Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma,
et me tema läbi elaksime. Selles on armastus ei, mitte
selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema
on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja
lepitusohvriks meie pattude eest.
1Joh. 4:9,10

Parimate soovidega
EELK Urvaste püha Urbanuse kogudus
ja õpetaja Üllar Salumets

Jumalateenistused
äää
ä
k kell

24, detsembril, jõululaupäeval
17 Urvaste kirikus.

25. detsembril, Kristuse sündimise pühal
11 Urvaste kirikus armulauaga jumalateenistus, laulab Urvaste koguduse naiskoor;
ä
k kell 14 Heimtali kirikus, laulab Võru naiskoor
Tempera.
ä
k kell 16 kaunimate jõululaulude laulmine
Antslas endises pritsimajas (Kreutzwaldi 3).
äää

ä
k kell

31. detsembril, vana-aastaõhtul
17 Urvaste kirikus armulauaga jumalateenistus, laulab Urvaste kiriku naiskoor.

Sõnum apostlitelt kostub meieni, et Jumal on olemas ja Ta olemuseks on armastus, et ta ei vihka meid ja ei taha kättemaksu.
Jeesus Kristus on Jumala igavese armastuse ilmutus sellele maailmale, kus me elame. Üksnes armastuses võib püsida see maailma
koos. Armastus liidab ja andestab, rõõmustab ja lohutab, toidab ja
kosutab, kuulab ja tegutseb. Armastus ei sea tingimusi.
Kogudus elab armastuses, sest nii palju kui on inimeste südames
usku ja armastust, on ka kirikulisi. Kellele on kahtluseuss, andestamatus ja hirm südamesse tulnud need on eemale jäänud. Kogudus
sooviks leida kontakti ka nendega, kes on ristitud ja koguduse elust
eemale jäänud. Uuel aastal tähistatakse üldkirikus reformatsiooni
500. aastapäeva, Urvaste koguduses toimuvad veebruaris nõukogu
valimised, soovime, et saaksime alustada Urvaste kiriku katuse
remondiga ja korda teha kalmistu peatee. Koguduse liikmeid kutsume üles osalema jumalateenistustel, ristima oma lapsi, noori
alates 15. eluaastast tulema leeri, laulatama kiriklikult abielu ja
oma lähedasi matma kristliku lootusega. Samuti olema tähelepanelikud ja osavõtlikud kodukoguduse ettevõtmistes. ,,Selles on
armastus ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et
tema on armastanud meid…"
Üllar Salumets

äää

ä
k kell

äää 1. jaanuaril, Jeesuse nimepäeval ehk
uusaastal (nääripäev)
ä
k kell 17 Urvaste kirikus armulauaga jumalateenistus,
äää
ä
k kell

6. jaanuaril, kolmekuningapäeval
16 Urvaste pastoraadis.

8. jaanuaril, Kristuse ristimise pühal
11 Urvaste pastoraadis,
ä
k kell 14 Heimtali kirikus,
ä
k kell 16 Antsla palvemajas.

äää

ä
k kell

URVASTE
KIRIK

EELK Urvaste Püha Urbanuse Koguduse

10. jaanuar kell 17 Allianspalvenädala
raames oikumeeniline palvus Urvaste pastoraadis.

äää

Infoleht Nr 18

Detsember 2016

Urvaste koguduse juhtorganite valimine toimub 12.-19. veebruarini
EELK Kirikuseadustik näeb ette, et koguduse täiskogu koosolek peab
toimuma vähemalt korra nelja aasta jooksul. Täiskogusse kuuluvad
kõik konfirmeeritud (leeritatud) koguduse liikmed, kes eelmisel või
jooksval kalendriaastal on käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras
piiratud. 2015. aastal oli kogudusel selliseid liikmeid 261.
Täiskogu võimkonda kuulub koguduse nõukogu liikmete ja nende
asendusliikmete valimine. Hetkel tegutsev nõukogu on teinud oma
esimesed ettevalmistused täiskogu kokkukutsumiseks ja on otsustanud, et need toimuvad kaheksa päeva jooksul 12.-19. veebruarini.
Nõukogu suuruseks otsustati jätta 12 liiget, sinna lisandub ameti
poolest koguduse õpetaja. Otsustati ka, et igal täiskogu liikmel on
valimistel 5 häält. Nõukogu liikme kandidaate saavad üles seada
lisaks koguduse nõukogule, juhatusele ja õpetajale veel ka
koguduseliikmed. Kaks nädalat enne valimisi (29. jaanuaril) paneb
koguduse juhatus nõukogu kandidaatide nimekirja välja. Selleks
ajaks koostatakse ka koguduse täieõiguslike liikmete nimekiri, kes

saavad valimistel hääletada.
12. veebruaril kell 12 pärast jumalateenistust algab Urvaste pastoraadis täiskogu koosolek. Valitakse valimiskomisjon, tutvustatakse
kandidaate ja algab hääletamine. Seejärel viib valimiskomisjon valimiskasti kella 14ks Heimtali kirikusse, kell 16 toimub valimine
Antsla palvemajas. Hääletada saab ka Urvaste koguduse kantseleis
valimiskomisjoni kindlaks määratud aegadel. Valimiskasti saab kutsuda ka koju, kui sellest teatatakse valimiskomisjonile.
19. veebruaril jätkub hääletamine pärast jumalateenistust Urvaste
pastoraadis kell 12.
Valimissedeli annab valijale valimiskomisjoni liige, selle kättesaamise kohta annab täiskogu liige allkirja koguduse täiskogu liikmete
nimekirja vastavasse lahtrisse. Valimissedelile kantakse kõigi kandidaatide nimed tähestikulises järjekorras. Igal täiskogu liikmel on viis
häält. Hääle andmiseks märgistab valija valimissedelil ristiga lahtrid
nende kandidaatide nimede juures, keda ta soovib valida. Ettepanekuid kandidaatide osas saab teha kuni kaks nädalat enne valimisi.

Urvaste koguduse ajaloost
Urvaste kihelkonnas kõneldakse tänaseni mälestusi palvemajadest,
kus käidi palvetamas ja oma usku tunnistamas. Kõneldakse vendadest, kes viisid läbi palvetunde. Tänaseni tegutseb meil Antsla palvemaja Antsla linnas Soo tänaval, kus käib koos pisike kogudus. Nii,
nagu inimesel on elulugu ja asjadel oma lugu, on Urvaste kihelkonnal oma lugu palvemajadest, mis on kunagi ehitatud, ja mis nüüd
unustusehõlma vajuvad.
18. sajandil hakkasid Euroopa kiriku ja usuelus levima pietistlikud
ja ratsionalistlikud voolud. Pietistlikud voolud seadsid esikohale
südamevagaduse ja tegeliku usuelu äratamise ning edendamise, jättes
tahaplaanile luterliku nn puhta õpetuse rõhutamise. Pietismi üks tähtsamaid rajajaid oli Pihlipp Jakob Spener (1635-1705). Meie maale
jõudsid Speneri seiskuhohad alles Halle pietismi rajaja August
Hermann Francke (1663-1727) kaudu. Nendele lisandus hiljem krahv
Nikolaus Ludwig Zinzendorfi (1700-1760) rajatud Hernhuuti vennastekoguduse liikumine.
Urvastesse jõudis liikumine koos Saksamaalt tulnud kirikuõpetaja
Johann Christian Quandtiga 1732. aastal. Vennastekoguduse
ärkamine algas 1. advendipühapäeval 1736. Sellele aitas kaasa ka
Quandti tõlgitud ,,Kuseni Hindriku lugu”, mis on lihtne jutustus ärkamisele tulnud Rügeni saare lambakarjusest. Quandt hakkas pidama
palvetunde pastoraadis ja külades. Voldemar Ilja kirjutab: Ärganute
palvel ja soovil pidi õpetaja pidama palvetunde kolmapäeva ja
laupäeva hommikul enne jutlust kirikus. Koosolekud kujunesid rahvarohketeks, et suvisel ajal tuli neid pidada metsas lageda taeva all.
Kirik oli samuti nõnda rahvast täis, et ühtegi nurgakest ega seinaäärt
polnud tühja. Ärganud külastasid õpetajat nii elavalt, et hommikust
õhtuni voorisid inimesed pastoraadi uksest sisse ja välja ning armastus ärganute vahel oli nõnda tuline, et nad oleksid võinud olla hommikust õhtuni koos. Ärkamisliikumine oli haaranud kogu kihelkonna,
nii et majast välja astudes kuuldi põõsaste tagant inimeste palvetamist, laulu ja õhkamist. Ärkamisele tulid lapsed vanemate kaudu ja
vanemad laste kaudu. (V. Ilja Vennastekoguduse ajalugu Liivimaal
1729-1750, II osa, lk 27)

Kuna Quandi töökoormus kasvas nii suureks, palus ta abi
Hernhuutist. Ta sai abiks vend Matthias Friedrich Hasse. Ja teiseks
saadeti talle appi rätsep Johann Heinrich Rudolph, kes jõudis
Urvastesse 16. septembril 1741. aastal. Nad õppisid kiirelt ära eesti
keele ja olid õpetajale suurteks abiliseteks.
Vennastekoguduse liikumise kasv ja levik oli kihelkondades, kus
oli olemas liikumisele sõbralik õpetaja, nagu Urvastes ja Kambjas.
Kubermangu valitsus lõi kaks juurdluskomisjoni vennastekoguduse
tegevuse uurimiseks. Ootamatult tuli keisrinna Elizaveta Pavovna
käskkiri vennastekoguduse täielikuks lõpetamiseks 16.04.1743. Seda
liikumist ei olnud aga võimalik nii lõpetada ja see läks nn põranda
alla. Urvastes jätkasid tööd Quandt, Rudolph ja Friedrich Hasse.
Quant suri aprillis 1750 ja maeti kiriku kõrvale kohta, kuhu alatarilt
pidi küünlavalgus paistma.
Vennastekoguduse liikumine tuli põranda alt välja 20 aastat hiljem.
1763. aastal sätestatakse Katariina II manifestiga, et vennastekogudusel on võimalik eksisteerida võrdsetel alustel luteri kirikuga. 1817.
aastal ilmus Aleksander I armumanifest, mis andis liikumisele tegutsemisvabaduse
1740. aastal kikis Urvaste kiriku patroon Löwenstern vendadele 50
rubla oma maja ehitamiseks. Maja ehitati Urvaste kiriku lähedale
Pakla talu maale. Eestlugijaks oli Müller (Miller), Sarapuu veski
mölder, ja vahel käinud ka Mähkli Kerem.
Vana-Antsla vallas peeti palvetunde Lüüsi talutares. Lüüsi kooli- ja
palvemaja ehitati 1810. aastal, maja ülevaatajaks oli Lüüsi Kaarle ja
1857. aastast Lüüsi Märt. Lüüsil oli eestlugejaiks Ado Kender, Kööri
Jaan, Märt Lust, Kaarel Zimmer, Zimmi Märt, Juhan Akerman, Juhan
Jassman (Oe külast Kiltrelt), Juhan Kerem (Karula vallast Mähklilt).
Vennastekoguduse peavanemaks oli kihelkonnas sakslasest misjonär
Engelmann (asus Kärgula vallas Tsirgul). Tema täitis õpetaja kohuseid ja külastas temale alluvaid palvemaju. Sõmerpalu valda Tootsi
talu maale ehitati 1825. aastal Tootsi vennastekoguduse palvemaja.
Eestlugijaiks olid Kusta ja Mihkel Kostabid Mustjast, ka Peeter
Samarüütel ja koolmeistrid Hindrik Kinna ning Jaan Simmul.

Urvaste kalmistu kõrvalväravate ideekonkursist
monumentaalne värav. Värava väliskuju imiteerib vabas vormis kiriku aknaid, sisse on
delikaatselt peidetud ususümbolid - rist
maakeral, püha kolmainsus ja kala. Värava
proportsioonid ning omavahelised seosed järgivad võimalusel kuldlõiget, mis on meie
katse kirjeldada maailma harmooniat läbi
matemaatika. Materjalideks kasutame
jämedaid teraslatte, mis oma massiivsusega
on turvalisuse ja kindluse sümbol, ning sümboolselt tagavad lahkunute rahu. Samuti jääb
korrektse kasutuse puhul selline massiivne
värav kestma sajanditeks.
Värav on valmistatud massiivsetest 20x50,
12x40 teraslattidest ning seda kannab ligi 4
m3 raudbetoonvundament. Dekoratiivseteks
elementideks on värava tipus sepistatud tammeoksad. Värv on Rustoleum combi color
7319 - siidmatt antratsiit-tumehall.
Värava hind koos paigaldamisega on 5534
eurot.

8. oktoobril 2015.aastal kuulutas koguduse
juhatus välja ideekonkursi Urvaste surnuaia
kõrvalväravate projektiks. Urvaste kalmistul on 1935. aastal valmistatud värav kivist
postide ja sepistatud väravatega. Kombe
kohaselt püüavad inimesed lahkunu tuua
kalmistule alati läbi peavärava. Kuna aga
kalmistu on päris suur, siis kasutatakse
viimasel ajal võimalust viia autoga lahkunu
hauale võimalikult lähedale. Seetõttu tuligi
koguduse juhatus välja ideega, et kalmistu
vasakpoolsel küljel võiks olla ka värav, mis
võimaldaks sealtkaudu lahkunuid kalmistule tuua. Milline see värav aga olla võiks,
selleks kuulutati välja ideekonkurss.
Konkursile laekus vaid üks idee, mida
soovime nüüd tutvustada. Idee autor on
Jaan Alexander Kari OÜst Donnerwetter.
Surnuaia värava eesmärk on olla sümbol,
rääkida vaatlejatele, leinajatele lootusest,
anda lohutust. Sobilik oleks õhuline, ent
Urvaste koguduses on 2016. aastal ristitud 25 ja leeritatud 20
inimest, laulatatud 5 paari ja maetud 60 inimest.
äää Selle aasta Urvaste kirikuaia õunasaagist on koostöös Urvaste
külaseltsiga valminud kaks toodet: Ubinavurts - see on gaseeritud
100% õunamahl kuldrenetist või sügisjoonikust, hind 1.60 - ja
õunamahl 5liitrises pakendis hind 6.50.
äää

Pastoraadis on müügil puusärgid, hauaplaadid ja puitristid.
Kogudus pakub abi lahkunu transpordil, kirstupanemisel, hauakaevamisel ja matuse läbiviimisel. Pakume ka kalmistuplatsi hooldust
ja platsile randi tegemist.
äää Kogudus annab rendile invaabivahendeid, täpsem info
kantseleist.

äää

Toeta kogudust liikmeannetusega
Liikmeannetus on iga koguduse liikme aukohus ja see on väga oluline panus koguduse majanduslikku toimetulekusse. 2014. aastast on
Urvaste koguduse liikmeannetuse soovituslik alammäär 15 eurot aastas, kuid loomulikult võib inimene annetada ka suurema summa.
Statistilised andmed näitavadki, et 2015. aastal oli keskmiselt annetaja kohta makstud 17 eurot liikmemaksu. Paljud koguduse liikmed on
pangas juba sõlminud püsimaksekorralduse.
Eesti Vabariigi tulumaksuseaduse § 27 järgi saab iga inimene
kirikule tehtud nimeliselt annetuselt tulumaksu tagasi. Kui koguduses on olemas annetaja isikukood, siis saadetakse nimeliste annetajate
kohta teade maksuametile. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma
juba eeltäidetud tuludeklaratsioonile ja selle pealt arvestatakse
tulumaks tagasi.
Liikmeannetust on võimalik teha järgmiselt:
1. Tasuda Urvaste koguduse kantseleisse sularahas, vastu saate
makset tõendava kviitungi, vastav märge tehakse ka teie liikme-

kaardile.
2. Maksta sularahas kirikuvanemale, kes toimetab selle koguduse
kantseleisse.
3. Teha ülekanne koguduse arveldusarvele
- Swedbank a/a EE062200221010554707, saajaks märkida EELK
Urvaste Püha Urbanuse Kogudus;
- SEB Pank a/a EE981010402011463004, saajaks märkida EELK
Urvaste kogudus. Maksekorraldusele palume märkida selgitusse
,,Liikmeannetus”. Pangaülekandega maksmise korral saab hiljem
kantseleist küsida märget liikmekaardile.
4. Pangas saab sõlmida igakuise püsimaksekorralduse, mis
võimaldab liikmeannetust tasuda osade kaupa. See aitab muuta
koguduse laekumised stabiilsemaks ja on ka kõige soovituslikum viis
liikmeannetuse tasumiseks. Põhjuseks on ka, et sularaha panka
viimine maksab ja see on juba lisakulutus.
Suur tänu mõistmise, armastuse ja ohvrimeelsuse eest!

Urvaste koguduse juhtorganite tööst
4. veebruari kokkusaamisel pani juhatus kokku eelarvet. Põhiküsimuseks oli, kuidas seda tasakaalu saada. Juhatus pakkus lahenduseks suurendada liikmeannetuste laekumist. Otsustati planeerida
tulud ja kulud 43 000 eurot. Arutleti preestri teenistuslepingu sisu üle
ning otsustati sõlmida kirikuvalitsusega preestri teenistusleping.
Muude küsimustena oli arutusel kalmistu väravate ideekonkurss,
Urvaste kiriku rõdu tagatreppide juures seisva Kessleri oreli annetamine Puhja kogudusele, tellida veel ümbrikuid nimeliste annetuse
tegemiseks, toetada ajalehte Eesti Kirik rahalise summaga, soetada
õhksoojuspump kaminasaali. Otsustati ka, et nelipühapäeval, 15. mail
tehakse korjandus suvel toimuvate misjonipäevade tarbeks.
21. veebruaril võttis nõukogu vastu eelarve ning arutas koguduse
tegevuse üle. Koguduse organist rääkis probleemist, et kooriliikmete
arv väheneb. Koor on esinenud kõikidel pühadel ja tähtsündmustel.
Külalisesinejatest on mitu korda Urvastes esinenud Antsla
muusikakooli viiuldajad õpetaja Virge Ventseli juhatusel, duett Siiri
Kalvik ja Virge Ventsel, Elva kogudusest solist Kalju Õllek. Orelile
tehti suvel hooldustööd ja tänu sellele on orel korras. Otsustati võtta
ette Antsla palvemaja harmooniumi hooldus. Revisjonikomisjoni

esimees Aivar Kroonmäe esitas oma aruande ning lähtuvalt sellest, et
koguduse 2015. aasta eelarve oli koostatud defitsiidiga, tegi
ettepaneku saata meeldetuletus liikmeannetust mittetasunud
koguduse liikmetele. 2016. aasta eelarve vastuvõtmisel pöörati
koguduse liikmete tähelepanu järgmistele pooleliolevatele töödele:
GAWi projekt pastoraadi teise korruse väljaehitamiseks, ehitamist
ootab uus puukuur ja seoses nende töödega palume sponsorlust
puitmaterjali hankimiseks, lisaks on kalmistuväravale nimi värvimata. Probleemina toodi veel välja, et muruniiduki purusti on vilets.
5. juunil toimunud juhatuse koosolekul oli päevakorras kalmistu
kastmisvesi ja heakord. Kalmistule paigaldati 200meetrine veetoru
tööriistakuuri juurest kalmistu keskosa poole. Probleemiks on ka
hooldamata ja hüljatud hauaplatsid. Heimtali kirikusse otsustati tellida uued altarikatted. Lisaks otsustati restaureerida kantseleis olev
vana pastori laud ja selleks muinsuskaitselt toetust küsida.
18. septembril oli juhatusel teemaks inventari arvele võtmine ja
maha kandmine.
14. oktoobril oli päevakorras Antsla palvemaja seisukord, telliti
õhuniiskuse analüüs, lisaks räägiti kalmistu peatee parandamisest.

Sild Urvaste ja Paderborni
vahel kestab kindlalt

Urvaste kirikukoori
tegemistest Laulukoori juht Erma Kallasse

12.-15. augustini oli Urvaste kogudusel külas 38 inimest Saksamaalt
Paderborni Markuse kogudusest.
Silla ehitamine kahe koguduse vahel on kestnud juba 15 aastat.
Vahelduvalt on käidud üksteisel külas. Need sidemed ei ole lihtsalt
koguduste liidrite vahel, vaid sellesse on haaratud kõik koguduse
inimesed. Külalised majutati 16 peresse Urvaste kihelkonnas, nii
said nad parema pildi meie eluolust ja keelest. Kohtumise tähtsaim
sündmus oli pühapäevane jumalateenistus Urvaste kirikus, kus jutlustas külalispastor Gunnar Grahl. Jutlus põhines piiblitekstil
Mk.7:31-37: Jeesuse tervendab kurttumma. Õpetaja Grahl tõi välja,
et partnerluse alguses ei osanud ka meie üksteise keelt, aga meid
ühendas usk. Me ei kuule üksteist mitte ainult kõrvadega, vaid ka
südamega.
Urvaste kogudust oodatakse vastu külaskäigule Saksamaale 2018.
aastal.

Jälle aasta on läinud kui päev. Traditsiooniliselt peame kooriga
üksteise sünnipäevi, sel aastal täitus Meeli-Mare Undritsal 65. ja
Hilda Potteril 85. eluaasta. Märtsis aga saatsime oma taevasesse
rahupaika kauaaegse kooriliikme Evi Tiisleri, kes lisaks Urvaste
kirikukoorile laulis ka Kolepi segakooris. 2015. aasta detsembris jätsime hüvasti Evi Ruveniga. Nende unustamatud lauluhääled kõlavad
veel kaua meie meeltes.
Urvaste koguduse laulukoor laulis Suurel Reedel, Ülestõusmispühal, Antsla palvemaja 91. aastapäeval, kuld-briljantleeripühal,
ühisjumalateenistusel Paderborni sõpruskogudusega, lõikustänupühal ning Puhja kirikus. Iseseisva kontserdi andsime 2. advendil
Urvaste kirikus. Traditsiooniliselt laulame nii jõulude ajal kui ka
vana-aasta õhtul oma kodukirikus. Urvaste koori esindaja laulis ka
Põlvas 20. augustil vaimulikul laulupäeval.
Laulgem jätkuvalt Jumala kiituseks!

Urvaste koguduse arhiiv-raamatukogu on avatud kantselei
lahtioleku aegadel.
äää Riideabi müügipunkt Antslas on alates 10. jaanuarist 2017
lahti teisipäeviti kl 10-13, neljapäeviti kl 14-17, reedeti kl 10-13,
laupäeviti kl 10-12.

Pühapäevakooli õppeaasta algab 2017. aastal 5. veebruaril.
Koguduse õpetaja Üllar Salumetsa tel 511 8271.
Organisti Erma Kallasse tel 5382 6571.
Kalmistuvahi Aimar Salumetsa tel 5695 0601.

äää

äää
äää

2016. aasta Urvaste koguduse kroonika
Lisaks igapühapäevastele jumalateenistustele Urvaste kirikus ja
Antsla palvemajas toimub iga kuu teisel pühapäeval jumalateenistus
Heimtali kirikus. Samuti külastab õpetaja kuus vähemalt korra
hooldekodu Antslas ja Sõmerpalus.
14.01. Palvus-hommikusöök Tartus Atlantises.
15.01. Oikumeeniline palvus Antsla EKB koguduses.
17. 01. Kurenurme külaseltsi 15. aastapäeva tähistamine.
7. 02. Pühapäevakooli ja
laulukoori uue aasta algus.
17.02. Urvaste külade
koosolek pastoraadis.
21. 02. Koguduse nõukogu
koosolek.
23.02. Osula koolis 1.-3.
klassidega kohtumine
23. 02. Antsla
Gümnaasiumi lipu pühitsemine.
24.02. Antsla kesklinnas lipu heiskamine.
28.02. Jumalateenistus Osula koolimajas.
9.03. Salme Pommeri 101. aasta sünnipäev.
1.04. Määritsa lahingus langenute mälestustalitus Osula surnuaial.
3.04. Külas Põlva segakoor Kevadised Hetked.
9.04. Andrease koolitus Võru pastoraadis.
23.04. Urvaste kirikuümbruse koristustalgud.
3. 05. Sinod Rõuges.
7.05. Teeme Ära talgud Urvaste kalmistul Uhtjärve-poolsel nõlval.
8. 05. Emadepäeva perejumalateenistus Urvaste kirikus.
21.05. Urbanipäeva laat kirikupargis.
22.05. Orelikontsert Urvaste kirikus, esines Saltanat Abhelhanova
Kasastanist.
22.05. Antsla palvemaja 91. aastapäev, külas Valga praost Vallo
Ehasalu.
1.06. Lastekaitsepäev Kuldre koolis.
10.06. Pollis õppepäeval.
18. 06. Torm murdis surnuaial kolm puud.
23. 06. Ristimispüha Urvaste kirikus.
30.06.-1.07. Praostkonna lastelaager Krabil.
3.07. Johannes Rööpi mälestuskontsert ja pingi õnnistamine.
3.07. Järjekordne torm murdis
kiriku ümbruses ja surnuaial palju
puid.
4.07. Jassi Sahharovi kontsert
Urvaste kirikus.
10.07. Heimtali kirikus esines Keila
Miikaeli koguduse segakoor,
jutlustas Marek Roots, toimus
õnneloos ja piknik.
16.07. Villu ja Tuuliki Jürjo
,,Muusikalised mõtisklused”
Urvaste kirikus.
17. 07.
Urvaste
kirikus kuldja briljantleeripüha.
19.07. C-Jami
ja Kannukese
kontsert.
23.07. Dave
Bentoni
kontsert.
24. 07. Urvaste kirikus hõbeleeripüha.
30.07. ,,Urvaste õhtu” Urvaste kirikus.

12.-15.08. olid Urvaste kogudusel külas Saksamaa Paderborni
Markuse koguduse inimesed.
14.08. Räpina kirikus misjonipäevade avajumalateenistus, laulis
Padernborni Markuse koguduse segakoor.
17.08. Piknik Uhtjärve ääres.
18.08. Evangeelne õhtu Seppo Niemelaineniga.
19.08. Urvaste kirikus ühislaulmine.
20.08. Võru praostkonna vaimulik laulupäev Põlvas Intsikurmu laululaval.
21.08. Misjonipäevade lõpujumalateenistus Võru kirikus.
28.08. Urvaste kirikus
leeripüha ja laste õnnistamine kooliaastaks.
17.09. Petseri kiriku 90.
aastapäev.
21. 09. Algas õunte koristus
kiriku õunaaias.
26.09. Heimtali kirikus
Sõmerpalu valla 25. aastapäeva jumalateenistus.
8.10. Antsla palvemajas
andide jagamise päev.
23.10. Külas Puhja kogudusel.
25.-26.10. Reformatsiooni kongressil Tallinnas.
30. 10. Metsavenna ümbermatmine Kraavi surnuaiale.
31.10. Usupuhastuspüha, õpetaja jutlustas Võru kirikus.
12.11. Õpetaja kauples Uma Meki
laadal ubinavurtsuga.
15.11. Koguduse infosüsteemi koguja koolitus Tartu Peetri kirikus.
20. 11. Koguduse nõukogu
koosolek.
27.11. Antsla kesklinnas advendirahu väljakuulutamine.
28.11. Kuldre ja Urvaste koolis
advendiküünla süütamine.
4. 12. Õpetaja külas Lahtis Laune kirikus, Urvaste kirikus toimus
koguduse naiskoori advendikontsert.
6.12. Kuldre lasteaed Sipsik Urvaste kirikul külas.
11.12. Heimtali kirikus Osula segakoori kontsert.
IN MEMORIAM

REGINA-HILDEGARD EITGE (snd Lau)
19.06.1929 - 30.06.2016
Regina sündis Mustja mõisas Heimtalis.
Kolmeaastasena tuli tal jätta jumalaga oma
emaga. Isa Emil abiellus hiljem uuesti, nõnda
oli Reginal 3 õde, 2 kasuõde ja 1 vend.
Algkool ja lapsepõlv möödusid Heimtalis.
Suur elumuutus tuli II maailmasõja hakul, kui
Hitler 1939. aastal kõiki koju kutsus. Isa läks
esimesest abielust sündinud lastega teele,
jõudes Poola. Ema läks hiljem teiste lastega
järele. Neile anti Preisimaal elamiseks talumaa, kus oli ka üks sulane, kes
tappis isa ära. Regina elu viis ta ümberasujate laagrisse Saksamaale ja nii
sattus ta läände. Ema koos teistega tuli aga tagasi kodumaale, Regina elas
Lõuna-Saksamaal. Nõukogude ajal õnnestus tal külastada Eestit, kus ta
heade sugulaste abiga sai käia oma lapsepõlvekodus ja ema haual Osulas.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel tuli ta Eestimaale, elades suvel siin ja talvel Saksamaal. Ta oli lahke südamega inimene. Tema abi ja toega on taastatud
Heimtali kirik. Viimased aastad oli ta Saksamaal vanadekodus. Ta soovis, et
tema tuhk tuuakse Eestisse ja maetakse Osula kalmistule oma ema kõrvale.
See soov täitus 15.10.2016, kui tema urn saadeti Heimtali kirikust viimsele
teele Osula kalmistule.
Igavene rahu anna talle, Issand,
Ja igavene valgus paistku talle.

