
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

DETSEMBER 2011  
 
Armas lugeja! 

Ootamine võib olla väga ebameeldiv. Kas sa oled seda kogenud? Sa seisad bussipeatuses ja buss ei 

tule. Buss oleks pidanud tulema juba kümme minutit tagasi, aga sa ootad ikka veel. Sa muutud 

kannatamatuks. Võibolla on sul tähtis kokkusaamine, kuhu sa ei tohi hilineda. Aga isegi kui sul ei 

ole kiire, vaid sa tahad lihtsalt pärast pikka tööpäeva koju jõuda - selline ootamine vihastab sind ja 

raiskab su aega.  

Esimesel advendil algab uus kirikuaasta. Ja see algab just nimelt ootamise ajaga: Neli nädalat 

jõulude ootamise aega! Milleks? Kas ei oleks loogilisem, kui uus kirikuaasta algaks kohe 

jõuludega? Kas kõige tähtsam püha ei oleks parim kirikuaasta algus? Miks kõigepealt ootamine?  

Võibolla on olemas ka teistsugune ootamine. Kujuta ette, et ootad külla head sõpra. Sa ei ole teda 

väga kaua näinud. Ootamisrõõm on suur, sa ei suuda teda enam ära oodata! Aga õnneks on sul veel 

aega valmistuda tema tulekuks. Sul on piisavalt aega kodu koristada. On aega külalistetuba korda 

teha ja voodi korda seada. On aega poes käia ja küpsetada tema lemmikkook. 

Advendiajal me täpselt seda teemegi: me ootame ja valmistume hea sõbra tulekuks, kes on siiski 

midagi palju enamat kui lihtsalt sõber. Mul on ikka ja jälle raske uskuda seda imet, mis juhtus 

Petlemma tallis: Jumal tuleb ise inimeste juurde, et olla meie lähedal. Ta teeb meile kingituse 

Jeesuse kaudu, selle sõimes lamava lapse kaudu. Kuid Jumal ei tule ette teatamata, sest ta tahab, et 

teda oodatakse. 

Sellepärast kuuleme advendiaja jumalateenistustel piiblilugemisi, milles räägitakse Jeesuse tulekust. 

Me kuuleme, kuidas prohvet Jesaja räägib saabuvast Messiasest. Me kuuleme, kuidas ingel ilmub 

unes Joosepile ja valmistab teda ette, et Maarja, tema kihlatu, toob ilmale ühe erilise poja. Ja me 

kuuleme ka sellest, et Jeesus tuleb veel teist korda tagasi. 

Advendiajal me valmistume selleks, et Jumal tuleb meie juurde, meie maailma. Me kaunistame 

tänavaid ja kodusid. Me süütame küünlaid, mis meenutavad meile, et Kristuse valgus paistab meie 

pimedasse maailma. Me koristame, küpsetame, teeme süüa, kutsume pere ja sõbrad külla. Ja me 

avame südamed inimestele, kes kannatavad puudust siin maailmas ja meie ühiskonnas – nii nagu 

Jeesus avas meile oma südame.  

Ma soovin meile kõigile lootusrikast ja rõõmsat ootamise aega ja õnnistatud jõulupühi! Ja soovin, et 

ka pärast advendiaega jääks meie südamesse tükike adventi. 

 

Teie Katharina Ufholz 

Tõlkis Maria Strauss 



KOGUDUSE TEGEVUSKAVA DETSEMBRIS  

 

R, 2. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 3. dets kl 18 advendikontsert (toomkirik). Läänemaa oratooriumikoor, Vene Koorikapell, Jõhvi 

segakoor Poolkuu, Haapsalu Kammerorkester. Dirigent Lehari Kaustel. Ettekandel W.A.Mozart 

Missa brevis in G ja jõululaulud. Piletiga, 3€ / 2€. Piletid müügil 30 min enne algust kohapeal. 

P, 4. dets kl 11 2. advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sinu kuningas tuleb 

kirkuses. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz. Laulab koguduse segakoor. 

T, 6. dets kl 19 Soome iseseisvuspäeva jumalateenistus ja kaunimad jõululaulud (toomkirik), 

soome keeles. Teenib õpetaja Kari Tynkkynen 

R, 9. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 10. dets kl 11 koguduse nõukogu koosolek (Jaanimaja); 14 koguduse jõulupuu (Jaani kirik); kl 

18 jõulukontsert (toomkirik). Venemaa rahvusvaheliselt tunnustatud ooperisolistid Olga Trifonova, 

sopran (Peterburi Maria Teater), Hatšatur Badaljan, tenor (Moskva Novaja Opera) & Santk 

Peterburg Trio: Maria Safarjants (viiul), Sergei Slovatševski (tšello), Sergei Urõvajev (klaver), 

Kavas: Glinka romansid ja Rimski-Korsakovi aariad ooperitest Tšaikovski Trio klaverile, viiulile ja 

tšellole. Piletiga, 10 €. (eelmüük Piletilevis) 

P, 11. dets kl 11 3. advendi jumalateenistus. Teema: Valmistage Kuningale teed. Teenib õpetaja Kari 

Tynkkynen, ja Siiri Mikk. Laulab koguduse lastekoor; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool 

(toomkiriku käärkamber). 

E, 12. dets kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 13. dets kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Dirigent Daniel 

Reuss. Kavas: Olav Ehala, Arvo Pärdi, Tõnu Naissoo, Veljo Tormise, Cyrillus Kreegi ja Francis 

Poulenci jõululaulud. Sissepääs: vaba annetus. 

R, 16. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 18. dets kl 11 4. advendi jumalateenistus armulauaga, leeripüha (toomkirik). Teema: Issand on 

lähedal. Teenivad õpetajad Tiit Salumäe, Katharina Ufholz ja Teno Ilves. Laulab naiskoor Kaasike; 

kl 18 jõulukontsert (toomkirik). Laulustuudio Do-Re-Mi. Juhatab Anne Pääsuke. Piletiga, 3€. 

T, 20. dets kl 12 ja 13 Haapsalu Gümnaasiumi jõulukontserdid (toomkirik). 

K, 21. dets kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Toomas Anni ja Kadri Savva - Rõõmsad jõulud 2011" 

koos saateansambliga. Piletiga, 8€ / 7€ ja 10€. (eelmüük Piletilevis) 

N, 22. dets kl 10 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi jõuluaktus (toomkirik). 

R, 23. dets kl 18 jõulukontsert (toomkirik). Esinevad Arsise kellade ansambel, Arsise noorte 

kellade ansambel, Tartu kellade ansambel. Dirigent Aivar Mäe. Piletiga, 8€ / 5 €. (eelmüük 

Piletilevis) 

L, 24. dets kl 19 jõuluõhtu jumalateenistus (toomkirik). Teema: Teile on sündinud Päästja! Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen. Laulab toomkoor; kl 24 jõuluöö missa (toomkirik). Teenib õpetaja Leevi 

Reinaru. Laulavad Lääne-Nigula koguduse noored. 

P, 25. dets kl 11 1. jõulupüha jumalateenistus (toomkirik). Teema: Sõna sai lihaks. Teenivad 

õpetajad Kari Tynkkynen ja Katharina Ufholz. Laulab koguduse lastekoor. 

E, 26. dets kl 12 2. jõulupüha jumalateenistus (toomkirik). Teema: Kristuse tunnistajad.  Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen.  

T, 27. dets kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus (toomkirik). Solist Mati Palm, orelil Piret Aidulo. 

Kõnelevad linnapea Urmas Sukles ja praost Tiit Salumäe. Koguduse teenetemärgi üleandmine. 

Sissepääs: vaba annetus.  

L, 31. dets kl 17 vana-aasta jumalateenistus (toomkirik). Teema: Meie aeg on Issanda käes. Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor; kl 23.15 Uusaasta vigilia (toomkirik). Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. Orelil Lia Salumäe. 



P, 1. jaan kl 11 uusaasta jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Nimi Jeesus Teenib  

õpetaja .Tiit Salumäe. 

R, 6. jaan kl 18 kolmekuningapäeva kontsert-palvus. Veel kord jõululaule. Kaastegevad koguduse 

koorid. Teenib  õpetaja .Tiit Salumäe. 

 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Alates 8. jaanuarist kuni 31. 

märtsini 2012 toimuvad regulaarsed jumalateenistused Jaani kirikus. OLED OODATUD! 

Lastekirik. Lastekiriku kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. Alates jaanuarist on 

tunnid Jaanimajas. Uuel aastal jätkame taas 8. jaanuaril. Lastekiriku juhendajad on Riina Teller, 

Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 53 

477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Lastekiriku lauluring. Juhendab Lia Salumäe - 53 039835. Oodatud on lapsed alates 5-st 

eluaastast. Kogunetakse kord nädalas Jaanisaalis. 

Leerikursus. Uus leerikursus algab uuel aastal. Soovijatel palun registreeruda. Leeri infot saab 

koguduse õpetajalt tiit.salumae@eelk.ee  

Eakate teetund. Detsembri kuus kogunetakse reedel 2.12. ja 9.12. kl 15 Jaanisaalis. 

Toomkirik ja muuseum. Konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, laboratoorium, 

keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee Kirik on avatud 

detsembri kuus peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal. Jaani kirik on avatud 

ettetellimisel. 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud kuni 16. detsembrini: E, T, K ja R kl 9.30-13.30. 

Jõuluvaheaeg alates 19.12. Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

kokku (Tel. 52 80635). 

Koguduse igakuine 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 

Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis. 

Eesti kiriku elust saab lugeda  

http://eelk.ee/  

http://www.eestikirik.ee/ 

Koguduse nõukogu koosolek toimub 10. detsembril algusega kl 11 Jaanimajas. 

 

Muusikasõpradele.  
 

L, 3. dets kl 18 - Läänemaa oratooriumikoor ja Haapsalu Kammerorkester. 

L, 10. dets kl 18 - Peterburi muusikud. 

T, 13. dets kl 19 - Eesti Filharmoonia Kammerkoor. 

P, 18. dets kl 18 - Laulustuudio Do-Re-Mi. 

K, 21. dets kl 19 - Toomas Anni ja Kadri Savva. 

R, 23. dets kl 18 - Arsise käsikellade ansambel. 

T, 27. dets kl 18 - Johannesepäeva kontsert-aktus. Bass Mati Palm. Orelil Piret Aidulo. 

 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:tiit.salumae@eelk.ee
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/


INFOKS 
 

Novembri algusest on Haapsalu koguduses uus abiõpetaja Katharina Ufholz (30 a.). 

Katariina on kirikuõpetaja EELK sõpruskirikust Kurhessen-Waldeckist Saksamaalt ja jääb üheks 

aastaks tööle Haapsalu kogudusse õpetaja Tiit Salumäe abilisena. 

Oma kujunemisest kirjutab Katariina: „Olen kirikuga seotud juba lapsepõlvest peale. Oma 

kodukoguduses Saksamaal käisin pühapäevakoolis ja hiljem noortetunnis. Minu isa kuulus pikka 

aega koguduse juhatusse. Kõige südamelähedasem on mulle alati olnud muusika. Noorukieas 

mängisin jumalateenistusel orelit, laulsin kahes kooris ja mõnda aega juhatasin ka üht neist 

kooridest. Lõin aktiivselt kaasa koguduse laste- ja noortetöös. Peagi küpses minus soov minna 

õppima teoloogiat ja saada kirikuõpetajaks. Ülikooliaja veetsin Lõuna-Saksamaal Heidelbergis ja 

Tübingenis. Vikariaadis olin Hesseni liidumaa põhjaosas, Bad Arolseni väikelinnas. Mul on hea 

meel, et mul on nüüd võimalik õppida tundma Eestit, siinset kultuuri ja keelt, aga eelkõige siin 

elavaid inimesi. Ootan huviga uusi ülesandeid ja kogemusi ning ootan juba teiega kohtumist!“ 

 

Tallinna Jaani kirikus kuulutati 20. novembril välja uue vaimuliku laulu konkursi võitjad.  

Konkursi eesmärgiks oli julgustada eestlasi looma oma kristlikku muusikat. 35 laulu hulgast valis 

hindamiskomisjon parimaks Sirje Kaasiku laulu «Armas Jumal, mind sa kuule». 

Novembrikuu Tooma missal Tallinnas kõlas ilus eesti vaimulik muusika, kui konkursi kolme 

parema laulu autorid pakkusid publikule näiteid uuest missamuusikast. Hindamiskomisjoni liikmed 

Peeter Klaas, Joel Reinaru, Pia ja Tero Ruotsala ning Jaan Tammsalu jäid saagiga väga rahule. 

Konkursile esitatud laulude seast tehakse valimik, mis pannakse Tooma missa laulikusse ja mida 

tulevikus missadel mängitakse. 

Uue vaimuliku laulu konkursil sai kolmanda koha Maris Lendi laul «Au ja kiitus», teise koha pälvis 

Lea Kanguri ja Urmas Kiviselja loodud «Südame silmad». Võidulaulu autor Sirje Kaasik, Haapsalu 

muusikakooli õpetaja ja paljude kooride juht, ütles: «See lugu lihtsalt tuli, anti ja minu arust võib 

palve ollagi nii lihtne.»  

Tooma missale ehk usus kahtlejate rõõmupeole, kus rõhk on patuste solidaarsusel, sobivad 

hindamiskomisjoni arvates just lihtsad palved ja sõnad, millega igaüks võib ühineda. Tooma 

ansambli juht Tero Ruotsala ütles, et võidulaulu viis on väga ilus ning lugu sobib hästi ka 

ühislauluks. 

Konkursi võiduloo autori auhinnaks oli reis Soome ning võimalus esineda oma lauluga Helsingi 

Tooma missal. Teise ja kolmanda koha omanikud said Rocca al Mare keskuse kinkekaardid.  

Järgmised Tooma missad toimuvad Tartu Maarja koguduse majas 11. detsembril kell 18 ja Tallinna 

Jaani kirikus 25. detsembril kell 17, kus ühislauluna kuuleb muu hulgas ka võidulugu «Armas 

Jumal, mind sa kuule». 

Eesti Kirik - Pia Ruotsala 

 

Ilmus Lääne praostkonna aastakiri Scripta Annalia 

Trükist ilmus EELK Lääne praostkonna aastakiri Scripta Annalia 2011, mis võtab kokku kõigi 

praostkonna koguduste tegemised 2011. aastal. 24-leheküljelist aastakirja saab lugeda ka internetist 

portaalis Läänlane. Koguduse liikmetel, kes ei ole saanud aastakirja kätte, palutakse võtta ühendust 

koguduse kantseleiga. 

 

Haapsalu toomkirikus süüdati advendiküünal. 

1. advendi õhtul oli kirik rahvast täis - kuulati Sirje Kaasiku jõululaule. Esinesid Haapsalu 

koguduse toomkoor ja lastekoor, Uuemõisa algkooli lastekoor, Haapsalu muusikakooli 

lasteansambel ja naiskoor Kaasike. Dirigeeris Sirje Kaasik ja orelil saatis Lia Salumäe. Vaata 

fotosid ja videot kontserdist, küünalde süütamisest ja Haapsalu jõulupuust portaalis Läänlane.  

http://issuu.com/ivarsoopan/docs/scripta


 

Juhatuse tööst. 

Juhatuse koosolek toimus 14. novembril. Põhiline teema oli koguduse arengukava 2012-2014 

eelnõu ettevalmistamine koguduse nõukogule. Koguduse arengukava eelnõu on ette valmistanud 

töörühm Kristi Ainjärve eestvedamisel. Arengukava esitatakse detsembris kogunevale koguduse 

nõukogule. 

 

Laulu- ja palveraamatu aasta on suurepäraselt õnnestunud! 

 

Millised on Sinu muljed, kuivõrd läks lauluraamatuaasta korda?  

Minu meelest on lauluraamatu teema-aasta korraldajad teinud ära väga suure töö. Eriti tunnustaksin 

kirikuvalitsust innustajana ning Kirikumuusika Liitu täideviijana. Ise olen osalenud mõnel üritusel: 

kuulanud üht kevadist kirikumuusika konverentsi, juhendanud ühte teemakohast töötuba, osalenud 

uute koraaliseadete väljaandmisel ja esitlustel, võtnud osa Haapsalu koraalimaratonist ning võib-

olla teinud veel midagi. Olen kuulnud, et paljud praostkonnad on korraldanud kohtadel laulupäevi 

ja olen lugenud Eesti Kirikust hümnoloogilisi kirjatükke KLPRi lauludest.  

Kui välja tuua eredam mälestus, siis võiks selleks olla augustikuine koraalimaraton Haapsalus. 

Laulsin esimest korda elus kolm tundi järjest kirikulaule ja nägin ka teisi seda tegevat ning kogesin 

nii enda kui teiste puhul suurt rõõmu, mida see tegevus kaasa tõi. KLPRi teema-aasta on igal juhul 

suurepäraselt õnnestunud. 

 

Pikemalt loe nädalalehes Eesti Kirik 30.11.2011 kirikuõpetaja ja muusik Mart Jaanson usutluses. 

 

NATUKE NALJA 

 

JÕULUVANA KÜMME SÄÄSTUNIPPI 

Kümme asja, mis aitavad Jõuluvanal tänavu eelarvetasakaalu säilitada: 

 

1. Dokumendihaldus: Loen igas kolmandas laste saadetud kirjas läbi iga viienda rea. 
 

2. Kingitused-annetused ja erisoodustusmaks kingitustelt: Tellin kõik kingitused Hiinast 

(ebakvaliteetsed, kuid tervisele üldiselt ohutud). 
 

3. Tööjõukulu: Kasutan kingituste pakkijatena odavaid Eesti päkapikke (kalevipikud). 
 

4. Esinduskulu: Ostan riided taaskasutuskeskusest. 
 

5. Sisse ostetud teenus: lasen Lumehelbekesel end FIEna arvele võtta. 
 

6. Väikevahendid: Vähendan vitsaraagude arvu kimbus, see-eest löön tugevamalt. 
 

7. Komandeeringukulud: Lendan Ryanairi põdrasaaniga. 
 

8. Transpordikulu: Headesse kätesse rendile anda põhjapõder Rudolf (lihasööjatel mitte tülitada). 
 

9. Lisateenused: Kiirema teeninduse huvides võtan luuletuse asemel vastu ka 10 eurot. 
 

10. Turunduskulu: Asendan iga kümnenda kingituse e-kingitusega. 
 

www.anekdoot.ee 

http://www.anekdoot.ee/


SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRIS 

 

2. dets Linda Reinsaar 85 

 Mare Padu 

3. dets Varje Võrklaev 

 Marju Kelviste 

4. dets Sandra-Aleksandra Salumäe 

5. dets Alma Leppik 90 

 Viia Birnbaum 

 Lea Kiis 

7. dets Karmel Naudre 15 

8. dets Ragne Miller 

9. dets Kaido Kliss 

11. dets Ahto Eesmäe 

12. dets Elise Sarapuu 

 Karin Julge 

 Jaagup Toompuu 

13. dets Krista Leppiko 

 Hanna Stina Lepmets 20 

14. dets Erna Virro 

 Kairit Martson 

15. dets Heino Koha 

 Marge Kivi 

16. dets Aasa Ellerhein 98 

 Magda Küünarpuu 

17. dets Antonia Bakis 99 

 Arvi Sinisaar 

 Luule Sinisaar 

 Max Alexander Nordström 

18. dets Annika Annus 

19. dets Leili Kirs 

22. dets Andres Lingkreim 

 Kerli Truuver 

23. dets Liilia Šipulin 

 Kadi Saviir 

 Keitlin Viita 5 

24. dets Mariliis Olenko 30 

25. dets Tiit Salumäe 60 

 Tiina Mikkor 

 Liis-Marii Järve 

26. dets Olev Loodus 

28. dets Rene Serg) 

 Jüri Salumäe 

29. dets Ülo Niin 70 

 Kristel Peikel 

30. dets Katrin Alliku 

31. dets Lehte Ilves 60 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



DETSEMBRI JUHTSALM JA PALVE 

 

“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”,  

see on tõlkes: Jumal on meiega. (Matteuse 1:23) 

 

Lennaku mu palve üles Isa juurde, 

tõusku mu tänu taevasse Isa juurde. 

Tänu Sulle, suur Jumal, 

et lasid meile sündida Poja, 

Rahuvürsti, 

Imelise Armastuse. 

Tänu Sulle selle imelisima ime eest, 

et Jumal ise on saanud inimeseks, 

et Immaanuel on alati koos meiega. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E T K ja R  kell 9-15 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post: haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.   

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.  

Lydia Kalda E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633. 

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

Karin Teder E-post: karin.teder@mail.ee 

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de; 47555652, 53583276 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@mail.ee 

 

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda 

soovitakse. Seinaleht trükitud kujul asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse 

kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame 

teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid võimalikult paljudele huvilistele e-posti kaudu. 

Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

