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Talve lähenemine ja pimedus panevad meid soojust igatsema — välja otsima talveriided, keetma 

kannude kaupa kuuma teed, nautima ahju– ja kaminasoojust. Mõtlema, kui tähtis on soe tuba ja 

milline võib olla nende elu, kellel seesugust õnne ei ole. Hämarus sunnib süütama lambid ja 

küünlad, et nappi päevavalgust pisutki täiendada. Nii nagu vajab soojust ja valgust meie keha, vajab 

seda ka meie hing.  
 

Küllap kuulub teatud hingeline rahutus hilissügise juurde. On ju november hingedekuu, mil 

vanarahva uskumuse kohaselt käisid hinged vargsi oma lähedasi külastamas. Uurimas, kas siinpool 

aja ja igaviku piiri on asjad korras ning kas neid, lahkunuid, veel mäletatakse ja austatakse. 

Hingedekuu tuletab oma tähtpäevade ja pühadega meelde aja lakkamatut voolamist. Selle üks 

nähtav märk on meie ellu kuuluvad eri põlvkondade esindajad: vanaemad-vanaisad, emad-isad, 

lapsed ja lapselapsed. 
 

Isadepäev novembri teisel pühapäeval on igati sobilik, et elavdada põlvkondadevahelist suhtlust ja 

rõõmustada oma külaskäiguga isa või vanaisa. Tihtipeale  heidetakse ette, et isadel ei ole aega 

lastega tegelda. Kahjuks kinnitab seda ka statistika. Statistikaameti andmeil kulutavad Eesti mehed 

alla 10aastaste lastega koosolemiseks keskmiselt 12 minutit päevas. Paraku on aga tähelepanuta 

jäänud, kui palju — õigupoolest kui vähe — pööravad täiskasvanud lapsed oma vanemaile 

tähelepanu. Alati on ju kiire, või on vahemaa pikk või ei ole tuju ennast vanemate tähelepanu 

keskpunkti seada. Põhjusi jagub, kuid need ei tohiks meid eraldada meie maise elu ühest suuremast 

kingitusest — lähedastest ja perest. Nii nagu armastust ja tähelepanu vajavad lapsed, vajavad seda 

ka vanemad ja vanavanemad.   
 

Ka usuisa Martin Lutheri elus olid kodu ja pere tähtsal kohal. Pere ja lähedaste keskne koht 

väljendub ka luterlikus sotsiaaleetikas. Et meid on konfirmatsiooni kaudu arvatud luterliku kiriku 

liikmeiks, järgigem siis seda ja jagagem armastust oma lähedastele.  
 

Novembris on kaks päeva, mil mõtleme tänuga neile armsatele lähedastele, kes ajalikust elust 

igavikku on kutsutud. Hingedepäeval, 2. novembril ja surnute mälestuspühal, 21. novembril saame 

süüdata küünla nende kalmul või mälestada neid jumalateenistusel.   
 

Nõnda loob november silla erinevate põlvkondade, aga ka ajaliku ja igavese vahel. November 

juhatab meid sügispimedusest jõuluvalgusse, ühe Petlemma pere juurde. Juhatab ka meie maiste 

perede ja taamal terendava jõuluvalguse poole, et rõõmu tunda üksteisest ja sellest armust, mis meie 

taevane Isa on meile kinkinud nii siin– kui ka sealpool igaviku piiri.    

 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel Engman 
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MIS TOIMUB? 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Täpsemalt loe kuukavast.  

Muusikasõpradele: Novembris on toomkirikus kolm head kontserti, täpsemalt loe kuukavast. 

* L, 06.11 kl 18 Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja orelil Ene Salumäe;  

* P, 21.11 kl 17 Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor ja orelil Piret Aidulo;  

* P, 28.11 kl 17 TTÜ Vilistlaste Naiskoor, orelil Kersti Petermann ja kitarril Aleksandr Statsenko. 

Laulukoorid. Koguduse segakoor harjutab esmaspäeviti kl 17.30 Jaanisaalis ja toomkoor 

teisipäeviti kl 19 Jaanisaalis. Laste ansambel jätkab tegevust Sirje Kaasiku juhatusel. Info 

laulukooride osas: 53039835 – Lia Salumäe; 56453472 – Sirje Kaasik. 

Leerikursus. Sügisene leerikursus lõpeb detsembris. Leeriõnnistamine on 4. advendil, 19. 

detsembril jumalateenistusel kl 11. Praegu on paras aeg registreeruda kevadleeri. Täpsemat 

informatsiooni saab õpetaja käest. Leerikoolis tutvutakse maailma usundite, Piibli, kiriku õpetuse 

ja ajalooga ning koguduse eluga. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha 

ehk konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. 

Leeritatu võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida 

koguduse juhtorganitesse.  

Lastekiriku kogunemised on reeglina kuu teisel pühapäeval toomkirikus. Novembris koguneme 

isadepäeval, 14.11 kl 11. Oluline on, et iga perekond peab tähtsaks moraalseid väärtusi ja annab 

oma lastele kristliku kasvatuse. Usuõpetus koolis ja pühapäevakool ehk lastekirik ehk kirikukool 

aitab vanematel täita ristimises saadud ülesannet. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste 

inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse 

vastavalt lapse vanusele rühmatöö, vestluse ja mängu vormis. Loomulikult kuulub asja juurde 

käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Ootame kõiki lapsi.  

Eakate teetund koguneb jätkuvalt reedeti kell 15 Jaanimajas. Teretulnud on ka uued osalejad. 

Toomkirik ja muuseum. Kirik on avatud jumalateenistuste ja kontsertide ajal. Muuseumi on 

sissepääsu soov vaja eelnevalt kokkuleppida. Sissepääs on piletiga. Vt lisa www.haapsalulinnus.ee 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud tööpäeviti kl 9.30-13.30. Väga soodsad laste ja 

täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 80635. Kohtumine 

koguduse õpetajaga on soovitav leppida eelnevalt kokku. 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA NOVEMBRI KUUS 

E, 1. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 2. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 5. november kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

 kl 15 eakate teetund (Jaanimaja) 

L, 6. november kl 18 kirikukontsert (toomkirik) Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Frieder 

Bernius (Saksamaa), orelil Ene Salumäe. Kavas Schütz, Bach ja Pärt. Sissepääs: vaba 

annetus. Vt ka www.epcc.ee 

P, 7. november kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kahe riigi kodanik. 

Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

E, 8. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 9. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.epcc.ee/
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R, 12. november kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

 kl 15 eakate teetund (Jaanimaja) 

P, 14. november kl 11 jumalateenistus armulauaga, isadepäev (toomkirik). Teema: Valvake. Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe;  

 kl 11-12 LASTEKIRIK (toomkiriku käärkamber). 

E, 15. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 16. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 19. november kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

 kl 15 eakate teetund (Jaanimaja) 

P, 21. november kl 11 surnutemälestuspüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: 

Kristus – kõiksuse Issand. Teenib õpetaja Tiit Salumäe;  

 kl 17 kirikukontsert "Mu süda, ärka üles" (toomkirik). Esinevad Tallinna Kaarli koguduse 

kontsertkoor ja organist Piret Aidulo. Dirigendid Mikk Üleoja ja Piret Aidulo. Kavas on 

vaimulikud rahvalaulud Cyrillus Kreegi seades ning Pärdi ja Bachi orelimuusika. 

Sissepääs: vaba annetus. Vt ka www.eelk.ee/tallinna.kaarli 

E, 22. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 23. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 26. november kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

 kl 15 eakate teetund (Jaanimaja) 

L, 27. november kl 16 leeritund (Jaanimaja) 

P, 28. november kl 11 1. advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sinu kuningas 

tuleb alandlikkuses. Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, Ants Leedjärv ja Teno Ilves. Laulab 

segakoor Sonore, juhatab Kaja Avila. Naiskodukaitse Lääne ringkonna lipu õnnistamine;  

 kl 16 jumalateenistus maakonna haiglas. Teenib õpetaja Leevi Reinaru;  

 kl 17 kontsert „Advendivalgus“. Esineb Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor. 

Dirigendid Andres Heinapuu ja Tiina Selke. Kaastegevad: Kersti Petermann (orel) ja 

Aleksandr Statsenko (kitarr). Sissepääs: vaba. Vt lisa: www.ttu.ee/vilistlaste-naiskoor 

 kl 18 advendiküünla süütamine (väikse linnuse õuel). Kõnelevad linnapea Urmas Sukles ja 

abipraost Leevi Reinaru. Laulavad lapsed. Võta kaasa küünlalatern, et advendivalgus koju 

viia. 

E, 29. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 30. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 
 

DETSEMBRI KUU EELINFO 
 

* Haapsalu koguduse nõukogu koosolek on L, 11.12.2010 kl 11 ja samal päeval kl 13 on 

koguduse jõulupuu. 

 

Toomkiriku 20. taaspühitsemise aastapäeva tähistame terve kuu nime all „Imeline jõuluaeg 

linnuses“. Lisaks arvukatele jumalateenistustele ja kontsertidele korraldatakse lastele ka 

jõululinnuse programm. Siinkohal väike ülevaade eelseisvast, seisuga 27.10.2010. Täpsemalt loe 

www.haapsalulinnus.ee 

 

http://www.eelk.ee/tallinna.kaarli
http://www.ttu.ee/vilistlaste-naiskoor
http://www.haapsalulinnus.ee/
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Toomkirikus: 

P, 5.12 kl 11 2. advendi jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor, juhatab Lia Salumäe. 

 kl 17 kontsert „Mis maa see on?“. Tütarlastekoor Canzone, Haapsalu Poistekoor ja 

Haapsalu Kammerkoor. Dirigendid: Ulrika Grauberg, Karin Lükk-Raudsepp, 

Kadri Kelner, Regina Triebstock. Kaastegevad: Maarja Sukles (laul), Teele 

Takjas (viiul), Jüri Takjas (saksofon). Margus Tokko (kontrabass). Sissepääs: 

vaba.  

L, 11.12 kl 15 Kaunimad jõululaulud, soome keeles. Püha Peetruse koguduse koor Pohjantähti. 

Sissepääs: vaba annetus. 

P, 12.12 kl 11 3. advendi jumalateenistus. Laulab naiskoor Kaasike, juhatab Sirje Kaasik 

 kl 18 Tallinna Poistekoori jõulukontsert. Dirigent ja kunstiline juht Lydia Rahula; 

dirigent ja kontsertmeister Tomi Rahula (orel, klaver). /Sissepääs: piletiga. 

Eelmüügist Piletilevist 100 kr; 1 h enne kohapeal 125 kr. 

K, 15.12 kl 19 kontsert „Ootsin pühi tulevada". Mudilaskoor Ellerhein. Solistidena kaastegevad 

Triinu Taul ja Jalmar Vabarna (ansambel Zetod solist) ning Merlyn Uusküla ja 

Tauri Tallermaa. Mudilaskoori juhendajad: dirigent Mallika Veeperv, Marit 

Mäesalu (koormeister), Aale Rosenstrauch (solfedžo). /Sissepääs piletiga. 

Eelmüügist Piletilevist 125 kr (täispilet) ja 75 kr (soodustus kuni 12. eluaastani 

ja kõikidele pensionäridele); kuni 4-aastastele lastele tasuta, kui istuvad süles. 30 

min enne kohapeal 150 kr /100 kr. 

R, 17.12 kl 18 kontsert. Laulustuudio Do-Re-Mi ja Mikk Saar. Juhendaja Anne Pääsuke. 

/Sissepääs: piletiga 50 kr 

L, 18.12 kl 17 Hingemuusikaga jõuluaega“ Liisi Koikson ja Paul Daniel (kitarr). /Sissepääs 

piletiga. 150 kr (täispilet), 125 kr sooduspilet (õpilased, üliõpilased, pensionärid) 

saadaval Piletilevist ja 1 h enne kohapeal. 

P, 19.12 kl 11 4. advendi jumalateenistus, leeripüha. Laulab toomkoor, juhatavad Sirje Kaasik 

ja Lia Salumäe. 

 kl 18 jõulukontsert /piletiga 

K, 22.12 kl 12 Haapsalu Gümnaasiumi jõulukontsert I-VI kl 

 kl 13 Haapsalu Gümnaasiumi jõulukontsert VII-XII kl 

N, 23.12 kl 11 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi jõuluaktus 

 kl 18 Arsise käsikellade ansambel, solistina teeb kaasa kitarrivirtuoos Rémi Bocher 

(Kanada) ja Arsise noorte kellade ansambel. Kunstiline juht Aivar Mäe. 

/Sissepääs piletiga. 125kr /100 kr. Piletilevis ja 1 h enne kohapeal. Vt lisa: 

www.arsis.ee 

R, 24.12 kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus. Jutlustab peapiiskop Andres Põder. Laulab koguduse 

lasteansambel ja toomkoor, juhatavad Sirje Kaasik ja Lia Salumäe 

 kl 24 jõuluöö missa 

L, 25.12 kl 12 esimese jõulupüha jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor  

P, 26.12 kl 11 teise jõulupüha jumalateenistus 

E, 27.12 kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus. Esineb Argentiina viiuldaja Sebastian Wesman.  

R, 31.12 kl 17 vana-aasta jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor. 

 kl 23.15 silvester vigilia - ööpalvus 

 

ISADEPÄEVAKS 

 

Kallis isa! 

 

On olnud palju mõtteid, mida olen tahtnud sinuga jagada, kuid mis on millegipärast ütlemata 

jäänud. Võibolla olen kartnud näida sinu silmis rumala, ehk isegi tüütuna. Või näisid sinu silmad 

liiga väsinuna, nägu liiga mõtlikuna. Seetõttu olen kogunud endasse päevast päeva mõtteid, tundeid, 

http://www.arsis.ee/
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nägemusi ja unistusi, mis ei ole kuidagi sinuni jõudnud, kas siis vale hetke või minu olemuse tõttu. 

Nüüd lihtsalt kirjutan sulle, et sa teaksid, kui tähtis koht sul minu elus alati on olnud ning on 

kindlasti ka edaspidi. Tahan, et sa saaksid võimaluse piiluda korrakski minu hinge salajasematesse 

soppidesse ning kinkida endale neid hetki, mis millegipärast kunagi olemata jäid. 

Aitäh, isa, et oled minu jaoks olemas. 

Et oled tugi minu mõtetele ning eeskuju minu tegemistele. 

 

Sinu laps. 

 

/raamatust „Kirjad isale“/ 

 

JUHATUSE TÖÖST 

Juhatuse 11. oktoobri koosolek võttis teadmiseks, et Eesti Kristlik Televisioon valmistas sarjas 

„Teeliste Kirikud” saate Haapsalu kirikutest. Saate toetuseks tehtud korjandus, 1250 krooni kanti 

üle Kristlikule Televisioonile. 

Võeti teadmiseks, et Haapsalu linnavolikogu on kehtestanud kogudusele kuuluva maa Raudtee t 50 

ja Lihula mnt 14 detailplaneeringu. 

Kuulati infot Haapsalu Jaani kiriku renoveerimise kohta. Töö on takerdunud, sest kooskõlastus 

ajalooliste hauaplaatide paigutuseks võttis aega. Nüüd on hauaplaatide paigaldamiseks sõlmitud 

leping Paul Uibopuuga ja töö valmimise tähtaeg on 30. 10. 2010. Siis saab Resteh paigaldada 

ülejäänud põrandaplaadid ja Toomas Mäeväli teha oreli hooldusremondi. 

Kuulati juhatuse esimehe teavet koguduse majandusolukorrast. Tulu ja kulu on suurem kui eelarves 

kavandatud. Kogudus on täitnud kohustused konsistooriumi ja Lääne praostkonna ees.  

Liikmemaksu laekumine on kavandatust pisut väiksem. Juhatus palub tasuda liikmetel 

liikmeannetus võimalikult peatselt. Täname kõiki koguduse liikmeid, kes oma annetuse on teinud.  

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. 

Johannese Sõnumite lõikustänupüha erinumbrit trükiti Haapsalu trükikojas 400 eksemplari. Suur 

osa jagati kirikus ja koguduse kantseleis ning kanti laiali kodudesse. Postiga saadeti 80 lehte. 

Juhatus avaldas tänu Lehte Ilvesele tubli toimetajatöö eest.  

Koguduse õpetaja kohtus 29. septembril linnapea Urmas Suklesega. Kõne all oli toomkiriku madal 

temperatuur sügisel ja talvel. Tulemas on mitu kontserti ja pidulik jõuluteenistus, millega 

tähistatakse toomkiriku taaspühitsemise 20. aastapäeva. Teenistusest teeb ülekande Eesti 

televisioon. Haapsalu toomkiriku mainele mõjub aga halvasti, kui kirik on külm. Linnapea lubas 

teha omalt poolt parima, et kirik oleks soojem. Suurt muret valmistab kiriku liiga niiske õhk 

(õhuniiskus on üle 90%). Toomkirikul pole vihmaveerenne ja vesi valgub müüridesse. Niiskus 

kahjustab orelil ja puitmööblit. Niiskuse vähendamisega tuleb hakata kogudusel tegelema.  

Jõululaupäeval on toomkiriku taaspühitsemise 20. aastapäev. Detsembri kuu kultuuriprogrammi 

koondpealkiri on „Imeline jõuluaeg linnuses”. Koos SA Haapsalu Piiskopilinnusega teeme 

koondreklaami ja see on loetav ka linnuse kodulehel ja portaalides.  
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11. oktoobril oli Tallinnas EELK konsistooriumi saalis Koopa talu hoolekogu koosolek. Osalesid 

Tiit Salumäe, Madis Kütt, Huopalahti koguduse õpetaja Hannu Vapaavuori ja administraator Marja-

Liisa Selin. Arutluse all oli Koopa talu laialdasem kasutamine.  

1.1.2011 liidetakse meie sõpruskogudus Huopalahti ja Hakavuori üheks koguduseks, mille 

peaõpetajaks saab praegune Huopalahti õpetaja Hannu Vapaavuori. Tiit Salumäe on kutsutud 

osalema pidulikul jumalateenistusel. Hupalahti kogudus esitas kutse meie lastekoorile tulla külla 

tuleval aastal. Huopalahti ja Hakavuori ühinenud kogudus teeb külaskäigu Eestisse tuleva aasta 21.-

22.mail, siis tuleb ka Koopa hoolekogu koosolek.  

Haapsalus tuleb tuleva aasta 22.–28. augustil MISSIO 2011. 

Juhatuse järgmine koosolek on 8. novembril 17.30. 

Tiit Salumäe 

 

NAER ON TERVISEKS 

Lapsed pajatavad isadest ja vanaisadest. 

 Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toidujäägid ära viskama.  

 Kui mehel lapsed on, siis on tal ka naine kaelas.  

 Minu vanaisal ametit pole. Ta on lihtsalt vanaisa.  

 Minu vanaisa mängib puhkpilliorkestris ehtsat trombi.  

 Kui mõtlen vanaisast lapsena, kujutlen teda mustvalgena. 

 

NOVEMBRI KUU JUHTSALM JA PALVE 

Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et 

inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. 

Koguja 3:11 

 

Ma usun, oo kõigi jumalate Jumal, 

et Sina oled elu igavene Isa, 

ma usun, oo jumalate Jumal, 

et Sina oled armastuse igavene Isa. 
 

Ma usun, oo kõigi jumalate Jumal, 

et Sina oled pühakute igavene Isa, 

ma usun, oo kõigi jumalate Jumal, 

et Sina oled igaühe igavene Isa. 
 

Ma usun, oo kõigi jumalate Jumal, 

et Sina oled inimkonna igavene Isa, 

ma usun, oo kõigi jumalate Jumal, 

et Sina oled maailma igavene Isa. 
 

Ma usun, oo rahvaste Issand ja Jumal, 

et Sina oled kõrge taevavõlvi Looja, 

et Sina oled taeva Looja meie kohal, 

et Sina oled maailma igavene Isa. 
 

Ma usun, oo rahvaste Issand ja Jumal, 

et Sina oled kõrge taevavõlvi Looja, 

et Sina oled taeva Looja meie kohal, 

et Sina oled merede Looja meie all. 
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SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRI KUUS 

 

1. nov Aaron Kiviloo 

3. nov Jaanika Abel 

 Sandra Palk 

6. nov Herbert Pajus 

 Marika Jõõts 

7. nov Evald Laadoga 

 Ester Avila 

8. nov Küllike Pennaste 

 Andri Meriloo 

 Tarmo Borman 

 Made Lopp 

11. nov Helgi Miller 

12. nov Henriette Opp 

13. nov Eve Valgemäe 

 Henri Klopmann 

14. nov Indrek Huul 

15. nov Laine Päeva 65 

 Indrek Juurik 30 

 Boris Leets 

 Viive Rahu 

16. nov Noimi Lüüs 

 Markus Vichterpal 

17. nov Helje Marie Pihelgas 80 

 Kaja Murd 50 

 Eva-Maria Kastepõld 

18 nov Marika Illik 45 

19. nov Veronika Uibokand 

21. nov Sirje Kaasik 

 Marili Lämmergas 

22. nov Heinar Kaasik 

 Kärt Nook 20 

23. nov Laine Põldme 

 Eleri Illik 

 Johannes Saareväli 

24. nov Ilmi Kivimurd 75 

 Mart Marttila 

25. nov Heino Holm 

26. nov Laine Kakri 

 Mihkel Niinemäe 40 

27. nov Virve Niinemets 

 Helena Lõhmus 

28. nov Riina Pajo 

 Heli Vare 

 Siim Saareväli 

29. nov Margit Vuus 60 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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TÄNU! 

 

Täname kõiki koguduse liikmeid, koorilauljaid, asutusi, sõpru ja sugulasi, kes pidasid 
meid meeles ametijuubelil ja sünninpäeval eestpalvete, õnnitluste, lillede, kingituste ja 
annetustega.  

Tänu teie heldetele annetustele saame uuendada toomkiriku helisüsteemi. 

Teie  

Tiit ja Lia Salumäe 

 

 

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: lia.salumae@gmail.com; 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

