
Uus noortetöö hooaeg on minule kui noortejuhile viies. 
Selle aja jooksul oleme tiimiga korraldanud üle saja 
noorteõhtu ja mitmeid laagreid. Meeskond on olnud 
meeletult tubli ja ustav. Rõõm on olnud koos jumalariigis 
teenida. Koguduses võib paari aastaga nii mõndagi juhtuda 
ja muutuda. Senine noortetiim on hakanud pereloomise 
ikka jõudma, samas on endised juuniorid noorteks 
sirgunud. See kõik tingib muutusi meeskonnas ja 
noortekate kultuuris.
Kevadel arutasime tiimiga, kuidas edasi minna. Tunneme, 
et Kolgata noortetöö vaieldamatu tugevus on piiblikesksus. 
Seda soovime hoida. Kuna Tartu on tudengilinn, siis 
tahame senisest enam pakkuda ka keskkonda, kuhu saavad 
tulla täisealised noored, kes soovivad rohkem süveneda elu 
sügavatesse küsimustesse. Tiimiga ühiselt palvemeeles 
arutledes jõudsime tunnetuseni, et lükkame sügisest lisaks 
noorteõhtutele käima ka noorte täiskasvanute õhtud. 
Noorteõhtute rütm jätkub nagu seni ehk neljapäeviti kell 
19. Noorte täiskasvanute õhtud toimuvad kaks korda kuus: 
iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 19. 
Sellega seoses on ka meeskond muutunud ja muutumas. 
Mitmed varasemad juuniorid on nüüd noored ja saanud 
noortetiimi liikmeteks. Samas need, kes on hakanud 
noore-east välja sirguma, panustavad rohkem noorte 
täiskasvanute valdkonnas. Usun, et selle hooaja sees 
kujuneb välja täiesti uus noortetiimi tuumik. Minu suurim 
soov noortejuhina ongi näha järelkasvu, kes koguduses 
seda tööd edasi viib. Endisest tiimist on mitmed endiselt 
kaasas ja abistamas.
Erilist tänu avaldan tiimile, kellega olen pea 5 aastat koos 
teeninud. ���������������������������������������������

Noortetöö jätkab
kahes harus
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	�� ja ���
�� ������� on olnud koguduse 
noortetöös kauem kui mina - nendega olen algusest 
peale koos teeninud. Veel toon tänu ��	�� ����
�������, kes on viimasel aastal olnud väga suureks 
abiks noortetöö korraldusel, ja �����������������
����, kes on alati ustavalt tehnikaga toimetamas. 
�������������	������
����������������
	�� on usta-
vad abilised. Uues meeskonnas on tänavu kaasatud 
��	�� ����� ���������� ����� �������
�� ������
�����������	����������� ja ���
���������. Oleme 
juba mitu korda ühiselt noortekaid planeerinud ja 
usume, et selle hooaja noortekad ja ka noorte 
täiskasvanute õhtud toovad koguduse keskele uusi 
noori, kes võivad meie Päästjat Jeesust päriselt 
tundma õppida.
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Juunioreid juhib uus meeskond
Lisaks noortele ja noortele täiskasvanutele kogunevad Kolgatal eraldi 
õhtutel 11-15aastased juuniorid: reedeti kell 18-20. Juunioreid veab 
sellest sügisest eest uus hoogne tiim (foto keskel): Siim Kork ja tema 
meeskonnas Mai-Triin Kõrgeperv, Saamuel Väer, Helina Kork. Kanname 
neid oma palvetes! Juunioride senised juhid, Ilmar Roosimaa ja Koit Lang 
koos abilistega, vedasid nooremaid teismelisi eest hulk aastaid. See on 
kasvatanud noorteks paar põlvkonda. Tuhat tänu teile ustava ja kaasa-
haarava teenimise eest! 

Kolgata koguduse ajajoon
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Regulaarsed sündmused
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
ja vene keeles kell 13
Avatud palvering pühapäeviti kell 10-15-10.45
Beebide- ja väikelaste muusikaring kolma-
päeva hommikuti 
�������������������������� kuu esimesel ja
kolmandal kolmapäeval kell 19
Eestpalvetuba neljapäeviti kell 17.30
Noorteõhtud neljapäeviti kell 19
Juunioride õhtud reedeti kell 18 
Nädala sees kodugrupid

16. oktoobril tähistame meie koguduse 
121. aastapäeva. Verstapostide juures 
on kombeks vaadata nii tagasi kui ka 
edasi. Oleme nüüd olnud üheksa aastat 
meie uues kirikuhoones Veski 40 ja siin 
päris ära harjunud. Omaette ajamärk oli 
värskelt lõppenud renoveerimistöö 
väikeses saalis. Veerand sajandi vanune 
hoone nõuab üha enam järeleaita-
mist. 
Koguduse olemus pole siiski mitte 
hoone, vaid Kristuse esindajaks 
olemine, tema töö teostamine selles 
maailmas. Psalmist kutsub meid üles 
mitte unustama Issanda heategusid. 
Aastapäeva puhul on kohane mõelda 
heale, mida Jumal meile on teinud. 
Kogudusele mõeldes tooksin välja 
minu jaoks olulised neli asja, milles 
näen Jumala heategusid. Esiteks on 
meie koguduses kantsel tugev. Tunnis-
tused ja jutlused on sisukad ja aitavad 
kuulajat Jumalale lähemale. Teiseks 

muudavad toimivad tööharud meie 
tegevuse väga mitmekesiseks. Oleme 
laiahaardeline kogudus. Kolmandaks 
on meile antud rahuaeg, kus kogudus-
es pole suuri pingeid, vaid pigem 
koostöövaim. Neljandaks on meiega 
liitunud pühendunud inimesi, kes 
võtavad vastutust ja töötavad kogu-
duse heaks. Edasihaaravalt soovin, et 
kogudus oleks jätkuvalt evangeelselt 
võimekas ja pakuks ka oma liikmetele 
tõhusat usulise kasvamise keskkonda.

Neli tänupõhjust koguduse aastapäeval

Tõnu Lehtsaar
Diakon, juhatuse esimees
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