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Ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele. Ap 26:22
Armuline Jumal on inimestele kinkinud elu ning andnud neile valikute ja otsuste tegemisel vabaduse. Kas elada kingitud elu
lihtsalt läbi või otsida elu sügavamat mõtet?
Tänase juhtsalmi autor, variser Saulus, viis innukalt kristlasi Suurkohtu ette ja saatis neid rõõmuga vangikongi. Ta arvas olevat leidnud elu mõtte kaitstes oma religiooni kristlaste hukkamisega. Jeesus Kristus ei arvanud, et Saulus oma tegudega on
leidnud elu mõtte. Ta ilmutas ennast Saulusele ja ütles, et kristlaste tagakiusamisega teed sa vaid pimeduse vürstile meelepäraseid tegusid. Edaspidi läkitan ma sind, Paulus, kuulutama ristiusku ilmamaa otsani. Minust tunnistamisega pead sa olema
valguseks ja päästeks nii väikestele kui suurtele rahvastele. Paulusest sai noore kiriku tähtsaim misjonär. Kristluses edasi
arenedes leidis ka Paulus enda jaoks elu mõtte. Kirjas roomlastele ta tunnistab Seaduse lõppenuks (Rm 10:4) sest Kristus on
tulnud ja ühtlasi oma surmaga lepitanud Jumala ees maailma patud. Jumalalt lunastuse saamiseks ei aita teod ega teened,
vaid usk Jeesusesse Kristusesse.
Võtame meiegi oma elu eesmärgiks otsida elu sügavamat mõtet! Valemid selle mõtte edukaks elluviimiseks on Jumal peitnud
usutunnistuskirjadesse ning Vana ja Uue Testamendi lehekülgedele. Soovin teile innukat otsimist ja rõõmsat leidmist!

Diakon Tiit Zeiger

Fotod: Signe Aus

Kaarli Kool XII noorte laulu- ja tantsupeol
“Mina jään” 30. juuni – 2. juuli 2017

LAULU
eriline
meie i

Laulukaare all tõstsid kõik väiksemad ja suuremad lauljad oma mis läheb eesti muusikalukku ja ajalukku. Laulpeo ideekavandi
pilgu taeva poole, ja laulsid südamest “Meie ei taha olla vaikiv le- “Noored juures” kirjutasid Rasmus Puur ja Veiko Tublin. Selle
keskne eesmärk oli kaasata noori koorijuhte ning anda neile
hekülg aegade raamatus”...
Kaarli Kool osales esimest korda noorte laulu- ja tantsupeol.
Olime väljas lausa kahe kollektiiviga – ettevalmistuskoor ja mudilaskoor. Mõlemaid koore juhatas Pärtel Toompere. Laulupeol
laulis ühest suust ja südamest ligi 40 000 vabana sündinud
noort.
Kuigi ilm oli kehv, olid emotsioonid seda ülevamad. Oleme veel
üsna väikesed, aga meie südamed lõid ühes rütmis. Selleks
korraks sai meie hing täidetud. Hoiame seda tunnet, mis tekkis
peo käigus. See võimas tunne kannab veel kaua-kaua.
Laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson, kes on ka meie koguduse liige, iseloomustas peojärgset ülevat emotsiooni: “Samal
ajal on hinges ilus ja valus korraga.” Kuu aega hiljem möödunud peole tagasi vaadates sõnas ta: ”Minu vaade laulupeole on
natuke teistsugune. See tähendas ju väga suurt ja pikka, kahe
ja poole aastast tööd. See on üks ilus pärl laulupidude ketis,

võimalus saada oma esimene kogemus laulupeo dirigendipuldis. See töötas väga hästi. Lauljad olid nii säravate silmadega
laulukaare all ja kõiki toimis väga hästi. Palju noori heliloojaid ja
dirigente said võimaluse debüüdiks. See oli väga suure noorte
energiaga pidu. Kõik oli super ja laabus hästi. Lapsed laulsid
väga hästi. Tagasiside oli positiivne nii professionaalidelt kui
ka kuulajatelt, samuti osalejatelt. Oli üliemotsionaalne ja hästi
sisukas pidu. Teema “Mina Jään” õnnestus väga hästi. Noored võtsid sellest kinni ja rääkisid kogu protsessis kaasa. Mind
rõõmustas eriliselt, et meie vaimulikelt tuli väga palju positiivset tagasisidet: nii peapiiskopilt, piiskopidelt kui ka vaimulikelt.
See oli minu jaoks väga suure tähendusega.” Tegemist oli Heli
viienda laulupeoga dirigendina, kuid esimese peoga kunstilise
juhina.
Laulupeo pealtvaatajad olid kontserdisse täielikult haaratud.
See tuli selgelt välja, kui austusavalduseks Veljo Tormisele

tõusid püsti kõik inimesed. Ka Lasnamäe nõlva kõige viimases
reas... Paljud laulud läksid kordamisele. Ja neid lauldi uuesti
ühise koorina, kus osalesid nii lauljad kui kuulajad. See oli väga
võimas.
Kaie Tanner, mudilaskooride liigi dirigent, meie koguduse liige:
“Mina hakkan kohe nutma, kui mõtlen tagasi laulupeole. Ilus
muusika. Entusiastlikud ja särasilmsed lapsed. Meie muusika
on imeilus. Mudilaskoore oli üle 10 000 lapse ja nad kõik olid
väga tublid. Laulupeol tegi debüüdi 17 noort dirigenti, esitati
üheksa uudisteost. Dirigente on, häid heliloojaid on – selles
mõttes võib rõõmsalt tulevikku vaadata”.
Kaarli Kooli laste muljed nende esimesest laulupeost:
Jaagup: “Mulle meeldis kõige rohkem rongkäik – pole varem
rongkäigul osalenud ja üldse laulupeol laulnud. Samuti meeldis
mulle väga kanda meie silti, kus oli Kaarli Kool peale kirjutatud.
Laulukaare all meeldis. Tavaliselt olen vaadanud teiselt poolt,
aga nüüd sain vaadata laulkaare alt ja publikut oli kohe väga
palju. Laulude õppimine oli raske, eriti sõnade päheõppimine.
Kuigi vahepeal oli raske, siis laulupeol oli emotsioon nii suur, et
see tasus ennast mitmekordselt ära”.
Ilmar: “Mulle meeldis kõige rohkem, et sai jäätist süüa. Samuti
meeldis rongkäik – seal sai kõnidida ja teistele hüüda. Laulukaare all oli vahepeal raske, sest ei olnud ruumi istumiseks.
Aga vahva oli laulda ja teada, et nii paljud inimesed kuulavad”.
Karl-Joosep: “Mul meeldis laulda rahva ees ja see, et ma sain
telekasse. Nii palju rahvast oli. Rongkäik meeldis, see oli 5 km,
aga jalad ei väsinud ära. Laulukaare all oli väga vägev tunne,
siis tuli klomp kurku. Minu meelest oli kõik tore. Külm ei olnud,
oli palav. Mul olid head riided selja. Dirigenti nägin, tema dirigeeris”.
Mattias: “Rongkäik oli kõige lahedam, lõbus oli marssida ja
hüüda. Aga jama oli see, et saime ainult kaks laulu laulda. Mulle meeldis laulda koos nii paljude teiste inimestega. Laulupidu
toimub 4 aasta tagat. See on suur asi, et me sinna saime. Õpetaja Pärtel on väga tubli. Põnev oli – oli nii palju rahvast koos
ühe koha peal”.
Anett: “Mulle väga meeldis, et oli hästi palju inimesi. Äge oli
laulukaare all lauda. Meeldis rongkäik – saime laulda rongkäigus. Palju inimesi tervitasid tee ääres. Mulle ei meeldinud, et
proovipäeval oli ilm jahe. Ma tahaksin järgmine kord jälle minna”.

KONTSERTKOOR alustab 11. septembril kell 18.00.
Uutel lauljatel palume tulla katsetele samal päeval
alates 17.40 koguduse maja saali.

Tuule: “Kõrgel laulukaare all oli tore seista, olime täpselt keskel. Ameerika sõbranna käis külas. Nemad laulsid ka laulukaare all. Mulle meeldis seal ringi käia, kus müüdi asju. Mulle
meeldis ka, et laulupidu läbi sai. Mul oli kurb meel, et kõik ei
saanud laulupeole. Rongkäik meeldis väga”.
Iga noorus on omanäoline ja kordumatu, erinev sellest, mis
oli emadel-isadel, vanaisadel-vanaemadel. Ja peabki olema
teistsugune. Kui laseme olla noortel just sellised nagu nad olla
soovivad, siis on neil lihtne mõista ja austada elukogemust ja
õpetusi, mida jagavad õpetajad, emad ja isad, vanaemad ja
vanaisad.
Meid, eestlasi, on vähe, kui võrrelda meid maailma rahva hulgaga, aga me püsime ja hoiame seda ühtsuse tunnet oma
hinges. Kui võimsad me oleme – me räägime tunnete keeles
– silmad vees ja sõnu polegi tarvis.
Huvitavaid fakte laulu- ja tantsupeost:
• laulupeo- ja tantsupeo toimkonnas oli ligi 2000 inimest
• debüüdi tegi 17 noort dirigenti
• esitati 9 uudisteost
• pillidest debüteerisid ukuleled
• pealtvaatajaid oli 90 000, nendest 40 000 rongkäigus
osalejat, 50 000 peo pealtvaatajat
• laulu- ja tantsupeo traditsioon kuulub UNESCO maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja. Hoiad elus
laulu- ja tantsupidu, hoiad elus maailma kultuurilist
mitmekesisust

Mari-Ann Oviir

TOETA KA SINA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

NAISKOOR alustab 14. septembril kell 17.30
proovidega koguduse maja saalis.
Ootame liituma uusi lauljaid. Soovijail võtta
ühendust dirigent Kersti Petermanniga
5146341 või kersti.petermann@gmail.com.
Võib ka samal päeval kohale tulla.

1. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole
EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või
hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku
5200 vilet.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli
remonti 3 euroga.

KORAALIKOOR alustab
7. septembril kell 13.00 koguduse maja saalis.

Seisuga 28. juuni 2017 on annetustena laekunud
92 760€ ja kirikule kingitud 766 orelivilet

KAMMERKOOR CANORUS alustab 13. septembril.
Uutel soovijatel palun katsetele tulekuks võtta
ühendust dirigendiga telefonil 53008796.

LASTETÖÖ alustab kõigi tegevustega septembris

Ootame lapsi ja noori KIRIKUKOOLI
Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses
taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt
tegutsenud juba üle kahekümne aasta.
Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi.
Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma
õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita.
Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö,
vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline
tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid.
Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes
nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad.
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud
perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga. Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame
lapsi vanuses 3–15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last.
Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.
Lastetöö ootab appi uusi vabatahtlikke. Kaasa tegemise
mahu saab igaüks ise valida – ka väikesest panusest on
koguduse elus suur kasu!
Erinevatesse HUVIRINGIDESSE on võimalik registreeruda vabade kohtade olemasolul (ringitunnid tööpäevadel pärastlõunati):
Muusikastuudio: beebikool, laulukoorid, pilliõpe; Loovusklubi: käsitöö- ja kunstiringid, liikumisringid; Spordiringid; Ahaaja Ohoo-klubi.
Vaata täpsemalt www.kaarlikogudus.eu/kaarlike ja www.
kaarlikool.eu .
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – on tulemas uusi põnevaid tegevusi.
Jälgige infot ja reklaami!
Registreerumine ja info: kaarlike@eelk.ee ja 6199111
Täpsem info meie lastetöö kodulehel alates augusti lõpust.
Ootame kõiki endisi ja uusi osalejaid!

TÖÖD ORELIS JUULIS...

Orelimeister Toomas Mäeväli koos kolleeg Tiit Kiigega
Juulis töötasime pea kõik päevad usinalt ning 2. ja 3. manuaali tagumised tuulepõhjad said remonditud, reguleerimine on
veel pooleli. Samal ajal viletöökojas käib puuduvate tinavilede
valmistamine ning kirikus algas puitvilede remontimine. Tisler
plommib lõhki kuivanud viled ning teeb nad jälle tihedaks, et
õige hääl välja tuleks. Kuu lõpus oli hea tunne, et mingid osad
orelist hakkavad jälle kokku saama, seni sai kogu aeg ikka lahti
võetud.
Aegajalt astub läbi ka mõni külaline. Juulis käis meid vaatamas
Saksa orelimeister Albert Nass ja kohalik kolleeg Tiit Kiik.

SUVISED REMONTTÖÖD

Toomas Mäeväli

Koguduse maja hoovimaja 1. korrusel (Kaarli koolimajas) valmis koolile uus garderoob viiele klassile. Samal korrusel asuv
vana garderoob ehitati ümber kooli arsti ja logopeedi kabinetiks. 1. korrusel rekonstrueeriti ka WC-d. Alustati ettevalmistusi
spordisaali riietusruumide ja pesuruumide ehitamiseks.
2. korrusel lammutati klassi ja õpetajate toa vaheline sein ja
nihutati see uude kohta, puitpõrandad lihviti ja lakiti.
3. korrusel lammutati senine WC-de blokk ja alustati uue 5.
klassi ehitust.
Kaarli kiriku esise jalgteeühenduse projekt on saanud ehitusloa
ja projekti teostamiseks on võetud hinnapakkumised.
Kaarli kiriku välistrepi restaureerimise projekt on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja projektile on võetud
hinnapakkumised.
Kogudusele kuuluva kinnistu (Tehnika 81, Tallinn) tänavapoolsele alale paigaldati uus piirdeaed koos väravatega.

Remonttööd 5. klassi ruumis

AUGUST KIRIKUS...
TÕDE JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju
igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9

Leerikool
13. september – 10. detsember 2017

P 06. august kell 10.00 Missa

TEELISTE KIRIK

E 07. august kell 13.00 Missa

01. juuni – 31. august
E, N, R kell 10–15

T 08. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Merike Marli – orel
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – Igaühelt, kellele on antud
palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse
veel rohkem. Lk 12:48

T kell 13–18
K kell 10–15
P kell 9–12
Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

P 13. august kell 10.00 Missa
E 14. august kell 10.00 Missa

KOGUDUSE KANTSELEI

T 15. august kell 17.30 Muusikaõhtu

E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13; 14–16
R
suletud

Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
SOOSINGUAJAD – Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle
Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
P 20. august kell 10.00 Missa, Taasiseseisvumispäev
Kaastegev Wolfhageni praostkonna segakoor Saksamaalt.

puhkusel 01.–29. juuli

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

aeg eelnevalt kokku leppida

Diakon Saima Sellak-Martinson
puhkusel 01.–31. juuli

E 21. august kell 13.00 Missa
T 22. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
ENESE LÄBIKATSUMINE – Jumal paneb suurelistele vastu, aga
alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
P 27. august kell10.00 Missa, kuldleer
E 28. august kell 13.00 Missa

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

T 29. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Oksana Sinkova – flööt, Alina Sakalouskaya – mandoliin, Kadri Ploompuu –
orel. Sissepääs vaba

Õpetaja Jaak Aus

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:

Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD
Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 27. augustil 2017 kell 10.
Ootame kõiki 1967. aastal ja varem leeris käinud koguduseliikmeid.
Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100
1992., 2002. ja 2012. aastal Kaarli koguduses leeris käinud koguduseliikmed on
oodatud pühapäeval 17. septembril 2017 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 12. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

