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SUVELE VASTU
Maikuu toob kaasa mitmeid olulisi päevi. Kohe-kohe on emadepäev. Isegi kui igaüks ei ole ema,
on ometi igaühel ema. Isegi kui
oma bioloogilise emaga ei ole
mõnel inimesel lähedast sidet, on
ometi neilgi inimestel sageli keegi,
kes tegelikku emarolli täidab. Tasub küsida mitte ainult seda, kes
on minu ema ja kuidas teda meeles pidada, vaid tasub küsida sedagi, kas mina olen hoolimise ja soojuse jagaja kellelegi, kes seda vajab.
Kuid suvi toob endaga kaasa
muudki. Kõigepealt: pane kalendris kirja Salemi perelaagri aeg.
See on tänavu vahetult pärast koguduse noortelaagrit, ja toimub
28. juunist kuni 1. juulini. Nii
saavad nooremad ja energilisemad
olla terve nädala Nuutsaku puh-

kekeskuses. Aga kes tuleb perega
lühemaks ajaks, saab vähemasti
pika ja toreda nädalalõpu. Laagri
teemaks: „Taevane GPS“. Mis näitab elus teed? Millist rada valida?
Kuid tagasi maikuusse. Nagu kõik
vist juba teavad, toimuvad 19. mail
järjekordsed Karlova Päevad. Oleme igal aastal oma lähikogukonna
suurüritusel osalenud ja jõudumööda kaasa aidanud. Ole valmis
sinagi rongkäigus kaasa lööma.
Emajõe äärest Loomemajanduskeskuse hoovile on tegelikult lühike jalutuskäik – jõukohane isegi
eakale inimesele. Otsime välja ka
meie koguduse tunnusplakati –
„Salemi kogudus, kirik Karlovas“!
Tore, et terve rida meie koguduse
inimesi aitavad kaasa laadaplatsi
kordaseadmisel ja muude ettevõt-

mistega. Õhtul kell 18 on Salemis
aga Rootsi Immanuelskyrkani koori kontsert.
Karlova on maikuus toimetamist
täis. Ja 19. mai paistab olevat eriti tihe. Sel päeval toimub Salemis
ka nn „vanade noorte“ kokkutulek, mis algab kell 11. Kõik, kes on
Salemi noortetöös osalenud – kasvõi 50 aastat tagasi – on kutsutud!
Kuuleme muljeid ja meenutusi,
mõne sõnavõtu, joome koos kohvi
ja saame kokku väiksemates vestlusringides. Loodetavasti saab valmis fotoseeria „Salemi noored läbi
aegade“. Minu kabinetis on juba

terve kuhi meeleolukaid fotosid.
Vaatad mõnda ja mõtled: „Uskumatu, kas see on ikka seesama inimene!“ Ja siis veel: „Noortetöö on
alati olnud selle koguduse lahutamatu osa. Tore!“ Siinjuures tähtis
märkus: registreeru kindlasti, see
aitab korraldajaid väga-väga palju!
See juhtkiri sai asjalikus informatiivses toonis. Kuid võta aega ja
osale mõnel neist üritustest! Kogemused annavad mõtestamise
ainest ja loovad tähendusi.

Pastor Toivo Pilli

MUUSIKAST, MUUSIKATÖÖST JA
SÜDAMEGA LAULMISEST

Lea ja Ilmar Sirkel, Salemi koguduse
muusikud ning selle valdkonna koordinaatorid annavad aimu, kuidas
on korraldatud meie kiriku muusikatöö. Järgnevast leiab aga mitte ainult teadmisi, vaid ka heatahtlikke
nõuandeid iga lugeja jaoks.
Alustuseks, millised muusikalised kollektiivid meie koguduses hetkel eksisteerivad?
Lea: Praegu on tegevad Salemi
ülistuskoor, keelpilli- ja laulukoor, noorteansambel, tütarlasteansambel, projektkoor (mis
esines Suurel Reedel F. Schuberti teosega „Stabat Mater“)
ja pühapäevakooli laululapsed.
Lisaks teenivad aeg-ajalt mõned
sooloesinejad. Jõulude ja ülestõusmispühade ajal rakendasime
uudset võimalust – koos musitseerisid nii lapsed, ülistuskoor
kui ka saateansambel.
Kas lähitulevikus on ette näha
kollektiivide loetelus muudatusi?
Lea: Eks iga muusikakollektiiv
elab hooajast hooaega, vähemalt

mulle näib nõnda. Näiteks ülistuskooriga on nii, et igal sügisel
tulevad ette mõningased muutused: keegi tuleb juurde, keegi
lahkub jms. Seetõttu ei saa tulevikku kaugele ette näha. Algselt
saigi ülistuskoor kutsutud ellu
mõttega, et see toimib senikaua,
kuni on inimesi, kes tunnevad
vajadust seal laulda.
Ilmar: Kunagi võiks ehk tekkida kammerkoorilikum nähtus,
mis esitaks klassikalist muusikat.
Mõneti ongi projektkoor olnud
väikeseks kompamiseks selles
suunas. Üha enam tundub, et
inimestel napib aega osaleda
koori tegevuses iganädalaselt.
Kergem on teha projektkoori,
tulla kokku ja harjutada mingiks
konkreetseks puhuks.
Millised on esimesed mõtted,
kui lasete kiirelt silme eest läbi
koguduse muusikatöö tervikuna?
Lea: Koguduses on palju liikmeid, kes peavad viisi. Kõik need
inimesed võiksid osaleda mingis

muusikalises kollektiivis. Kahju on, kui Jumala poolt antud
muusika-anne ei saa rakendatud
koguduse töös. Potentsiaali on
märgatavalt rohkem, kui esmapilgul tundub. Minu juurde on
tulnud inimesi, kes ütlevad: „Ma
tahaksin väga ülistuskooris laulda, aga ma ei pea viisi.“ Kõik,
kes oskavad laulda, omavad eesõigust oma häälel koguduse keskel kõlada lasta. Samuti julgustan neid, kes on õppinud mõnda
muusikainstrumenti mängima,
selle oskusega end muusikatöös
rakendama.
Ilmar: Me ei pea piirduma üksnes eelpool nimetatud viie-kuue
kollektiiviga. Oleks tore, kui
mõni üksikesineja kasvõi kord
aastas julgeks ja sooviks mõne
looga rahva ette astuda. See rikastaks meie jumalateenistusi
oluliselt.
Lea: Ma olen siiralt tänulik kõigile meie koguduse muusikutele
– lauljatele, pillimängijatele – kes
on panustanud oma energiat ja
annet. On ju see vabatahtliku
töö valdkond tegelikult vägagi aeganõudev ja mõnikord väsitavgi.
Jätkugu jaksu, indu ning inspiratsiooni luua ja tuua taevalikke
helisid maa peale!

Pean viisi. Mis peab mul veel
olema, et saada Salemi muusikakollektiivi liikmeks?
Lea: Laulja laulgu südamega,
täiega, nagu noored tavatsevad
ütelda. Laul kõlagu Jumalale austuseks ja inimestele rõõmuks, et
ka kuulajad saaksid tõmmatud
kaasa Jumala ligiolu tunnetusse.
Väga oluline on valmidus pühenduda. Keeruline on töötada, kui
lauluproovis on ükskord ühed,
teinekord teised kohal, aga koorijuht ju arvestab iga lauljaga. Taas
tean ju ennekõike just ülistuskoori näitel asjale pilku heita. Mulle
tundub, et meie koori on jäänud
sel hooajal need inimesed, kes
on olnud nõus pühenduma. Vahel võib jääda mulje, mis neis
ülistuslaulude laulmises ikka keerulist on, teame ju paljusid laule
peastki. Tegelikult nõuab isegi
ühehäälse laulu harjutamine palju tööd, et see võiks kenasti tämbriliselt-kõlaliselt kokku sobida.
Tahame ju Jumalale anda parimat. Selleks ongi iga kooriproov
kulla hinnas, et väljalaulmisel
ei oleks esitatav materjal toores.
Ei saa künda ninaga nooti. Laul
peaks esmalt olema peas, siis on
võimalik sel jõuda ka südamesse.
Ja mis tuleb lauljate/muusikute
südameist, see leiab tee kuulaja-

te südameisse. Nii viisipidamine,
südamega laulmine, kui valmisolek pühenduda, on universaalsed
kriteeriumid ükskõik millise
meie koguduse muusikalise kollektiiviga liitumiseks.
Milles peitub Salemi muusikatöö suurim tulevikupotentsiaal?
Lea: Hetkel näen suurimat arenguruumi muusikatöös lastega.
Praegu on harjutused toimunud
ebaregulaarselt. Lastega tegelemine vajab kindlat aega ja ruumi.
Nii mõnigi kord on tulnud end
jagada üheaegselt peasaalis toimuva jumalateenistuse ja pühapäevakooli klassiruumide vahel.
Olen kiirustanud enne „aamenit“ pühapäevakooli tunni lõpuks alla, et veel enne, kui lapsed
jõuavad laiali minna, midagi harjutada. Laulmist on aidanud läbi
viia ka Ülle Aarna. Ideaalis võiks
olla koguduse juures tegutsev
kristlik laste laulu- ja muusikastuudio. Ent see eeldab omakorda lisaressursse, klassiruumi
ning instrumentaariumi, millel
lapsed saaksid ka ise kaasa mängida.
Mille järgi on jumalateenistuste
muusikaline osa valitud?
Ilmar: Jumalateenistus, peamine

ristirahva kokkusaamine, võiks
olla muusikaliselt mitmekesine;
nii nagu viimasel muusikute koosolekulgi jõudsime arvamusele:
ühte jumalateenistusse võiks ära
mahtuda nii noorte repertuaar,
üldtuntud „pruuni lauliku“ laulud ja boonusena lisaks mõni
muusikakollektiiv. Soovime, et
ei oleks nö nišiüritusi, vaid jumalateenistusel, kui perekondlikul
kokkusaamisel, leiduks midagi
nii lapsele, noorele, täiskasvanule kui eakale.
Lea: Jumalateenistus on justkui
viibimine toidulaua ääres: kui
mul on millegi vastu allergia,
saan ehk maitsta midagi muud.
Ilmar: Muusika on alati väga
pikantne teema, mille üle käib
igal pool lahinguid. Andku Jumal meile hingeavarust, taluvust
ja tolerantsust: kõik ei pruugi
minule meeldida, olgugi, et see
läheb teistele palju korda; samas
minu tehtav ei tarvitse teinekord
mõnele teisele passida, ehkki
mulle on see tähendusrikas.
Mainisite muusikute koosolekuid. Mis need on?
Lea: Muusikute koosolekud toimuvad tavaliselt kaks-kolm korda aastas, kus osalevad kõikide
muusikakollektiivide juhid, selle

valdkonnaga tihedalt seotud inimesed ning pastorid. Just neil
koosviibimistel oleme püüdnud
sõnastada meie koguduse muusikatöö terviklikku nägemust ning
koostanud poolaasta tööplaani.
Jumalateenistustel on kuuldav
muudatus aset leidnud: ühislaulude laulmisel on meil nüüd
eeslaulja.
Ilmar: Jah, selle aasta algusest
oleme rakendanud mitmete, just
eeskätt noorte poolt välja käidud
soovi, mille kohaselt laulavad
üldlaule mikrofoni eeslauljad.
See abistab kogudust vähemtuntud laule reipalt kaasa laulda.
Lea: Ühislaulude kaasalaulmine
on mõtteviisi küsimus. Üldjuhul
ei ole laulud võõrad. Ükski ei
pea neid kaasa laulma, aga võiks.
Miks? Sellepärast, et siis moodustub ühtne kiitus- või palveohver,
milles on jõud. Selline jõud,
mida võib iga Tartu linna tänavalt kirikusse sisseastuja ise kogeda. Eestlastele on ühtses laulus
peituv eriline tunne teada laulupeolt, aga meil kristlastena on
koos võimalus ühise lauluga kiita
Jumalat igal pühapäeval. Millegipärast ei tunne me alati ennast
kaasa haaratuna, vaid jääme teenistusel pigem pealtvaatajaks.

Ilmar: Või pealtkuulajaks... Mis?
Läbi aegade on olnud vabakoguduste jumalateenistustel kesksel
kohal Sõna kuulutus. Samas on
ka muusikal olnud oma oluline
roll täita. Muusika ei ole mitte
hingetõmbepaus või meelelahutus enne ja pärast jutlust, vaid see
valmistab ette pinnast inimeste
südametes järgneva sõnumi vastuvõtmiseks ning kinnitab kantslist kuulutatut.
Lea: Kui muusika on teenistusel
kellelegi hingetõmbepaus, siis
seda vaid jutlustajale. Ülejäänud
kogudusele on ühislaulud aktiivselt ja häälekalt osalemise aeg.
See on miski, mida saame koos
teha – ühes rütmis ja „ühes hingamises“ laulda. Julgustan kõiki
koguduse ühislauluga rõõmsalt
ühinema, et koos austada ja teenida Jumalat.
„Tänage Teda täiel häälel, kiitke
õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!“ (Tb 13,7b)
Küsitles Hannes Keernik

MILLELE MÕTLEB JA MILLEGA TEGELEB
HETKEL MEIE KOGUDUSE JUHATUS?

Juhatus, koosseisus Jüri ja Harli
Jürgenson, Toivo Pilli, Meego
Remmel ning mina (juhatuse
esimehena), on arutanud hulgaliselt teemasid, millest osa
kerkivad ikka ja jälle päevakorda. Üheks selliseks on Võnnu
Baptisti Koguduse hoone ja
maatüki ülevõtmise küsimus,
mis vajab lahendamist juriidilise külje pealt. Teatavasti on
koguduste mõlemapoolne soov
ühinemiseks kinnitatud juba
mitmeid aastaid tagasi. Teiseks,
oleme vaadanud üle koguduseliikmete nimekirja ja üritame
hoida või saada kontakti kõikidega, kes seal kirjas. Kolmandaks, oleme püüdnud tihedalt
suhelda ja kohtuda kõikide tööharujuhtidega, et meil oleks hea
infovahetus erinevate koguduse
töövaldkondadega. Lisaks nimetatutele on mitmeid teemasid, millega tegeleme jooksvalt,
näiteks uute liikmete vastuvõtt,
majandusküsimused ja eelarve,

samuti haldusküsimused. Viimase alla kuulub suvel Kalevi
tn poolse vundamendi hüdroisolatsiooni paigaldamine, kuna
vesi jookseb vihmadega vundamendi vahele ning seestpoolt
kipub hallitama. Mugavamaks
ja kenamaks koguduse info
edastamise keskkonnaks internetis on loomisel uus veebileht,
mille lõplik valmimine seisab
vaid viimaste ideede kokkupanemise taga.
Üritame juhatusena koguneda
iga kahe nädala tagant – mis
meil on ka enamasti õnnestunud. Kuigi koguduse pastorid
on liikuvad, oleme valdavalt
saanud kohtumisi nii planeerida, et kõik juhatuse liikmed on
kohal. On rõõm, et küsimuste
lahendamisel oleme jõudnud
üksmeelele, eelistades arutelu
hääletamisele.
Margus Padar

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
10.05. Meego Remmel EKN ja EEA koosolekutel ning
EELK assessor dr Ove Sanderi Usuteaduse Instituudi
rektori ametisseõnnistamisel Tallinnas
14.05. M. Remmel kohtub Peeter Lematsi, Enn Palmiku,
Alari Allika ja Üllas Linderiga Valgas arutamaks pastoraalse
hoolekande ja evangeelse missiooni täitmisega seotud
küsimusi; õhtul M. Remmel ja Toivo Pilli Salemi
tööharujuhtide nõupidamisel Tiirikojal
15.05. M. Remmel õpetab Haapsalu Neurolooogilise
Rehabilitatsioonikeskuse töötajaid ning kohtub Haapsalu
Baptistikoguduse pastori Eerik Rahkemaga
16.05. M. Remmel kõneleb riigikogulaste palvushommikusöögil Toompeal, osaleb skaibi vahendusel Rootsis koguneva Globaalmisjoni Fondi nõukogu koosolekul ning nõupidamisel liidu kantseleis
17.05. M. Remmel koolitab KUS tudengeid eetika alal ja
kohtub pastor Indrek Luidega Tartus
18.05. M. Remmel koolitab KUS tudengeid ja 3D koguduse kodugrupijuhte ning kuulutab rõõmusõnumit Tartu
noortele suunatud evangeelsel ülistusõhtul „Usk versus
religioon“ Salemi kirikus
19.05. M. Remmel ja T. Pilli osalevad omaaegsete (tudengi)
noorte kokkutulekul Tartu Salemi kirikus

20.05. M. Remmel jutlustab 3D koguduses
21.05. M. Remmel ja T. Pilli kohtuvad Hilliardi Northwest
Bible Church vanempastori Ken Harrelliga Ohiost
22.05. M. Remmel kohtub Ameerikas asuva Evangeelse
Misjonilepingu Kiriku misjonitöö juhi Dale Lusk’iga
Tallinnas
24.05. T. Pilli juhatab EKB liidu töötegijate mentorseminari
Tallinnas
25.05. M. Remmel liidu meeste palveõhtul Kohtla-Järvel
ja Kiviõlis
26.05. Lõuna-Eesti koguduste lastepäev Otepääl
27.05. M. Remmel ordineerib Raido Orase Viimsi Vabakoguduse pastoriks, ERR ülekanne oikumeeniliselt nelipühade vabaõhuteenistuselt Raekoja platsilt Tallinnas
28.05. M. Remmel ja Toivo Pilli osalevad EKB liidu
mentorite seminaril Tartus
29.05. M. Remmel Eesti Kirikute Nõukogu ja Soome Kirikute Nõukogu juhtkonna kohtumisel Tallinnas, M. Remmel
juhatab liidu misjoninõukogu koosolekut liidu kantseleis
1.06. M. Remmel KUS hoolekogu koosolekul Tartus
2.06. M. Remmel osaleb Lõuna-Eesti koguduste vaimulike
töötegijate kokkusaamisel Võrus

LASTENURK
KOOSTAJA: KADRI HUUGEN

LEIA TÄHTEDE RÄGASTIKUST ALLOLEVAD SÕNAD. SÕNAD PAIKNEVAD
PAREMALT VASAKULE, VASAKULT PAREMALE, ÜLEVALT ALLA, ALT
ÜLES JA DIAGONAALIS.
ANNA VASTUSELEHT PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJALE 20. MAIKS. ÕIGESTI VASTANUTE VAHEL LOOSIME VÄLJA RAAMATU „PIIBLILOOD
AASTA IGAKS PÄEVAKS“. UUS LASTENURK TAAS SÜGISEL!

JEERIKO
JEESUS
JOHANNES
JUMAL
MARKUS
MOOSES

PAULUS
PIIBEL
RIST
SAAMUEL
SAKKEUS
TAANIEL

NIMI:.......................................................................

SÜNNIPÄEVALAPSED
16. 5.
16. 5.
18. 5.
21. 5.
22. 5.
24. 5.
25. 5.
28. 5.
31. 5.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.

Sulev Hernits
Kairi Marran
Piret Talv
Ester Reinoja
Mai Roots
Elju Tegova
Mart Raid
Renata Volkov
Hedvig Luude
Guido-Roland Raudver
Kristel Kull
Magdalena Kõlli
Indrek Meier
Taavi Uudam
Katrin Kivi
Ülle Aarna

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2012:
VAATA, JUMAL TEEB UUT!
Sündmused mais 2012
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Neljapäeval, 10.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson
Pühapäeval, 13.05 kell 11
emadepäeva pereteenistus
juhatab: Einike Pilli
lasteprogramm
Aime Järv loeb luuletusi
muusika: Piret Laikre ja
kaaslased
jutlus: Toivo Pilli
Neljapäeval, 17.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev Kivastik
Pühapäeval, 20.05 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika ja lühisõnavõtud:
noortebänd
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 24.05 kell 18

õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäeval, 27.05 kell 11
pühapäevakooli lõputeenistus
juhatab: Hannes Keernik
lühisõnavõtt: Moonika Raja
muusika: lasteansambel
jutlus: Einike Pilli
Neljapäeval, 31.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäeval, 03.06 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Merle Kanguri
muusikaline lõputöö
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 07.06. kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Aime Järv

TEATED
TÖÖHARUJUHTIDE
NÕUPIDAMINE TIIRIKOJAL

tab, saab tagasi sõitma hakata
umbes 21.30.

Koguduse tööharujuhtide nõupidamine Tiirikojal toimub 14.
mail. Väljasõit Salemi juurest
kell 17.15. Nõupidamise teemaks meeskonnatöö ja meeskonna kujundamine. Sel korral
on meil külaliseks Rakvere
Karmeli koguduse noortejuht
Evelin Põldsaar ja sealse pühapäevakooli juht Maria. Tegemist on laiendatud nõupidamisega, sest seekord on kutsutud
ka kõik pühapäevakooli õpetajad, neil on eraldi töörühm.
Sageli otsime inspiratsiooni
laiast maailmast, aga siinsamas
naabruses on kogemusi, mis
väärt jagada. Igaüks saab õhtu
jooksul väljendada sedagi, mis
tema meelest on möödunud
kuude jooksul olnud tema tööharus edasimineku ja heameele
märkideks, ja mida saab paremini teha. On aega aruteluks
ja vestluseks. Õhtul saab sauna,
kellel huvi. – Kes aga kiirus-

PLANEERI SUVELAAGRISSE
TULEK JUBA TÄNA
Koguduse suvelaagri aeg on sel
aastal neljapäevast laupäevani,
28. juunist kuni 1. juulini.
Laager toimub nagu ikka koguperelaagrina. Sel aastal on terve
jaanipäevajärgne nädal Nuutsaku järve ääres meie koguduse
päralt, nädala alguses toimub
noortelaager, millele järgneb
koguperelaager. Ilmselt on ka
Texase sõpruskoguduse rahvast
meiega laagripäevi sisustamas,
sõprust tugevdamas, usukogemust jagamas. Pane laagri aeg
juba praegu oma kalendrisse
kirja! Registreerimine on
alanud: ines@salem.ee või
infolaual oleval regilehel.
SALEMI „VANADE
NOORTE“ KOKKUTULEK
Laupäeval, 19. mail kell 11
kogunevad Salemisse need, kes

aastate vältel on olnud koguduse noortetöös tegevad. Mustvalgetel fotodel, mida loodame
koos vaadata, on inimesi, kes
olid Salemi noored 1960.
aastatel. Terve rida pilte kõneleb aktiivsest noorte tegevusest
1980. aastatel. Ja muidugi vahepeal. Tere tulemast, et kohtuda
sõpradega ja heita pilk Salemi
koguduse olulisele tegevusvaldkonnale – noortetööle! Mida
see tähendas tookord? Mida see
tähendab täna? Päeva muusikalist osa aitavad sisustada Urve
ja Riho Pihlak. Palun registreeru
kindlasti: toivo@kolmtalenti.ee
või telefonil 511 8691.
KONTSERT SALEMIS
Rootsi kogudusekoor Immanueli kogudusest Borasist
annab Salemis 19. mail kell 18
kontserdi. Kooris on praegu
umbes 30 liiget. Tegemist on
pühendunud kogudusekooriga,
kes esineb nii jumalateenistustel, kui korraldab lauluõhtuid
ja kontserte. Laulud on põhiliselt rootsi keeles. Repertuaaris
on klassikalisi koorilaule, kirikulaule, Taize ja Iona kogu-

konna laule, spirituaale. Dirigendid: Jan-Olof Hermansson
ja Christina Josefsson. Kingi
endale ja mõnele sõbrale kena
kontserdi-õhtu.
KARLOVA PÄEVAD 19. MAIL
Karlova Päevade üritused
toimuvad terve nädala jooksul alates 14. maist. Päevad
kulmineeruvad laupäeval, 19.
mail. Seekord on linnaosa
päevade keskuseks ja tuiksooneks Loomemajanduskeskuse
õu. Osale ka rongkäigul, mis
algab Emajõe ääres Sõpruse
silla juures kell 11.30. Meie
kogudus on mitu aastat olnud
tublisti esindatud, ega me seegi
kord viletsamaks taha jääda!
Suhtle inimestega, loo kontakte, ja aita kaasa, kus saad. See
on nähtavaks muudetud hea
sõnum, mis suhetes ja tegudes
leiab soodsa arengu. Me oleme kogudusena ju siinsamas
linnaosas, ja taotlege siis selle
linna(osa) heaolu, „ja paluge
selleks Issandat, sest selle hea
põli on teie hea põli“
(Jeremija 29:7).

PÜHAPÄEVAKOOLI
tunnid leiavad aset pühapäeviti
kell 11

EESTPALVERING
igal laupäeval kell 10 kiriku
käärkambris

TÜTARLASTEKLUBI
9-12-aastased tüdrukud saavad
kokku 25. mail kell 17 Salemi
kirikus. Lähem info:
Kaili Orav, tel 5819 3641

TARTU INTERNATIONAL
FELLOWSHIP
Every Sunday at 16 in the
youth room

NOORTE
tegemistega saad sammu
pidada: www.facebook.com/
saleminoored
EMADE PALVERING
kolmapäeviti kell 10 Salemi
lastetoas. Palvetame oma laste
ja tuttavate perede eest! Janice
Viinalass, tel 507 6612
30+ NAISTE
PIIBLIÕPPEGRUPI
kohtumine 24. mail kell 19
Salemi kiriku noortetoas.
Oled oodatud. Janice Viinalass,
tel 507 6612
MEESTE PALVUSHOMMIKUSÖÖK
igal reedel kell 7
allkorruse klassis

ENGLISH WOMAN’S
PRAYER TIME
is at various locations, starting
at 7pm, May 23rd. Janice
Viinalass, tel 507 6612

TARTU SALEMI BAPTISTIKOGUDUS
Kalevi 76 Tartu 50104
tel 734 3664
www.salem.ee
Pastor Meego Remmel
meego@ekklesia.ee
tel 552 5854
Pastor Toivo Pilli
toivo@kus.tartu.ee
tel 511 8691
Administraator Ines Kerikmäe
salem@hot.ee tel 523 3113
Kantselei avatud E-N 10-12
Annetused Eestist:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Arve number: SEB pank a/a 10152001809009
Selgituseks märkida: annetus
Annetused välismaalt:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Pank: SWEDBANK, Liivalaia 8, Estonia,
Tallinn 15040
Rahvusvaheline arve number IBAN:
EE832200221005109196
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Salemi Kuukirja koostajad: Hannes Keernik, Kadri Huugen,
Maria Keernik
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

