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Hea lugeja! 

 

Otsisime seinalehele ja infokirjale selle esimesest numbrist nime ja lugejate abiga selle ka leidsime. 

Toimkonna ettepanekul kinnitas koguduse juhatus meie infokandja nimeks Johannese Sõnumid. Suur 

tänu kõigile, kes nimeotsingu kaasa tegid! 

Johannese Sõnumid on mitme tähendusega nimi. Evangelist Johannes on meie kiriku kaitsepühak. 

Sajandeid on Läänemaa elu juhtmõte kantud johanneslikust armastuse õpetusest. Keskaegne 

kirikuriik oma kirikutega kutsub meid armastama Jumalat, kaasinimesi ja imelisi pühakodasid. 

Johannese evangeelium algab sõnadega: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli 

Jumal.” Vabalt tõlkides võiksime öelda: „Alguses oli informatsioon ja informatsioon oli Looja 

juures…” Informatsioon seob meid Jumala ja tema looduga. Meile vajalik teave Jumala armulisest 

tahtest on Piiblis. Igal jumalateenistusel tunnistame seda usutunnistust lugedes. Ometi vajame 

vertikaalse informatsiooni kõrval ka horisontaalset teavet.  

Ühel hiljutisel kirikliku meedia nõupidamisel toonitati, et tänapäeval vajab  inimene suuri, 

selgeid ja lihtsaid sõnumeid. Mis on meie sõnum? Mis on Johannese Sõnumite eesmärk? Millega 

võime infost küllastunud inimest üllatada, talle rõõmu ja rahu pakkuda?  

Alustades sügisel 2008 seinalehe väljaandmist, sõnastasime oma ülesande nõnda: parandada 

infovahetust ja selle kaudu koostööd koguduse liikmete vahel; luua liikmeile üks uus võimalus 

koguduses tegutsemiseks. Seadsime ka eesmärgi, et infoleht jõuaks koguduse liikmeile 

elektroonilisel kujul. 

Sisu kohta sai toona öeldud: 

 infostend kajastab koguduse aktuaalseid sündmusi sõnas ja pildis ning sisaldab infot nii 

toimunud kui ka kavandatud ürituste kohta; 

 infostendil on koguduse tegevuse ajakava ning kirikus ja koguduses toimuvad üritused; 

 infostend sisaldaks ka koguduse liikmete isiklikke teadaandeid; 

 infostendil on võimalik kajastada teatud teemasid põhjalikumalt; 

 infostendil on kajastatud koguduse liikmete sünnipäevad ja õnnesoovid; 

 infostendi juurde kuulub tasku infomaterjalide jaoks, eestpalvesoovid lisatakse pühapäevastele 

kirikupalvetele. 
 

Nii on meil veel kasvuruumi ja kasutamata võimalusi, kuid kogudus kõigi oma liikmete ja 

tegevustega ongi elav organism, mis muutub ja areneb. Igaüks saab anda oma panuse ja lüüa kaasa ka 

infolehe juures. Toimetus innustab kaasa lööma ja ootab kaastöid ning ettepanekuid!  

Soovin head lugemist, kosutavat ja kaunist suve. 

 

Tiit Salumäe 



MAGUS EMADEPÄEV TOOMKIRIKUS 

Emadepäev on EELK-s ja Haapsalu Püha Johannese koguduses olnud alati väga oluline 

sündmus. Raske on ette kujutada emadepäeva tähistamiseks paremini sobivat kohta kui 

kirik, milles on kõigile Eestimaa emadele pühendatud altar. Traditsiooniliselt on 

emadepäeval peetud perejumalateenistust, millel on laulnud koguduse muusikakollektiivid, 

toimunud on erinevaid konkursse, näituseid ja kirikukohv. Sel aastal tähistasime 

emadepäeva 9. mail lisaks perejumalateenistusele teist korda tordikonkursiga. Emale 

pühendatud tordi võisid esitada kuni 15-aastased lapsed. Tortide maitset ja ilu hindasid 

kirikulised enne jumalateenistust toimunud kirikukohvil.  

Teist aastat järjest osutus parima tordi valmistajaks Kristiinia Teller, kes tänavu sai 

tunnustuseks Anni kohviku poolt välja pandud tordi. Kõik võistlusel osalejad said koguduse 

poolt tänukirja ja väikse meene.  

Palju õnne konkursi võitjale ja suur tänu kõigile osalenutele! 

Toimetus 

 

KOHTUME TARTUS!  
 

EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu "Mu mano tulge, latse" 

11.-13. juuni 2010 Tartus 
 

RÕÕMU UKSED ON VALLA!    

 

On suur rõõm, tervitada teid, kallid kirikupäevast ja vaimulikust laulupeost osavõtjad!  Mis 

ootab meid ees? Kõige suurem ja puhtam rõõm olevat lapserõõm! Selle juurde juhatab 

pidupäeva juhtmõte „Mo mano tulge latse...” See kutsuja on Jeesus. 

 

Armastatud rahvalaulu sõnad seovad kokku meie rahva noorusaja – usulise ja rahvusliku 

ärkamise -  ja meie tulevikulootused, kus lastel on kindel koht. Neis väljendub inimloomus.  

Rõõmu otsides meenub sageli lapsepõlv, rõõmu oodates tunneme endas  ära lapse.  

 

Jeesuse kutse kõlab kõigile! Tema sünnisõnum tõotas: Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, 

mis saab osaks kogu rahvale! Selle rõõmu allikas on armastus ja headus, mida Tema meile 

kingib. Ja kõik, kes selle vastu võtavad, on lapsed! Jumala lapsed.  

 

Teame, et jagatud mure väheneb ja rõõm suureneb. Oleme koos selleks, et oma rõõmu 

jagada, armastuse ja headuse jätkuvat ligiolu tunnistada ja kogeda! Jumalateenistused, 

kontserdid, konverentsid, näitused, laste- ja noorteüritused ning vaimulik laulupidu on selle 

rõõmu avatud ukseks.  

 

Rõõmu avali ukseks on ka iga hõiskav süda, iga inimlaps, kes on leidnud  Jumala. Seepärast 

tean, et peale kirikupäeva ja laulupidu need uksed ei sulgu, vaid on veelgi enam valla kogu 

meie rahva jaoks!   

 

Õnnistussooviga 

peapiiskop Andres Põder 

 

Täpsemalt loe: http://eelk.ee/kirikupaev2010/ 



KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNI KUUS 

 

N, 3. juuni kl 19 toomkoori proov (Jaani saal); kl 17-19 koristustalgud Jaani kiriku ümbruse 

ja kantselei õue haljastamiseks – ootame lahkeid abilisi! 

R, 4. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei) 

P, 6. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kaduvad ja kadumatud 

aarded. Teenivad õpetaja Kari Tynkkynen ja Siiri Mikk. 

E, 7. juuni kl 9.30-13 diakoonia annetusmüük (Kooli 6) 

N, 10. juuni kl 17-19 koristustalgud Jaani kiriku ümbruse ja kantselei õue haljastamiseks – 

ootame lahkeid abilisi! 

R, 11. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei) 

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu Tartus 11.-13. juunil. Laulupeol 12. juunil laulavad ka 

meie koguduse toomkoor, segakoor ja lasteansambel. Kavas on üritused lastele, noortele, 

kontserdid, näitused, kirikukonverents. Täpsem teave http://eelk.ee/kirikupaev2010/ 

Koorilauljate väljasõit Haapsalust R, 11.06 kl 6 Lossiplatsilt. Reedel, laupäeva 

hommikupoolikul proovid. L, 12.05 kl 15.30 rongkäigu algus Toomemäelt, kl 17 laulupidu 

Tartu lauluväljakul. 

P, 13. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kutse Jumala riiki. 

Teenivad õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

E, 14. juuni kl 9.30-11.30 diakoonia annetusmüük (Kooli 6); kl 12 leinapäeva palvus 

(toomkirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. 

T, 15. juuni kl 19 toomkoori proov (Jaani saal) 

N, 17. juuni kl 17-19 koristustalgud Jaani kiriku ümbruse ja kantselei õue haljastamiseks – 

ootame lahkeid abilisi! 

R, 18. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei) 

P, 20. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kadunud ja jälle leitud. 

Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. 

E, 21. juuni kl 9.30-13 diakoonia annetusmüük (Kooli 6) 

T, 22. juuni kl 19 toomkoori proov (Jaani saal) 

N, 24. juuni kl 12 Surnuaiapüha jumalateenistus Haapsalu Metsakalmistul. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen, Jüri Ilves, Eerik Rahkemaa. Laulab EELK Haapsalu koguduse 

segakoor. 

R, 25. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei) 

L, 26. juunil kl 20 kirikukontsert (toomkirik) Haapsalu Suvemuusika. Alandlikud Muusa 

teenrid / Humilitatis ministri Musae. Uku Joller – bass-bariton; Toomas Trass – orel. 

Sissepääs piletiga, (75/ 50), saadaval Piletilevis ja kohapeal. 

P, 27. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Halastage. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

E, 28. juuni kl 9.30-13 diakoonia annetusmüük (Kooli 6) 

29.06-06.07. Haapsalu koguduse toomkoor Saksamaal kontsertreisil Rendsburgis. 

 

Kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 53 477633. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on juuni algusest suvepuhkuse tõttu suletud. Avame 

taas augusti keskpaigas. 

 

Toomkirik ja muuseum on kogu suve avatud külastajatele. Kirik on avatud iga päev kl 10-

18. Konvendihoones on mitmeid põnevaid muudatusi ja uut ning huvitavat vaatamist. 

Sissepääs on piletiga, konvendihoone kaudu. Vt lisa www.haapsalulinnus.ee 

 

http://eelk.ee/kirikupaev2010/
http://www.haapsalulinnus.ee/


2010 SUVI - KONTSERDID HAAPSALU TOOMKIRIKUS 

L, 26. juuni kl 20 kirikukontsert (toomkirik). Haapsalu Suvemuusika. Alandlikud Muusa 

teenrid / Humilitatis ministri Musae. Uku Joller – bass-bariton; Toomas Trass – orel. 

Kõlavad itaalia ja saksa varabaroki autorite vaimulikud teosed. Sissepääs piletiga, (75/ 50), 

saadaval Piletilevis ja kohapeal. Vt ka www.concert.ee 

R, 2. juuli kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Esineb Lännäs kirikukoor Rootsist. Juhatab Leif 

Dahl. Sissepääs: vaba annetus. 

T, 6. juuli kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Esineb koor Kanadast (Amabile choir). 

Sissepääs: vaba annetus. 

P, 11. juuli kl 20 kirikukontsert (toomkirik). Klaver tuleb külla: 2ÜHEL. Esinevad Rein 

Rannap & Mihkel Mattisen - kahekesi ühel klaveril. Kavas meeleolumuusikat mitmest 

sajandist. Sissepääs piletiga, (195/ 125), saadaval Piletilevis ja kohapeal. Vt ka 

www.rannap.ee 

14.–18. juuli Haapsalu XVII Vanamuusika Festivali kontserdid Haapsalu toomkirikus. 

Sissepääs piletiga. 

K 14. juuli kl 20 Avakontsert. Johann Valentin Meder Matteuse passioon. Esinevad: solistid 

Tõnis Kaumann (evangelist), Uku Joller (Jeesus), Kädy Plaas (sopran); ansambel Studio 

vocale, Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan. 

N 15. juuli kl 19 Kirikukontsert. Poistekoor Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois (Pariis). 

N 15. juuli kl 22 Kirikukontsert. Ansambel Ministriles de Marsias (Hispaania). Antonio de 

Cabezón (1510–1566): kontsert on pühendatud hispaania renessanssmuusika suurmeistri 

500. sünniaastapäevale. 

L 17. juuli kl 20 Kirikukontsert. Barokkansambel Battalia (Soome), Sirkka-Liisa Kaakinen-

Pilch (barokkviiul), Mika Suihkonen (viola da gamba), Petteri Pitko (klavessiin). 17. sajandi 

itaalia ja saksa virtuoosne viiulimuusika. 

L 17. juuli kl 23 öökontsert: „Lugusid lindudest“. Iren Lill (klavessiin), vestleb Fred Jüssi. 

Loodushääled ja neist inspireeritud klavessiinimuusika . 

P 18. juulil kl 20 Lõppkontsert: Vivaldi inglid. Antonio Vivaldi soolomotetid ja kooriteosed 

naislauljatele. Kädy Plaas (sopran), Teele Jõks (metsosopran), Iris Oja (kontraalt); Haapsalu 

Festivalikoor (naisrühm), Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan. 

XVII Rahvusvahelise Haapsalu keelpillifestivali (21.-25.07.2010) raames kontserdid 

Haapsalu toomkirikus. Festivali kunstiline juht on Eva Punder.  

Vt http://www.hmk.edu.ee/kontserdiyhing 

K, 21. juuli kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Esineb Tallinna Muusikakeskkooli 

keelpilliorkester. Kontserdil kõlavad eesti heliloojate Ester Mägi, Rudolf Tobiase ja Urmas 

Sisaski teosed. J. Haydni Viiulikontserdi solistiks on mitmete rahvusvaheliste ja üleriigiliste 

konkursside laureaat, 14-aastane Katariina Maria Kits. Teiseks solistiks on poiss-sopran 

Heldur Harry Põlda. Sissepääs piletiga, (75/ 50), saadaval Piletilevis ja kohapeal. 

L, 24. juuli kl 19 galakontsert (toomkirik). Esinevad noored solistid, konkursside 

laureaadid: Maria Tiimus (viiul, Rakvere MK), Andres Metspalu (tšello, H .Elleri nim. 

Muusikakool), Marike Kruup (viiul, TMKK), Valle-Rasmus Roots (tšello, TMKK) ning 

Regina Udod (kontrabass, G. Otsa nim. Muusikakool). Soliste saadab Festivali orkester, 

dirigeerib Mikk Murdvee. Sissepääs piletiga, (100/ 75), saadaval Piletilevis ja kohapeal. 

N, 29. juulil kell 20 kirikukontsert (toomkirik). Haapsalu Suvemuusika. Mozart „Missa 

Brevis“. Esinevad ETV noortekoor, solistid, kammeransambel: Adrian Rannut, Tanel Nurk 

(viiulid), Enno Lepnurm (tšello); orelil Tiia Tenno, dirigent: Raul Talmar. Koormeister Külli 

Kiivet. Kavas Pergolesi, Palestrina, Praetorius, Victoria, Mozart. Sissepääs piletiga, (75/ 



50), saadaval Piletilevis ja kohapeal. Vt ka www.concert.ee 

L, 28. august kell 18 kirikukontsert (toomkirik). Nargen Festival 2010 raames. Pärdi 

pidunädalad. Arvo Pärt - Kanon pokajanen. Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja solistid: 

Kaia Urb (sopran), Iris Oja (alt), Tiit Kogerman (tenor), Allan Vurma (bass). Dirigent Daniel 

Reuss. Sissepääs piletiga, (100/ 50) saadaval Piletilevis ja kohapeal. Vt ka 

www.nargenfestival.ee, www.epcc.ee 

 

EELINFO 

20. leeriaastapäev: 11. juulil kell 11 kutsume 1990. aastal leeritõotuse andnud leerilapsi 

Haapsalu toomkirikusse, et tähistada jumalateenistuse ja koosviibimisega selle sündmuse 20. 

aastapäeva. Pärast jumalateenistust saab külastada Jaani kirikut ja vestelda ühise kohvilaua 

ääres oma leerikaaslastega. Toonased leerilapsed, andke, palun oma osalemisest aegsasti 

teada Mai Nuudile telefonil 514 4032 või e–posti teel mai.nuudi@me.com 

Samas tähistatakse ka kuldleeri aastapäeva – sellest soovist teatada kantseleisse.  

10 juulil on plaanitud teha Jaani kiriku õuel ka korrastustalgud. 

Naaberkoguduste tähtpäevad: P, 25. juuli Ridala kogudus 790 ja kirik 740. N, 29, juuli 

Olavipäeva jumalateenistus Vormsis, kiriku taaspühitsemise 20. aastapäev. 

Lastele: Perelaager on plaanis korraldada 14.-15. augustil Koopa talus. 

Haapsalu koguduse ekskursioon: 20. augustil viib sedakorda Ida-Virumaale kuni Narvani. 

Reis vajab täpsemat planeerimist. Palun anna teada osalemise soovist kantseleisse 

soovitavalt enne 10. juulit! Tule ise ja võta sõber kaasa! 

 

 

TÄNU ANNETUSTE EEST 

Täname kõiki koguduse liikmeid liikmeannetuste eest. Annetused võimaldavad täita meie 

põhikirjalisi kohustusi. Korjandustel laekunud annetused on toetanud meie koguduse 

muusikaelu, laste– ja hoolekandetööd. Toetatud on ka hõimurahvaste tööd.  

Koguduse täiskogu liige on konfirmeeritud ja koguduse liikmenimekirja kantud isik, kes on 

aasta jooksul teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual. Liikmeannetust saab tasuda 

kantseleis või koguduse kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032. 

Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks tasutakse. 

Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus. 

Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. 

Tulumaksuseaduse kohaselt võib maksumaksja tuludeklaratsiooni koostades arvata oma 

maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud 

annetustelt. Annetuselt tulumaksu tagasi arvestamiseks edastas kogudus 1. veebruariks 

andmed Maksu– ja Tolliametile.  

 

KOGUDUSE TÖÖKORRALDUSEST JUUNIS 

 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe on juunis korralisel puhkusel. 

Jumalateenistused ja ametitalitused peab sellel ajal õpetaja Kari Tynkkynen. Lääne 

praosti kohustusi täidab abipraost Leevi Reinaru. 

Kontakti saamiseks palume pöörduda koguduse kantseleisse. 

http://www.nargenfestival.ee/
http://www.epcc.ee/
mailto:mai.nuudi@me.com


 

SÜNNIPÄEVAD JUUNI KUUS 

 

1. juuni Sebastian Juhan Liiva 

3. juuni Laine Kera 

4. juuni Merel Keldrima 

 Karl-Edgar Proos 

5. juuni Asta Vahi 85 

 Aston Martin 

6. juuni Silvia-Helga Johannes 

 Janika Kase 

8. juuni Lia Toomelaid 80 

11. juuni Heli Hansen 

 Scarlet Lämmergas 

13. juuni Alexandra Drabold 

14. juuni Erki Holmberg 

 Merle Randlaine 

 Kalle Kelviste 

16. juuni Tarmo Barndõk 

 Enriika Liiv 30 

17. juuni Madis Padu 30 

 Maris Peikel 25 

18. juuni Eve Trei 

 Lydia Kalda 

20. juuni Ott Marten Peikel 

22. juuni Madis Kütt 

 Aveli Reinser 

23. juuni Aasa Bander 

25. juuni Maria Strauss 

 Mirjam Behrendt 

27. juuni Alari Engman 40 

28. juuni Paul Pett 

 Gunnar Ollo 85 

 Indrek Reppo 

29. juuni Maarja Illik 20 

 Hannes Rabi 

30 juuni Robin Juurik 

 

 
PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

 

 

NAER ON TERVISEKS 



Kirikuõpetaja ja oravad  
 

Kirikuõpetaja otsustas pühapäevakoolis rääkida kokkuhoidlikkusest ja ettenägelikkusest ning 

otsustas oma juttu näitlikustada oravate tegevusega, kes rõõmsalt akna taga olevatel puudel 

hüppasid. Et asja lastele põnevamaks teha, teatas ta neile: “Ma kirjeldan täna esmalt teile 

midagi ja soovin, et kui keegi ära arvab, millest või kellest ma räägin, annaks käega märku.” 

Lapsed noogutasid. Pastorihärra alustas: “Ta elab puu otsas (paus) ja sööb pähkleid (paus), ta 

on pruuni värvi (paus) ja tal on pikk karvane saba…” Lapsed vaatasid arusaamatute 

nägudega üksteisele otsa, kuid mitte keegi kätt ei tõstnud.  

“Ta hüppab oksalt oksale ning keerutab ja lehvitab oma sabaga,” jätkas õpetaja.  

Lõpuks tõstis kõige väiksem poiss arglikult käe. Pastor ohkas kergendatult ja palus 

poisil vastata. “Ma tean küll,” ütles poiss ujedalt, “et vastus peab olema Jeesus, aga 

tegelikult on see nii hirmsasti orava moodi. 

 

JUUNI KUU JUHTSALM JA PALVE 

 

Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;  sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan 

kogu päeva! Psalm 25:5 

 

Mu Jumal ja mu juht, 

ma nõuan Sind taga tänasel hommikul, 

mu Jumal ja mu juht, 

ma nõuan Sind taga tänasel ööl. 

Ma annan Sulle oma meele, 

      ma annan Sulle oma tahte, 

ma annan Sulle oma soovid, 

      oma ihu ja igavese hinge. 

 

Ole Sa mulle juhiks, 

      ole Sa mulle isandaks, 

ole Sa mulle karjaseks, 

      ole Sa mulle kaitsjaks,  

ole Sa mulle karjajuhiks, 

      ole Sa mulle suunajaks, 

ole Sa ikka minuga, Sa pealike pealik, 

      igavene Isa ja taevane Jumal. 

 

JUMALATEENISTUS 

Jumalateenistusel osalemine on oluline iga kristlase jaoks. Kristlased kogunevad igal 

pühapäeval jumalateenistusele kuulama Jumala sõna ja vastu võtma armulauda. 

Jumalateenistusel ehk „liturgia” tähendab ühist tegevust, ühist teenimist. Liturgia on 

koguduse pöördumine Jumala poole tänus, ülistuses, tunnistuses ja palves ning ühine 

osasaamine Jumala sõnast ja sakramendist. Armulauaga jumalateenistuse nimetus,  „missa”, 

tuleb ladinakeelse jumalateenistuse lõpusõnadest: Ite, missa est. Missa tähendab lähetamist, 

välja saatmist. Tuleme kirikusse, et võtta vaimulikku toitu ja niiviisi minna uude nädalasse. 

 



  

SURNUAIAPÜHAD 
EELK LÄÄNE PRAOSTKONNAS  

2010 
 

 

 
HAAPSALU 24.06 12.00 Metsakalmistu 

 04.07 16.00 Vana kalmistu 

HANILA 27.06 15.00 Hanila kalmistu 

KARUSE 20.06 15.00 Karuse kalmistu 

 20.06 16.30 Tuudi kalmistu 

KIRBLA 20.06 15.00 kalmistu 

KULLAMAA 20.06 11.00 kalmistu, 

   järgneb armulaud kirikus 

LIHULA 23.06 13.00 kalmistu 

LÄÄNE-NIGULA 20.06 12.00 kirikuaed 

 20.06 14.00 Koela kalmistu 

 24.06 12.00 Leediküla kalmistu 

 24.06 15.00 Vedra kalmistu 

MARTNA 23.06 12.30 armulaud kirikus  

  13.00 kirikuaed 

 23.06 14.30 Rõude kalmistu  

 01.08 15.00 Väike-Lähtru kalmistu 

MIHKLI 20.06 11.00 armulaud kirikus 

  12.30 kalmistu 

MÄRJAMAA 24.06 10.00 Jaanipäeva missa kirikus 

  12.00 Viilumäe kalmistu 

NOAROOTSI 20.06 12.00 Sutlepa kalmistu 

 20.06 14.00 Noarootsi kirikuaed 

 27.06 14.00 Rooslepa kalmistu 

NÕVA 27.06 11.00 kalmistu 

PIIRSALU 24.06 14.00 Kuijõe kalmistu 

 23.06 12.00 kalmistu, 

   järgneb armulaud kirikus 

RIDALA 24.06 13.30 Uus kalmistu 

 24.06 14.30 Vana kalmistu 

 11.07 13.00 kirikuaed 

 01.08 13.00 Sinalepa kalmistu 

VARBLA 23.06 12.00 Varbla kalmistu 

VORMSI 03.07 12.00 kalmistu 
 

 

 



EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E, T, K, 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 

 

SEINALEHE JA INFOKIRJA TOIMETUS 

Tiit Salumäe  4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 636.  

 E-post: tsalumae@yahoo.com 

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: liasalumae@hot.ee; 53039 835.  

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

 

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes seinalehtedes lugeda 

soovitakse. Seinaleht asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis 

ja Jaanimajas.  

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

