kui kogudusel on külalised, on kindel, et
Malle on üks, kelle peal on külaliste toitlustamine. Oktoobrist, mil eakad peavad pärast suvepausi
reedeti jälle teetundi, on Malle see, kes laua katab ja koristab. Teda on jätkunud diakooniatööle ja
kantseleisse.
Nõnda on ta rohketes ametites koguduse juures töötanud 1990. aasta sügisest, mil käis leeris ja sai
koguduse liikmeks. Leeri läks ta kolleegi kutsel — kolleeg ei tahtnud üksi minna. Vastse liikme esimene
töö koguduses oli jõulukuuskede viimine vanadele inimestele. Kuused, neid oli sadakond, tõi ja aitas
laiali vedada koguduse tollane kirikumees ja majandusjuht Vladimir Mikson. „Kuuski vedasime jõuluks
laiali 2–3 aastat, siis tulid toiduabipakid, viisime neid inimestele koju,” meenutas Malle Allmere.
Siis hakkasid nad koos Liidia Loodusega eakate teetundi tegema. Liidia hoolitses teetunni sisulise külje
eest, Malle, et oleks midagi lauale panna.
Veel on Malle olnud Jaani kiriku perenaine ja koristaja. Ta on tegelnud diakoonia annetusmüügiga.
Olnud aastaid koguduse kassapidaja. Ilusa käekirja pärast on ta pandud koguduse raamatuid täitma.
Kirjutab raamatusse kõik leeritamised, matmised ja muud talitused. Kirjutab koguduseliikmeile nende
tähtpäeva puhul õnnitluskaarte.
Koguduse nõukogu liige on Malle 1994. aastast. Ta on olnud revisjonikomisjoni liige.
Kui Malle kirikutööd ei tee, on ta tõenäoliselt oma suvilas Topul. Kui abikaasa seal piire ei seaks,
oleksid suvilas ainult lillepeenrad. Nüüd kasvab seal ka muud peale lillede. Talviti on nad abikaasaga
linnakodus. Lapsed on suured ja elavad oma elu. Poeg on Soomes pagar, üks tütar on nagu emagi omal
ajal, elektrivõrgus, nüüd siis Imatras tööl. Teine tütar peab Pärnus autopesulat.
Kogudusetöö kohta ütleb Malle, et kuigi teinekord on raske, meeldib talle rahmeldada, inimestega
suhelda ja neid aidata. Praegugi korjab ta suvilas talveõunu, et anda need soomlastele, kes toovad
kogudusele humanitaarabi. Soomlased tulevad nii kaugelt põhjast, et õunapuid seal ei kasva.
Mallet kurvastab vahel, et noori ja vanu käib leeris küll, aga koguduse tööst ei taheta osa võtta. Ikka on
ainult ühed ja samad inimesed, kes askeldavad.
Koguduse kõrval on Malle algusest peale ehk 13 aastat kristliku pensionäride ühenduse Eelim juhatuse
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liige. Ühendust juhib baptistipastor Aare Tamm, aga Eelim ühendab peaaegu kõiki Haapsalu kogudusi,
sh ka luterlasi.
Kuigi leeri läks Malle alles 1990. aastal, kasvas ta üles kristlikus kodus. Pühapäeval tema
lapsepõlvekodus tööd ei tehtud, olgu aeg nii kiire kui tahes. Igal õhtul, kui söök oli söödud ja nõud
pestud, loeti Piiblit. Ema mängis kitarri, lauldi kirikulaule. Kodus pidi valitsema kord ja puhtus. Riideid
ja musti nõusid vedelema jätta ei lubatud. Maalapsena tuli Mallel varakult tööle hakata. Kuueselt tuli
karja minna, kümneselt tuli heinal käia — isa meisterdas tüdrukule väikese reha ja vikati. Malle isa oli
elupõline Tori hobuste kasvataja, ta käis isegi Moskvas põllumajandusnäitusel ja sai seal tšempioniks.
Rohkem kui eakaaslastega mängida, meeldis väikesel Mallel olla vanade usklike inimeste seltsis, nende
juttu kuulata ja nendega ka Vidruka palvemajas käia. Oma lapsepõlvest mäletab Malle veel, et
lõikustänupühaks küpsetas ema alati saia. See oli tol ajal suur sündmus, sest saia tehti haruharva.
Lõikustänupühaks tehti ka kõrvitsasuppi ja muid kõrvitsatoite. Lõikuspühaks pidid põllutööd tehtud
olema ja vili salves. Algasid tubased tööd ja jõuluootuse aeg.
Mallele on tähtis käia lõikustänupühal kirikus ja viia oma põlluande altari ette tänuks ja õnnistamiseks.
Palve on tema igapäevaelu loomulik osa. Kodust ei lahku ta kunagi nii, et pole lugenud oma palveid.
„Need on mind aidanud ja hoidnud,” tunnistas Malle.
Lehte Ilves

TÄNU ANNETUSTE EEST.
Annetused moodustavad kolmandiku koguduse eelarvest. Koguduse selle aasta eelarves on kavandatud
tulu 43 000 eurot, peaaegu kolmandik sellest tuleb koguduseliikme annetustest ja kirikukorjandusest,
ülejäänud tulu on sihtotstarbeline rahaeraldus või annetus.
Veerandi tänavusest tulust moodustab Saksa Evangeelse Kiriku abiprogrammi Gustav Adolf Werki
sihtotstarbeline toetus, et remontida koguduse kantselei katus. Toetus moodustas 70% töö maksumusest.
Katusepanek on pooleli, lootus on jätkata oktoobris. Kulutusi on kavandatud 49 000 € ulatuses, sellest
48% on seotud palgaliste ja lepinguliste töötajate töötasu ning maksudega.
Kantselei katuse ja oreli remondiks läks 35% kulust. Koguduse muu tegevus võtab 27%.
Koguduse nõukogu kinnitab iga aasta alguses suuremate tööde nimekirja. Tänavu oli mitu sellist tööd
seotud Jaani kirikuga. Jaani kiriku oreli remondi teise etapi lõpetamist rahastas Kultuurkapital. See töö
lõppes veebruaris. Selle järel, aprillis, algas Jaani kiriku altari remont. Seda toetasid Haapsalu
linnavalitsus ja eraannetajad. Nüüdseks on remonditud altari toestus ja altar on saanud uue
tammepuidust laua. Juulis alustati altari detailide puhastamist värvist. Restaureeritud ja kogudusele
tagastatud on Jaani kiriku altari vapitahvlid. Tahvlid pannakse tagasi nende endisele asukohale. Ristija
Johannese kuju restaureerimine veel käib. Kui töö on tehtud, otsustatakse, kuhu kuju paigutada. Üks
kaalumise koht on toomkirikus asuv vitriinkapp.
Järge ootab Ehte 4 katus. Selle projekt on valmis ja ootab rentnike rahastamise otsust. Veel sel sügisel
peavad korda saama Kooli 4 katlamaja ja Koopa talu sauna lagunemisohus varikatused.
Täname kõiki, kes on kogudust toetanud eestpalvete, annetuste ja muu tööga: aidanud korras hoida ja
kaunistada kirikuid, löönud kaasa laste–, noorte– ja leeritöös; laulukoorides ja diakooniatöös. Koguduste
tõeline ressurss ongi meie inimesed.
Tihtipeale küsitakse, kui palju on õige annetada. Kuigi kirikukogu otsusega on palutud tasuda
liikmemaksuks 1% isiku tulust, jääb annetus siiski igaühe südametunnistuse otsustada. Igaüks andku
oma jõu ja soovi kohaselt.
Septembri alguseks oli laekunud 61% eelarvega kavandatud liikmeannetusi. Täname neid koguduse
liikmeid, kes on tasunud 2013. aasta liikmeannetuse ja palume liikmeannetus tasuda võimalikult
peatselt. Liikmemaksu võib maksta kas korraga või osa kaupa, kuid koguduse tööd on lihtsam
korraldada, kui annetused laekuvad ühtlaselt, mitte ei kuhju näiteks aasta lõppu. Selleks soovitab juhatus
teha pangas püsikorraldus.
Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt
mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetustelt. Vastava teate saatmiseks maksuametile vajame
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annetaja isikukoodi.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslik liige on iga konfirmeeritud koguduse liige, kes on
tasunud liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Täisõiguslikul koguduse liikmel on
õigus osaleda koguduse täiskogu töös ja valida koguduse nõukogu.
Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole SEB 10602003965006; Swedbank
1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks
tasutakse.
Tiit Salumäe, koguduse õpetaja.
Madis Kütt, juhatuse esimees.

MART SALUMÄE PAJATAB.
Võimu tipus olevad poliitikud erinevad Jumalast vaid selle poolest, et Jumal teab kõike, aga nemad
teavad paremini.

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS.
3. oktoober

4. oktoober
5. oktoober

6. oktoober
7. oktoober

9. oktoober
10. oktoober

11. oktoober
13. oktoober
14. oktoober

16. oktoober
17. oktoober

Laine Rand
Ingrid Arro
Kristel Saal-Engman
Samuel Kastepõld
Liis Särel
Agu Saukas
Janelin Reimets
Harriet Lämmergas
Martin Evert
Eneken Berglund
Eliisabet Luure
Helju Elmik
Terje Lõhmus
Krisbert Kaareste
Salme Pajunurm
Ain Soome
Aino Sadam
Linda Tomingas
Ivi Kauppinen
Karin Teder
Kädi Jõgi
Lehti Padu
Mark Pavlovski
Henry Madi
Sirje Viiret
Olev Soodla
Marko Olenko
Kairi Jets
Ingrid Laasi
Marie Helene Vichterpal
Leida-Lisette Viinapuu
Endel Jets
Mary-Liis Kaabel
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88
40
90
88
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19. oktoober

20. oktoober
22. oktoober
23. oktoober

24. oktoober

25. oktoober
26. oktoober
27. oktoober
28. oktoober
29. oktoober
30. oktoober
31. oktoober

Mariliis Remmel
Saara Mikli
Inna Kaareste
Lauri Reppo
Uku Emil Engman
Hugo Oliver Kruusel
Kirke Kalamats
Õie Treve
Malle Allmere
Tiina Brock
Rebeka Strauss
Henri Telling
Alfred Kivimurd
Viljar Sepp
Gregor Särel
Greete Viita
Tõnis Padu
Merilin Scults
Oliivia Baikova
Tiina Kaevats
Vladislav Ednasevski
Eva Luure
Siiri Mikk
Lia Salumäe
Rainer Brock
Hugo Vihmann
Ethel Reesar
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OKTOOBRI JUHTSALM JA PALVE
Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid! Psalm 67:7

Jumal, meie Isa,
me täname ja kiidame Sind
Sinu helduse pärast,
et Sa rikkalikult jagad meile
oma häid ande,
kõike, mida me eluks vajame.
Sina õnnistad meie tööd
ja lased sellel korda minna;
Sina teed viljakaks mulla,
ja tood leiva välja maa seest.
Sinu õnnistusest me elame,
Sinu armust me Sind kiidame.
Õpeta meidki olema helded
ja jagama teistega kõike head,
mida Sa meile annad.

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku
(tel. 52 80635).
Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13.
Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud
ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346; Ülla Paras - 53462673
Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.
Telefon
473 7166, 473 7167, 528 0635.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Koduleht
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.
Registrikood
80210533
Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu e-post
lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/
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TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Ingrid Laasi
Karin Teder
Maria Strauss
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633.
E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: ingridlaasi@hot.ee
E-post: karin.teder@mail.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: teno.ilves@mail.ee

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate
kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht asub
Haapsalu toomkirikus stendil, koguduse kantseleis ja Jaani kirikus. E-postiga saadame lehe neile, kelle
aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid võimalikult paljude
huvilisteni. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse.
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