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TULE LEERIKOOLI!
Viljandi Jaani kogudus ootab leerikooli uusi õppijaid. Leerikooli võib
tulla 15-aastasena. Siin saad Sa uusi
teadmisi, tutvud Piibli, kristliku
pärandi, õpetuse ja liturgiaga, osaled põnevates aruteludes, õpid
tundma Eesti Kirikut ja meie
kogudust.

(Suure Neljapäeva, Suure Reede ja
ülestõusmispüha teenistused), 6.-7.
ja 20.-21. aprill ning 4.-5. mai.
Esimene kogunemine on laupäeval,
9. veebruaril kell 10-13.30 Viljandi
Jaani kirikus. Kui soovid osaleda
leerikoolis ning saada Viljandi Jaani
koguduse liikmeks, siis helista või
kirjuta õpetaja Marko Tiitusele: 5341
3394, marko.tiitus@eelk.ee.
Täpsem
info www.eelk.ee/
viljandi.jaani.

Meie leerikool toimub koostöös
Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja
leeriõppijatega. Leeritunnid on igal
teisel laupäeval kell 10-13.30. Igal
teisel pühapäeval osalevad leeriõppijad jumalateenistusel ning Leeriõppijate ristimine ja leerirühmavestlusel oma tulevases kodu- õnnistamine ehk konfirmatsioon on
nelipühal, 19. mail.
kirikus.
Marko Tiitus,
Õppepäevad on: 9.-10. ja 23.-24.
õpetaja
veebruar, 9.-10. ja 28.-31. märts

PAASTUAJA NELJAPÄEVAÕHTUD
ISEENDA JA JUMALAGA
Hea sõber! Kas sinuga on aeg-ajalt nii, et
palvetamiseks (Jumala ja iseendaga kohtumiseks) ei jää aega? Üks toimetus ajab
teist taga ja õhtul vaataks parem telekat
või uinuks varem, kuid palvetamiseks ei
suuda keskenduda, mõtted lähevad laiali.
Kas sinuga on mõnikord nii, et palved
jäävad pealiskaudseteks ja formaalseiks
ning neis puudub sisemine soojus ja elu?
Kas sinuga on mõnikord nii, et sa aina
lahendad kellegi probleeme, annad nõu ja
abi, kuid omaenda vaimne teekond jääb
justkui tahaplaanile?

üksnes iseenda või teiste soovide ja vajaduste Jumala ette kandmist, vaid me võtame aega ühe piibliteksti üle mõtisklemiseks, vaikuseks ja lihtsamateks vaimulikeks harjutusteks. Kindlasti ka tänuks ja
Jumala ligiolu ning halastuse maitsmiseks.
Sa võid olla, aga ei pea olema koguduse
liige. Sa ei pea midagi ega kedagi kaasa
võtma, aga võid kaasa võtta mõne kaaslase. Sa võid tulla üheks õhtuks või käia
läbi paastuaja teekond läbi kuue neljapäevaõhtu. Sa oled oodatud.

Minuga on mõnikord nii. Kutsun sind sü- Paastuaja neljapäevaõhtud Jaani kiriku
vendama oma palveelu ja tegema seda keldrisaalis algusega kell 18 on
üheskoos. Kutsun sind paastuaja nelja14. veebruaril,
päevaõhtutele Viljandi Jaani kiriku keldri21. veebruaril,
saalis, et veeta poolteist tundi Jumala ja
28. veebruaril,
iseendaga.
7. märtsil,
Nendel õhtutel ei ole esikohal vestlus või
14. märtsil ja
uute teadmiste omandamine, vaid palve.
21. märtsil.
Palvet soovin aga käsitleda ja praktiseeMarko Tiitus
rida avaramalt, kui me seda tavaliselt olevaimulik
me harjunud tegema - see ei tähenda

Palju õnne!
4.02.
6.02.
9.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

MERIKE MITT
AINO KAUBI
ÕIE UNIVER
SILVI KONT
SALME LALL
MALLE MEIESAAR
IMBI SANKOVSKI
KAJA RAIDMA
META-HELENE
ÖNGO
PEETER KOORITS
RAILI MERI
SILVI MITT
MALLE KURVITS
HANS PRIKS
RASMUS ARRASTE
ÕILME TIKINA
ARDI ALEKSANDROV
TARMO LOODUS
SÜLVI TOMP
VILMA MALLING
MILVI HIIDMAA
ESTER SIMS
MILVI UNIVER
HUBERT-HARTIUS
ADARI
SIRJE KAUTS
EDA MEIDLA
JÜRI TEDER
URVE PÄÄSO
LY TEDER
AVO HUNT
TIIU MÜRK
INGE ANTON
TAIMI VÄLBA
MARGARITA TOODE

66
78
64
60
92
53
73
59
87
58
51
80
55
54
83
74
54
55
64
91
76
63
82
88
58
83
51
61
55
51
50
56
75
56

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA
NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
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VÄLJAMINEK ON
SISSETULEK
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
Paar nädalat tagasi kirjutas Usuteaduse Instituudi
rektor Ove Sander Eesti Kiriku juhtkirjas oma
vestlusest Ameerika Maryland-Delaware’i sinodi
piiskopiga, kelle hinnangul on kiriku edasimineku
suurimaks takistuseks kirikliku teenimise liigne ja
ülemäärane sissepoole pööratus.
Tegu on vaimset laadi orientatsiooni nihkega,
mille üheks avaldusvormiks on kõrgendatud
tähelepanu oma struktuuridele, nende tööshoidmisele, normatiivide loomisele ja täitmisele,
kontrollimehhanismidele jne. Lühidalt: instrumendist saab institutsioon ja organismist organisatsioon.
Alanud aasta 13. jaanuaril jõudsid meie koguduses lõpule nõukogu valimised. Tänaseks on
valitud uus juhatus, revisjonikomisjon ning sinodisaadikud. Tunnen uutele juhtorganitele mõeldes
sügavat rahulolu ning valmidust asuda koos nendega uutele tegudele. Kui juhatuse ja nõukogu
eelmine koosseis pidid palju aega pühendama
Jaani koguduse sisemistele suhetele, toimkondade moodustamisele, personaliküsimustele ja
dokumentatsiooni korrastamisele, siis tänaseks
on see töö küll mitte täiel määral, aga siiski
suures osas tehtud.
Sestap soovin uuele juhatusele, nõukogule ning
ka iseendale pilku ja haaret, mis ulatuks siseringist väljapoole: et koguduse struktuurid ja suhtekorraldus ei muutuks asjaks iseeneses, vaid me
saame hakata otsima kadunud koguduseliikmeid, keda täna ühel või teisel põhjusel ei ole
kirikuliste ja annetajate hulgas, leidma partnereid
ja arendama koostöösuhteid inimeste ja
organisatsioonidega väljaspool kirikut ning
teadvustama oma rolli ja ülesandeid Viljandi
linnas ja kihelkonnas.

KÄÄRKAMBER SAAB UUE NÄO
Koguduse arengukavas olime planeerinud käärkambri remondi, et õpetajal ja
sekretäril oleksid ilusad ja mugavad tööruumid ja töökohad koos nõuetekohase
valgustuse ja käepärase mööbliga, et koguduse liikmetel, töötegijatel ja külastajatel
oleks meeldiv käärkambrisse igapäevaseid asju ajama tulla. Viimased kolm nädalat
ongi vähempakkumise võitnud AS Pärlin töölised käärkambris (kantseleis ja õpetaja
toas) remonti teinud. Kantseleis ja õpetaja toas võtsime ette elektrisüsteemi
korrastamise (vanade juhtmete asendamine,
uute seinakontaktide paigaldamine, päevavalgustuslampide paigaldamine), viimistlustööd,
laepealse soojustamine kivivillaga ja mööbli
korrastamine. Oluline töö oli kantselei ja õpetaja
toa vahelise seina helipidavaks muutmine. Selleks asendati olemasolev uks kahekordse siseuksega ning seinale lisati 10 cm helisummutavat
materjali. Nüüd võime kindlad olla, et pihilkäijate
pihisaladus ja õpetaja töörahu on tagatud.
Viimistlustööde käigus puhastasid maalrid laed ja
värvisid need. Maalrinaised tegid ära seinte
krohviparandused ja värvisid need lubivärviga
heledates ning rõõmsates toonides.
Põrandaga suuremat tööd ette ei võetud,
need värviti ja õpetajatoa põrand kaeti
vaipkattega. Ära puhastati ja värviti ka kõik
uksed ja aknaraamid.
AS Pärlin töötegijad lõpetasid oma tööd 28.
jaanuaril. Remonttööd läksid kogudusele
maksma 5122.80 eurot. Suur tänu AS
Pärlini inimestele remonttööde kvaliteetse
teostuse eest, tänud AS Nano meestele
kiire kaasalöömise eest ja Aate-Heli Õunale
sisekujunduslike nõuannete eest. Kantselei on nüüd väga ilus ja funktsionaalne.
Nüüd on vaja lahendada kantselei ja õpetajatoa mööbli värskendamine ja uuendamine. Vaja on funktsionaalseid riiuleid ja kappe, töötoole ja -laudu ning mugavaid
toole külastajatele.
Ka see ettevõtmine vajab raha. Meil on hea meel, et paljud on selle jaoks annetanud.
Annetuse käärkambri remondi heaks on teinud Tiit-Uku Audova, Tiiu Lätte, Arvo
Lasting, Taavi Sõukand, Arno Anton, Eda Lauer, Anne Kivi, Eero ja Ester Järvekülg,
Malle Pisarev, Reet Lubi, Helve Hunt, Raivo Otsa, A.H. Hoogendijk, Halliste Püha
Anna kogudus, Viljandi Pauluse kogudus, Põltsamaa kogudus ning Porvoo kogudus.
Kokku on annetusi tehtud 1205 eurot. Pühapäevastest korjandustest on käärkambri
remondi heaks kogutud 591.14 eurot. Kõige suurem annetus on Helmen Kütilt, kes
riigikogulasena suunas selleks remondiks muinsuskaitseameti kaudu 3835 eurot
Eesti maksumaksja raha. Suur tänu senistele annetajatele. Oleme teie abiga remondi rahad kokku saanud. Nüüd on ees mööbli uuendamine ja korrastamine.

22.-23.01 toimunud vaimulike konverentsil oli teemaks misjon. Ühes ettekandes võrdles professor
Randar Tasmuth misjoneerimist laste kasvatamisega: kõige enam kasvatame me oma lapsi
neil hetkdel, kui me neid (teadlikult) ei kasvata.
Ilmselt on samamoodi ka misjoneerimisega – me
ei tee seda esmajoones mitte siis, kui meie huulil
on tulihingelised ja vaimustunud sõnad Kristusest, vaid just siis, kui me üldse ei mõtle kellegi
veenmisele või kutsumisele kirikusse ja Kristuse
juurde, aga kui meie mõtetes, sõnades, tegudes
ja kogu olemises on midagi, mis Temale viitab
ning ligi tõmbab. Minu meelest ei ole selleks mitte
„vagad fraasid ja kristlikud kehaliigutused“, kui
kasutada Elmar Salumaa sõnu, see pole mingi
steriilne „vagadus“ või stereotüüpne „usklikkus“,
vaid pigem ehedus, inimlikkus ja kohalolek. Ning
osavõtlikkus, mis seotud hoolimisega sel kombel,
et neist ühtekokku võib kasvada armastus.

Kui saad toetada Jaani kiriku käärkambri mööbli uuendamist, siis tee oma annetus
koguduse arveldusarvele 100 220 503 960 04 märgusõnaga KÄÄRKAMBER või tule
kantseleisse ja tee annetus kohapeal.

Niisiis, kui tahame pöörduda väljapoole, peame
pöörduma sissepoole, et lasta Kristusel aina
enam ja enam meis kuju võtta. Selleks soovin
Sulle, hea teekaaslane, õnnistatud paastuaja
algust.

Kõik koguduseliikmed on oodatud ühisele
tänuteenistusele kell 11 Pauluse kirikus.
Õhtul kell 20 Jaani kirikus toimuval õhtupalvusel on
kaetud ka armulaud.

Suur tänu kõigile, kes selles ettevõtmiseks kaasas on olnud ja veel liituvad!
Eda Lauer, sekretär-juhiabi
Meelis Suurkask, majandustoimkonna esimees

Pühapäeval, 24. veebruaril kell 11 Viljandi Pauluse kirikus

ISESEISVUSPÄEVA OIKUMEENILINE
TÄNUJUMALATEENISTUS

Tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva ühise jumalateenistusega.

Juhtliturg on praost Marko Tiitus, jutlustab õpetaja Allan Praats,
teenivad Viljandi koguduste vaimulikud ja Pauluse koguduse
segakoor Külli Salumäe juhatamisel.
24.02 ei ole Viljandi Jaani kirikus hommikupalvust
ega missat.
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KOGUDUSE UUS NÕUKOGU JA JUHATUS
6.-13. jaanuaril 2013 toimusid Viljandi Jaani koguduses nõukogu valimised. 62 täiskogu liiget kasutasid oma valimisõigust. Valimiskomisjoni liikmed Tiina Vilberg (esimees), Maarika Sibrits, Enna Audova,
Eda Lauer, Teet Kaur, Ilmi Kard ja Kalmer Liimets tegid oma koosolekul kindlaks hääletustulemused. Tulemused on kinnitatud ja uus nõukogu ning juhatus võivad tööle asuda.
Koguduse nõukogu järgmine koosolek on pühapäeval, 3. märtsil. Siis
võetakse vastu koguduse 2013. aasta eelarve, kuulatakse õpetaja
ettekannet koguduse tegevusest 2012. aastal, arutatakse läbi nõukogu ühisavalduse tekst ning täpsustatakse uue nõukogu töökorraldust ja tööplaane.

Nõukogu liikmed on:
Mirjam Tiitus (57 häält)
Tarmo Loodus (51 häält)
Enna Audova (48 häält)
Meelis Suurkask (45 häält)
Tiina Vilberg (45 häält)
Tiit-Uku Audova (41 häält)
Teet Kaur (40 häält)
Kalmer Liimets (40 häält)
Raja Aardevälja (36 häält)
Meelis Atonen (36 häält)
Helve Hunt (34 häält)
Meelis Kard (34 häält)
Ülle Luisk (33 häält)
Silvia Soro (31 häält)
Taimi Välba (31 häält)
Jaan Männik (30 häält)
Kalle Küttis (28 häält)
Maie Kasvandik (27 häält)
Margus Põldsepp (26 häält)
Karl Luht (25 häält)
Ilmi Kard (24 häält)
Marko Mägi (23 häält)
Evija Leiaru-Kuldsaar (22
häält)
Ülo Stöör (21 häält)

Asendusliikmed on:
Heino Thomson (16 häält)
Katrin Kangus (14 häält)
Reet Lubi (10 häält)
Tiina Pihlak (10 häält)
Ingrid Juht (10 häält)
Gunnar Sarana (8 häält).
Suur tänu kõigile nõukogu
valimistel osalejatele. Teie

usalduse, toetuse ja eestpal- Revisjonikomisjoni liikvetega alustab uus nõukogu meteks valiti Helve Hunt,
oma tegevust.
Tiina Vilberg ja Karl Luht.
20. jaanuaril toimus koguduse nõukogu esimene S in o d isa a d iku t e ks
koosolek, mille päevakorras valiti Mirjam Tiitus ja Tarmo
olid juhatuse, revisjoni- Loodus, nende asemikeks
komisjoni ja sinodisaadikute Enna Audova ja Meelis
valimine, nõukogu ühsaval- Suurkask.
duse koostamine ja nõukogu Nõukogu otsustas uue
töökorraldus.
tööperioodi alguses vastu
võtta ühisavalduse, mille
Juhatuse esimeheks eelnõu töötavad välja õpetavaliti taas Tarmo Loodus.
ja Marko Tiitus ning Mirjam
Juhatuse liikmeteks Tiitus, Enna Audova, Teet
Kaur, Meelis Suurkask, Tarvaliti Meelis Suurkask, Marmo Loodus ja Kalle Küttis.
ko Mägi ja Tiit-Uku Audova.
Õpetaja Marko Tiitus tänas
ja tunnustas juhatuse eelmist
koosseisu
tulemusliku
tegevuse eest.

Eda Lauer
sekretär-juhiabi

Esmaspäeval, 11.veebruaril kell 20.00

Kohtumisõhtu Norra
sõpradega

Vana-Võidus VÜKKi õpilaskodus
Osavõtumaks: 2 eurot
Registreerimine Ilmile kuni 10.02 telefonil
55 345 21 või aadressil ilmi.kard@gmail.com
Saunavõimalus

ANNETUSI JA ANNETAJAID ON TULNUD JUURDE !
2012. aastal seadis koguduse nõukogu eesmärgiks, et meil saab olema aasta lõpuks
vähemalt 300 liikmesannetajat ning liikmesannetustest koguneb vähemalt 14 500 €.
Koos saavutasime seatud eesmärgi: aasta
lõpuks oli meil täpselt 300 liikmesannetajat
(2011.a 270) ning liikmesannetuste summa
oli 18 167 €, seega 125 % plaanitust.

mesannetust osade kaupa 4 korda aastas.
Liikmesannetuste kasvu taga ei ole mitte
üksnes eurod ja sendid, vaid koguduseliikmete usaldus, kaasatus ja soov olla koguduse tegemistes kaasas. See annab koguduse juhatusele kindlustunde, et oleme
astunud õigeid ja vajalikke samme, võttes
möödunud aasta lõpul tööle täiskohaga
sekretär-juhiabi ning algatades tänavu kantselei remondi. Tahame, et lisaks jumalateenistustele ja palvustele kujuneks meie
koguduse kantselei taas paigaks, kuhu on
meeldiv tulla ka nädala sees oma asju
ajama. Tänu Edale ongi kantseleitöö muutunud sujuvamaks ja õpetajal on enam võimalusi keskenduda vaimulikule tööle.

Aastad pole vennad ja küllap tänavune tõus
on osalt seletatav eelmise aasta suure kukkumise kompenseerimisega. Samas on
ääretult suur rõõm kogeda, et koguduseliikmed on juhatuse üleskutseid kuulda võtnud ning üha rohkem on neid koguduseliikmeid, kes on hakanud meie püsiannetajateks, sõlmides pangas igakuise
püsimaksekorralduse või tasuvad oma liik- Lastekirik toimub meie koguduses igal püha-

TÄNUD
VABATAHTLIKELE!

Tiit-Uku Audova, Meelis Suurkask jõulukuuse väljaviimine ja kiriku
korrastamine
Raja Aardevälja, Hele-Mall Kiviste, Kairi
Kajo ja Fatme Kleban - kiriku koristamine
Tiit-Uku Audova, Meelis Suurkask, Jaan
Männik - kantselei ja õpetaja toa kolimine
Mirjam Tiitus - eakate pärastlõuna
korraldamine
Mirjam Tiitus ja Teet Kaur - lastekirikute
läbiviimine
Kalmer Liimets, Teet Kaur, Katrin
Kangus, Mirjam Tiitus, Kaie Orgo - laste
kelgutamispäeva korraldamine
Tiina Vilberg, Maarika Sibrits, Enna
Audova, Eda Lauer, Teet Kaur, Ilmi Kard
ja Kalmer Liimets- koguduse täiskogu
koosoleku valimiskomisjoni töös osalemine
Meelis Suurkask – juhatusepoolne
järelvalve käärkambri remonttööde ajal
Kalle Küttis ja Meelis Kard – M-klubi
organiseerimine

TÄNAME JAANUARIKUU
LIIKMEANNETAJAID

Aavo Upan, Aita Samarüütel, Aleksandr
Kostin, Angela Leiaru-Indriko, Anne Upan,
Astra-Silvia Valtson, Ene Andresen, Enn ja
Kaidi Kullama, Enna ja Tiit-Uku Audova,
Eva ja Tarmo Loodus, Evija Leiaru-Kuldsaar, Gerti Karilaid, Gunnar Sarana, Heidi
Oja-Kalberg, Hello Upan, Helve Hunt, Ilmi
Samarüütel, Indrek Tirmaste, Ingrid Kostin,
Inno Indriko, Irina Vares, Janek Kink, Jelena Pärle, Kalle ja Tiia Kadalipp, Karin
Jurs, Kätlin Juuram, Katrin Kangus, Keida
Tirmaste, Laine-Miralda Tusti, Leida
Koorits, Lembit-Kaur Stöör, Lille-Astra
Arraste, Marju Kindlam, Marko Kuldsaar,
Merle Uba, Mikk Kard, Olaf Samarüütel,
Raina Luhakooder, Rasmus Arraste, Raul
Alliksaar, Rein Uusma, Ruti Karilaid, Siiri
Kärt, Sirje Kõuhkna, Tiia Sülla, Tiina Leiaru,
Tiina Pihlak, Tiina Vilberg, Timo Kallas,
Triin Hakkaja, Ülo Stöör, Ülo-Tarmo Stöör,
Urmas Uba, Valve Toompuu
Kogudust on toetanud ka Liili Jerlov, Aarne
Raudmäe ja Koidu Atonen.
Õnnistust teile, head annetajad!
päeval, selle eest seisab hea laste- ja peretöö toimkond Mirjami juhtimisel. Eakatele
pakub tegevusi ja suhtlemisvõimalust diakooniatöö toimkond Enna eestvedamisel.
Tegevust jätkavad naisansambel Iris ja laste
lauluring. Üheskoos tegutsedes kasvavad
väikestest asjadest suured.
Jaanuarikuu lõpuks on tänavuse liikmesannetuse tasunud juba 59 koguduseliiget.
Järgigem nende eeskuju ja mõelgem juba
aasta alguses sellele, milline
võiks olla sinu ja minu panus
oma koguduse heaks.
Suur tänu kõigile annetajatele
ja toetajatele!
Tarmo Loodus,
juhatuse esimees
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Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus!
Ajaleht
Eesti Kirik

annab taas teada:

Eesti Kirikus on jätkuvalt
võimalus avaldada tasuta
õnnesoove, teateid
kihlumisest, ristimisest,
leeriõnnistamisest,
abiellumisest.
Selleks saatke oma soov
lehekülje toimetajale
aadressil
rita.puidet@eelk.ee.

Küll on kena kelguga hangest alla lasta...
Talvisel koolivaheajal toimus kõigile huvilistele, aga eeskätt muidugi lastele kiriku
juures kelgutamise ja mängimise päev. Hilisel hommikul kogunesime kiriku juures,
et seada sammud koos noorte ja entusiastlike rühmajuhtide Teedu ja Kalmeriga
üle kiriku silla vallikraavi kelgutama. Soe ilm paitas pehmelt
põski ja kelgutamine üksi või
kahekesi ja ka „rongis“ pakkus
nii rõõmu kui ka veidi närvikõdi.
Samal aja kui lapsed õues
hullasid, keetis diakooniatoim-

KIRIK ja
KANTSELEI
ON LAHTI
esmaspäeval 10-14,
teisipäeval 13-16,
kolmapäeval 10-14
neljapäeval 14-18,
pühapäeval 9-9.45 ja
pärast teenistust

ÕPETAJA
MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev kell 13-16 ja
neljapäev kell 14-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 16-17 või
kokkuleppel
Jaani koguduse aadress:
Pikk 8, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhiabi Eda Lauer:
tel 58 07 30 80
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Eda Lauer, Tarmo
Loodus, Mirjam Tiitus
Kuulutused ja artiklid saata
koguduse e-posti aadressil

konna liige Kaie kiriku köögis
maitsva supi valmis. Kelgumäelt
tulles on kõhud teadagi tühjad ja
nii kadus supp taldrikutest kiirelt.
Isegi nendel, kelle lemmiktoitude
edetabelisse muidu supp hästi ei
mahu.

Katrini valmistatud torti ja Mari
tehtud kaneelisaiakesi ei olnud
vaja ka palju reklaamida, kes
proovis, küsis veel juurde...
Peale lõunasööki sai väikestes
võistkondades ragistada pead
Elsbeti koostatud kirikuteemalise viktoriini kallal, mis tekitas
nii ahha-hüüdeid (seda me teame!) kui ka väikseid vaidlusi ja
kõhklusi. Järgnesid lõbusad
mängud ja päeva lõpetuseks
vaatasime koos „Kevade“ filmi.
Aeg läks kiiresti ja lõpuringis sai igaüks nimetada ühe asja, mis talle sellel päeval
kõige rohkem meeldis. Nimetati kõiki tegevusi, aga enim said hääli viktoriin, mängud ja kelgutamine.
Tore, et lastega oli kaasa
lustima tulnud ka emasidisasid ja vanavanemaidki,
kokku paarkümmend
inimest.
Kevadiseks koolivaheajaks
on laste- ja peretöö toimkonnal uusi mõtteid, mida
vahvat lastega kirikus teha,
aga sellest täpsemalt
märtsikuu Aja Lehes...
Mirjam Tiitus
toimkonna juht

