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KOGUDUSE TEATED

SURNUTEPÜHAKS
„Aga mõni küsib: „Kuidas surnud ärkavad üles? Ja millise ihuga nad tulevad?“ Rumal ! See, 

mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure. Ja mida sa külvad, sa ei külva selle ihuna, 
mis peab tõusma, vaid paljast iva, olgu nisuiva või mis tahes iva. Aga Jumal annab temale ihu, 
millise tahab, ja igale seemnele tema oma ihu. Nõnda on ka surnute ülestõusmine. Kaduvuses 
külvatakse, kadumatuses äratatakse üles;  autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles; nõt-
ruses külvatakse, väes äratatakse üles; maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles.“

1Kr. 15; 35-38 ja 42- 44a

Surnutepüha on kirikuaasta viimane pühapäev. Sel päeval jälgib uskliku inimese pilk ja mõte 
veelkord neid radu ja teid, mida mööda meie Õnnistegija Jeesus Kristus kunagi siin maa peal 
on käinud. Kirikuaasta Piibli kirjakohad jutustavad õndsuslugu Jeesuse elust, sünnist, õpetusest, 
kuulutusest, imetegudest – haigete tervendamisest, surnute ülesäratamiseni välja.

Kirikuaasta õndsuslugu jutlustab Jeesuse ristisurmast, ülestõusmisest ja taevaminekust. Ki-
rikuaastat kutsume me kirikupalves ka armuaastaks. Üks armuaasta, Issanda aasta 2011 on lõp-
pemas. Me ei nimeta ühtegi astronoomilist aastat enda aastaks. Aastad pole meie omad. Aastad 
on kingitus Taevaisalt.

Riigid peavad oma majapidamises majandusaastat.  Uus Majandusaasta algab eelarve vas-
tuvõtmisega, lõpeb aruannetega. Kirikuaastal saime osa pühadest sakramentidest, ristimisest, 
armulauast. Saime osa Jumala Sõnast, pühast evangeeliumist. 

Meie kirik, meie eesti rahvas, meie kogudus on alati pühitsenud seda päeva – Surnute-
mälestuspüha – sügava tõsidusega. Vaimusilmas tuletame meelde kogu meie endi käidud elu-
teid. Meie pilk rändab ajahämarusse, valgustades, soojendades südames kustumatuid mälestusi 
meie armsatest lahkunutest. Märkamatult astusime taas oma lapse põlve rõõmude- ja värvide-
rohkesse, helisevasse maailma. Tundsime hinges värelust. 

Tänane kõne on kurblik kõne. Jutt surmast, lahkumisest, hüvastijätust, kaotusvalust, surnu-
aiast, see kõik rusub, rõhub, ja vaevab oma raskusega. Paljud inimesed ei soovi surma üldse 



2

meeldegi tuletada. Vaadake maailma. Selles seltskonnas korratakse vana Kreeka üleskutset: 
„söögem ja joogem, sest homme oleme surnud!“ Neile ei meeldi, et neile meelde tuletatakse ini-
mese ajalikku, surelikku loomust. 

Surm on ristiinimestele ära võidetud Jeesuse Kristuse kannatamise ja ristisurma läbi.
„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et 

ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal peab olema igavene elu.“
Jeesus elab. Tema sõnad: „Mina elan ja ka teie peate elama!“ Kes usub, sellel on igavene 

elu. Ma tean, et minu Lunastaja elab. Meie elu on Taevas. Igavene elu on meie usu küsimus. Kui 
sa usud, siis sa elad.

Aamen 

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KOGUDUSTE LIIDU
moodustamise põhjused ja ajaloolised alused

Evangeeliumi luteriusu kogudused on Uue testamendi ja usupuhastuse õpetuse 
koha selt vabad, iseseisvad, ennast valitsevad kristlikud kogudused nagu kogudused olid 
kristliku kiriku algsajandil ja usupuhastuse algaastatel. Oleme sellist koguduse vabale 
otsusele ja valikule pühjendatud kirikukorda õppinud tundma Ühendriikide ja Kanada lu-
teri kirikute tegevuse vaatlejaina ja kaasas olijaina. Oleme moodustanud Eesti Evangee-
liumi Luteriusu Koguduste Liidu nende kolme kirikukorra põhimõtetel.

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit on vabasinodi või iseseisvate kogudus-
te vabatahtlik kogu, kes on omavahel ja administratiivselt võrd-õiguslikud eesti evan-
geeliumi luteriusu kogudused. Oleme institutsionaalselt vabad, mis tähendab ilma hie-
rarhilise kirikuvalitsuse vormita. 

Oleme lähemale Uue testamendi ja usupuhastuse aegade iseseisvaile kogudustele, 
mis tekkisid eri linnades, maakondades ja rahvaste keskel. Apostel Pauluse kirjad eri linna-
des nagu Korintoses, Efesoses, Filippis, Tessaloonikas, Roomas ja Galaatia maakonnas, ning 
isikuile nagu Timoteos, Tiitus, Filemon on suunatud iseseisvatele kogudustele ja usklikele. Usu-
puhastuse kogudused tekkisid samuti iseseisvaina Kristuse evangeeliumi tundma õppimise ja us-
kumise tagajärjel. Martin Luther saatis mitmele õpetusi ja nõuandlusi, aga ta ei näinud ette, et te-
mast saaks ühe üldise, rahvusvahelise luteri kiriku peapiiskop ega paavst. Ta ei nõustunud olema 
ka Saksamaa eri krahvkondade ja linnade koguduste administratiivne ülem ehk peapiiskop. Aja 
jooksul aga tekkisid nii riigi- kui maakirikud, mis võtsid kasutusse ajaloolise, rooma katoliku kiriku 
piiskopliku mustri järgi seatud hierarhilise autoriteedi all toimiva kirikuvalitsemise vormi. Siiski ei 
loodud aga enam üht üle rahva, rahvaste ja riigipiiride ulatuvat maailmalaiust luteri kirikut.

Ühendriikides ja Kanadas õppisime tundma kirikuid, mis on vabad riigist ja ühest va-
litsevast monoliitsest keskautoriteedist. Kuulus 20-da sajandi teoloog Dietrich Bornhoeffer 
märgib, et Ameerikas pole olemas üht üldist kõiki kogudusi valitsevat kirikut. Ameerikas on eri 
konfessioonid ja iseseisvad kogudused, kes moodustavad omal algatusel kirikkonnad või usu-
lised ühingud. Alguses moodustati rahvuslikke luteri kirikuid nagu saksa, soome, rootsi, norra, 
taani, eesti ja läti luteri “sinodid” ehk koguduste sinodaalsed ühingud. Aastate jooksul on aga 
mitmed nendest liitunud teiste luteri “sinoditega”, uute luteri kirik kondadega. Bornhoeffer märgib, 
et ühes linnas olevat olnud samal tänaval nelja eri sinodisse kuuluvat luteri kirikut ehk kogudust. 
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Ühendriikides ja Kanadas moodustuvad kirikud kogudustest, mis on asutatud sama kirikliku 
usutunnistuse ehk konfessiooniga isikute poolt. Ameerikas pole algatus tulnud piiskopi too-
lilt nagu see tuli varasel ja hilisemal keskajal Euroopas, vaid ühise usuõpetuse, keele ja 
jumalateenistuse praktikaga vabade ristiinimeste poolt. Selline vabadus ja omaalgatusel 
koguduste asutamine on Euroopas ajaloo unustuse katte all ja tundmatu. Eesti Evangeeliumi 
Luteriusu Koguduste Liit kirikkonnana aga toimib sellise iseseisva “vabakiriku” vormis.

Rahvakirikuna oleme Euroopast pärinud riigikiriku/maakiriku hierarhilise valitse-
mise vormi. Me oleme selle pagulusse kaasa toonud; me oleme toiminud iseseisva Eesti Evan-
geeliumi Luteriusu Kirikuna paguluses kuni hilisajani. Viimaste aastate jooksul on püütud meie 
siiamaani maksvat Eestist pagulusse/välismaale kaasa toodud kirikuvalitsemise korda muuta ja 
lõpetada. Aastal 2010 Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste poolt valitud peapiiskop ja 
tema konsistoorium kuulutasid välja kirikukogu hääletamise, mille tulemusel Eesti Evangeeliumi 
Luteriusu Kirik muudeti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskop konnaks. Selle tagajärjel 
ajalooline Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik pandi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi 
ja kirikuvalitsuse valitsuse alla.

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kui vaba ja ennastvalitseva kiriku lõpeta mise-
ga mitte nõustunud eesti kogudused ei ole läinud kaasa sellise otsusega ja on moodus-
tanud iseseisva Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu (EELKL).

Seda on tehtud kristliku vabaduse ja õiguse alusel ja usupuhastuse põhimõtete alusel. 
Ameerika mandril, Ühendriikides ja Kanadas toimivate koguduste ja kirikute tegevus on meile 
tuntud kui “vabakirik” nagu ka Johan Kõpp ja Harald Põld Põhja-Ameerika mandril valitsevat ki-
rikukorda kirjeldavad. Igal kogudusel on vabadus otsustada, millisesse üldkirikusse või millise 
keskvalitsuse alla nad kuuluvad või olla täiesti iseseisvad. Ühendriikides üksik kogudus saab 
otsustada vähemalt nelja luteri kirikkonda kuulumise üle: Evangelical Lutheran Church in Ame-
rica (ELCA), Lutheran Church Missouri Synod (LCMC) ja Wisconsin Evangelical Lutheran Sy-
nod (WELS) ja veel Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC). Viimaks maini tud on 
vabatahtlik luteri koguduste ühing, mis koosneb peamiselt kunagiste American Lutheran Church 
kogudustest, kes ei taha jätkata ELCA koosseisus selle liigselt liberaalsete otsuste ja põhimõtete 
juhitud tegevuse pärast. Kuna Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC) otsustas heaks 
kiita homoseksuaalide vahelist abielu, siis on kindlasti kogudusi, kes lahkuvad ELCIC-st ja astu-
vad Lutheran Church Missouri Synod Canada liikmeks või ühinevad mõne teise luterliku kogu-
duste liiduga. Tähelepandav on, et Läti Evangeeliumi Luteriusu Kirik välismaal on iseseisev ega 
kuulu Läti Luteri Kiriku valitsuse alla. (Uus North American Lutheran Church asutati 2010 
aastal!)

Sellise koguduste vabaduse alusel on Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit 
jäänud iseseisvaks ega ole kaasa läinud uue Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Ees-
ti piiskopkonnaga ega allunud selle piiskopile ega peapiiskopile Tallinnas.

 Vastuseks küsimusele, missugune saab meie kirikuelu korraldus olema, saab ütelda, 
et see on iga koguduse vabalt valida ja otsustada. Koguduste Liidul saab olema õpe taja test ja 
ilmikutest koosnev nõukogu, mis toimib abistava ja nõuandva koguna. Selle mustriks saab võtta 
Ühendriikides tegutseva Lutheran Congregations in Mission for Christ, kes abis tavad kogudusi 
õpetajate leidmisel ja soovitavad akadeemilisi õppeasutisi kõrgemaks teoloogiliseks koolituseks. 
Meie väiksematele kogudustele on võimalik välja õpetada diakoneid (köstreid) koha peal, kellel 
on ristimise ja armulaua jagamise õigused. Liidu kogudused saavad olla kas Ühendriikide või 
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Kanada luteri kirikute/sinodite liikmed ja saada nende läbi õpetuslikku materjali, ametlikku/sea-
duslikku tuge ja õpetaja pensioni ning haigla kindlustuse teenendusi.

Kontakti peetakse interneti, telefoni ja posti teel. Meil on juba olemas Eesti Evangeeliumi 
Luteriusu Koguduste Liidu oma professionaalne kodulehekülg aadressil: http://eelkl.cwahi.net 
Jätkame Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Põhimääruste alusel Tartu Ülikooli praktilise teoloo-
gia professori peapiiskop Johan Kõpp’u juhtnööri kohaselt: “nii palju kui asukohamaa olud seda 
võimaldavad.” Koguduste liidu põhimääruste kohandamine meie uue olukorra nõuetele on sea-
duslikult võimalik ja soovitav. Iseseisval Läti Luteri Kirikul on uuendatud põhmäärus ja seadlu-
sed, mis on Ameerika ning Kanada luteri kirikute põhiseaduste ning seadluste (constitution and 
bylaws) järgi koostatud.

Ühinen Jüri Linaski ettepanekuga, et koguduste õpetajad ja juhatuste/nõukogude esinda-
jad kogunevad peatselt uuesti Kirikukogu kongressile, seda koguduste algatusel. Kirikukongres-
si kokkukutsujaks ja päevakorra koostajaks on koguduse õpetajate ja esindajate hulgast kokku 
pandud seitsme liikmeline komitee. Me seisame meie tuleviku lävel. Läheme edasi lootes Juma-
la abile ja andidele, mis Kristuses Jeesuses on meile lubatud ja olemas. Läheme liikvele apostel 
Pauluse kinnitava julgustusega: “Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles” 
(Galaatlastele 5:1).

Saatke teade Välis-Eesti Konsistooriumile, milles ütlete, et teie kogudus ei ühine Eesti Evan-
geelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskopkonnaga ega allu peapiiskopile Tallinnas. Nii on teinud 
juba vähemalt seitse kogudust: Toronto Vana Andrese, Los Angelese, New Yorgi Pauluse, Buf-
falo Pauluse, Lakewoodi Pühavaimu ja Bergen County ning Vancouveri Peetri kogudused. Ühi-
nemise vastu on ka Chicago Esimene, Baltimore Markuse, Washingtoni Markuse, Seabrooki, 
New Yorgi, Connecticuti, Michigan-Detroidi ja Minneapolise kogudused — kokku 15 kogudust.

LISA MÕTTEID ja NÄITEID AJALOOST VABA LUTERI KOGUDUSTE TEGEVUSEST: 
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu (Kiriku) Koguduste kui Vabakoguduste Liidust

“Vabaduseks on Kristus meid vabastanud!” (Pauluse kiri galaatlastele 5:1)

Usuvabadus on usupuhastuse juhtlause. Usuvabadusest ja sellega koos käivast isiku-
vabadusest Jumala ja inimeste suhtes arenes ka ühiskondliku vabaduse mõiste. Usuvabadus 
tõi Euroopa elanikkonnale isikuõiguste ja absoluutse valitsuse ja valitsejate alt vabaks saamise 
tahte. Kirikus nõuti vabanemist paavsti ja kiriku hierarhilise valitsuskorra alt; talupojad, eriti sak-
sa talupojad, nõudsid vabanemist vürstide ja isandate maksude ja teiste kurnavate sundide alt. 
Kakssada aastat hiljem mõisnike ja isandate kogud Eestis takistasid eestikeelse Piibli levinemist 
orjade ja talupoegade keskel, sest selles oli otseseid vabaduse nõudmisi ja võrd õiguse õpetusi, 
mis läksid vastu nende meelevallale pärisrahva, maarahva üle. Näitena võib tuua Pauluse kirjast 
galaatlastele: “Ei ole orja ega vaba, sest te olete üks Kristuses Jeesuses” (Galaatlastele 3:28b.d.) 
Vennastekoguduse misjonärid, herrnhuutlased Saksamaalt tõid äratuskristluse ja usulise ärka-
mise Eestisse. Peapiiskop Konrad Veem märkis, et eesti rahvast sai tõeliselt kristlik rahvas alles 
vennastekoguduse misjoni- ja evangelisatsioonitöö tagajärjel, kui usu kuulutamine ja omandami-
ne sai otse rahva kätte, eriti omakeelse Piibli lugemise ja hinge ning südamesse saamise läbi.

Ka ühiskondlikus ja poliitilises seoses on märgitud, et vennastekoguduse kristliku võrd õiguse 
põhimõtetega tutvumise ja rakendamise läbi tuli eesti rahvale eneseväärtuse tunne ja ühiskondli-
ke kogude ning demokraatia arendamise tundma õppimine. Vennastekoguduse tegevus talupoe-
gade seas läks konflikti nii balti-saksa (mõisnike) võimudega kui ka ametliku luteriusu kirikuga.
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Pakun välja oletuse, et Lutheri usupuhastuse õpetus kristlase vabadusest sai väljenduse ja 
rakenduse vennastekoguduse kujul. Eestis oli vennastekogudusel täielik iseseisvus kiriku sees. 
Mitmed vennastekoguduse aktiivsemad liikmetest said EELK kirikuõpetajad Nõukogude Vene-
maa okupatsiooni ajal, kui kirikul tekkis puudus õpetajatest. Selle tagajärjel aga kaotas vennaste-
kogudus mitmeid juhtivaid evangeliste ja Piibli õpetajaid.

Oleme otsustanud jääda kogudustena Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste põhili-
se iseseisvuse juurde. Me suudame tegutseda kogudustena ühenduses omavahel nagu vennas-
tekoguduse kogudused teevad ja on teinud peatselt ligi 300 aastat üle kogu maakera saavutus-
rikkalt levitades evangeeliumi ja Kristuse Jeesuse tundmist inimkonna Issandana ja õnnistegijana 
ning rikastades inimeste omavahelist kristlikku elu ja heategevuslikku tööd.

õpetaja Thomas Vaga

SUVEPÄEV
E.E.L.K. Los Angelese koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev peeti tänavu 

25. septembril Linda ja Edgar Kaskla kaunis kodus. Osa võttis üle neljakümne inimese. Vaba-
õhu jumala teenis tuse viis läbi õpetaja Jüri Pallo, koraale saatis elektriorelil Kaie Pallo. Peale 
jumalateenis tust ütles avasõnad tervituseks koguduse esimees Heino Nurmberg. Esimees aval-
das tänu Taevaisale, kes oli selleks korraks varunud pilvise, kuid siiski maheda ilma. Ta tänas 
pererahvast, Linda ja Edgar Kasklat ja kõiki vabatahtlikke abilisi

Kapsaid aitasid valmistada Maie Nurmberg, Helga Padjus, Malle Jamieson ja Heljo Kaskla. 
Kartuleid koorisid Boris Auksmann, Edgar Kaskla ja Sven Ruetman. Porgandid tõi Aili Rebane, 
kohvi, koore ja suhkru tõi Jüri Pallo, leivad, või ja vorstid tõi esimees Heino Nurmberg. Karasta-
vad joogid tõid Edgar Kaskla ja Andres Ruetman. Mati Laan tõi lauad ja toolid. Valdur Kaskla viis 
läbi loterii. Loteriid aitasid ette valmistada Asta Liivoja ja Aili Rebane.

Kogudus pani välja rahalised võidud, 100 dollarit ja 150 dollarit. Jüri Tint annetas pea auhinna 
– 250 dollarit.

Peale lõunasööki asus Valdur Kaskla läbi viima loteriid. Teda abistasid Linda Kaskla, Ai-
var Kaskla, Taavi Kaskla ja paljud vabatahtlikud kohapeal. Peale annetatud ja ostetud esemete 
loosimist asuti rahaliste auhindadele omanikke otsima. Juhatus oli otsustanud, et rahalise võidu 
omamiseks peab isik ise kohal olema. 100 dollarlise võidu sai Asta Auksmann, 150 dollarline 
läks Heino Nurmbergile ja peavõit – 250 dollarit – perepoeg Priit Kasklale.
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KROONIKAT
Õpetaja Jüri Pallo ja Mervi Lauk´i abielu registreeriti San Bernardino maakonnas 27. sep-

tembril 2011.a.
”Armastus on pikameeleline, armastus on täis heldust, ta ei ole kade; armastus ei suuruste-

le, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta; ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles 
paha; ta ei rõõmusta ülekohtust, aga tõe pärast ta rõõmustab; tema vabandab kõik, usub kõik, 
loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei väsi iialgi ära.”                                              1.Kor. 13: 4-8

LAHKUNUD

Peeter KOOK
sünd. 14. juunil 1921. a. Tartus
surn. 16. aprillil 2011. a. Denver, Colorados

Herbert KODAS
sünd. 24. jaanuaril 1918. a. Võrumaal
surn. 1. septembril 2011. a. Albuquerque, New Mexicos
maet. 19. septembril 2011. a. eestlaste matusepaigale 
Forest Lawn - Hollywood Hills Los Angeles California.

“Mina olen ülestõusmine ja elu; kes Minusse usub , see elab , ehk tema küll sureb.” 
                                                                Joh. 11:25

IN MEMORIAM
Lembit PALM-LEIS

13. veebruar 1932 – 31. august 2011

Los Angelese eesti ühiskonda on tabanud raske kaotus. Meie hulgast lahkus kauaaeg-
ne Los Angelese Eesti Seenioride Klubi esimees Lembit Palm-Leis. Ta sündis 13. veebruaril 
1932.a. Tallinnas. Lembitu lapsepõlv möödus Haapsalus, kus ta alustas kooliteed. 1941.aastal 
arreteerisid kommunistid Lembitu isa, kes varsti hukati. Teise Maailmasõja keeris viis Lembitu 
ema koos nelja pojaga Saksamaale. Lembit lõpetas Geislingeni Gümnaasiumi.

Lembit oli aktiivne kooli vilistlane, aidates koostada kooli ajalugu ning läbi viia kooli vilistlas-
te  kokkutulekuid. Asudes elama Ameerika Ühendriikidesse, lõpetas Lembit „Michigan College 
of Mining and Technology“, kus omandas mäeinseneri diplomi. 

1956.aastal abilellus Lembit Eha Pukk´iga, kellega koos kasvatati üles neli poega: Enno, 
Jaan, Hugo ja Mihkel, kes on meie hulgast lahkunud.

Lembitut jäävad leinama abikaasa Eha ja pojad peredega, samuti Los Angelese eesti ühis-
kond.

Puhka rahus, armas Lembit!
Los Angelese Eesti Seenioride Klubi nimel:

õp. Jüri Pallo
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KALENDAARIUM
Laupäeval, 8. okt. Los Angelese Eesti Täienduskool alustab tööd.
   kell 10 e.l. Info Milvi Laan (310) 663-0676

Pühapäeval, 9. okt. Jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Teenivad koguduse õpetaja ja
   kell 2 p.l. organist. Nõukogu liikmed: Bruno Laan ja Helge Laan. Kohvilaud. 

Kolmapäeval, 12. okt. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
   kell 11 e.l.    

Esmaspäeval, 17. okt. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
   kell 7.30 õhtul.

Reedel, 21. okt. Los Angelese Eesti Segakoori esimene harjutus Eesti Majas.
   kell 7.30 õhtul Uued lauljad teretulnud.

Laupäeval, 22. okt. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 10 e.l.

Pühapäeval, 23. okt. Usupuhastuspüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad
   kell 2 p.l. koguduse õpetaja ja organist.  Nõukogu liikmed:  Aili Rebane ja Tõnis Re-
 bane. Kohvilaud.

Laupäeval, 5. nov. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   Kell 10 e.l.

Pühapäeval, 6. nov. Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse  õpetaja ja 
kell 2 p.l. organist. Nõukogu liikmed: Uno Anderson ja Johannes Nukk. Kohvilaud. 

Kolmapäeval, 9. nov. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
   kell 11 e.l. 

Esmaspäeval, 14. nov. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
   kell 7.30 õhtul.

Pühapäeval, 20. nov. Surnutepüha jumalateenistus armulauaga Forest Lawn Hollywood Hills
   kell 2 p.l. Valges Kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: 
 Asta Liivoja ja Agnes Palango.

Laupäeval, 3. dets. Naisklubi jõululaat Eesti Majas.  Müügilauad.  Einelauas müügil supid,   
kell 11 e.l. koogid ja kohv.

Pühapäeval, 4. dets. Advendiaja jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse
   Kell 2 p.l. õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann. 
 Kohvilaud.

Tähelepanu! Juhatus palub koguduse nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumala teenis tustel, 
tulla kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilauda.

„EESTI  KIRIKU“ SEINAKALENDER
Juhatus, oma koosolekul 19. septembril k.a. otsustas toetada ajalehe „Eesti Kirik“ seina-

kalendri väljaandmist $ 500 suuruses summas. E.E.L.K. Los Angelese koguduse laekur võtab 
vastu tellimusi kodumaal ilmuva ajalehe „Eesti Kiriku“ 2012 aasta seinakalendrile. Kalendri hin-
naks on 7 dollarit.


