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NELIPÜHA
„Ja kui nelipühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, 

otsegu oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhes-
tatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha 
Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusale-
mas oli elamas juute, jumalakartlikke mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, 
tuli rahvahulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keelemurret. Ja nad 
hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele: ’Vaata , eks need kõik, kes räägivad, 
ole Galilea mehed? Kuidas me siis kuuleme igaüks oma keelemurret, mille sees me oleme 
sündinud? Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Judeas 
ning Kapadookias, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Kürenee-poolses 
Liibüas, ja siin asuvad roomlased, juudid ja ühes nende usku pöördunutega, kreetalased ja 
araablased, kuidas kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju?’. Nad kõik olid 
hämmastunud ja kahevahel ning küsisid üksteiselt: ’Mis see küll peaks tähendama?’ Aga teised 
irvitasid ning ütlesid: ’Nad on täis magusat viina!’ “                                                    Ap.2 : 1-13

„Aga te saate Püha Vaimu väe....“ Nelipühi pühad on Jeesuse tõotuse täide minek. Siin 
ilmutab ja annab end tunda Jumal oma täiuses. Kus Jumal iial inimese ellu astub, seal hakkab 
jõuliselt põlema meie sisemaailmas. Apostlite tegude raamat on täis kirjeldusi imelistest sünd-
mustest, mis Jumala Vaimu juhtimisel toimusid. Jüngrid otsisid nüüd alati Jumala juhtimist oma 
elus, ei teinud enam midagi oma tahtmist mööda. Kuidas muidu oleksid need kaksteist lihtsat 
Galilea kalurit suutnud võita Kristusele tolleaegse paganliku maailma? Ristiusu võit tähendas 
tegelikult kogu vanaaja mõistete ümberhindamist. Siin tekkis võitlus elu ja surma üle. Kolmsada 
aastat kestis kristlaste verine tagakiusamine, miljonid süütud ohvrid, enne kui Rooma keiser 
Konstatinus Suur kuulutas aastal 311 ristiusu lubatud usundiks.

Kas nelipüha on ainult ühekordne ajalooline sündmus? Miks ei näe ega kuule me enam 
tänapäeval midagi Pühast Vaimust, ta juhtimisest, ühisest keelte mõistmisest, arusaamisest? 
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Vaimseid asju peab nägema ja mõistma vaimselt. Kui nelipühaime oleks lõppenud esimese 
nelipüha sündmusega, siis oleks kirik ammugi kadunud nähtus ja poleks olemas ka enam üh-
tegi usklikku inimest. Jumal kutsub tänapäevalgi uusi inimesi oma riigi tööle. Mõtleme kõigile 
ustavatele kirikuõpetajatele, kes on meie rahvast äratanud üles pikast orjapõlve unest. Jakob 
Hurt, Villem Reimann ja teised, kes nägid oma ajastus puhuvaid Jumala Vaimu tuuli, lõhes-
tatud tulekeeli. Nende meeste usulis-rahvusliku töö tulemusena sündis aastaid hiljem, 31. mail 
1917.a. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik.

Jumala Püha Vaim juhib igat üksikut inimest meie hulgast meie elu maistel tee kondadel. 
Tarvis on vaid kuulatada ja tähele panna neid hääli, millega Jumal iga inimesega kõneleb. Kõik 
ilusad, head sõnad, mõtted, soovid, palved ja unistused, mis sisendavad inimese südamesse 
headust, ongi väikesed tulesädemed sellest nelipühal süüdatud suurest vaimsest tuleleegist. 
Nelipüha imest võime osa saada igal koguduse jumalateenistusel, piiblitunnil ja koosviibimisel, 
kus loetakse ning kuulutatakse Jumala Sõna. Jutluse ja Jumala Sõna kuulutamine tähendab 
andumist Jumala Püha Vaimu juhatusele. Kõik kartused, hirmud, kahtlused, tülid ja meeleheide 
meie mõnikord segipaisatud elus, saavad võidetud Jeesuses Kristuses, meie Õnnistegijas.

Jüri Pallo

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 17. märtsil 2013.a. Los Angelese Eesti Majas. 

Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati aasta jooksul 
lahkunud koguduse liikmeid. Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Kogu-
duste Teadetes. Täiskogu kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruande esitatud kujul. Kinnisel 
hääletusel valiti tagasi nõukogu liikmeteks Boris Auksmann, Heljo Kaskla, Asta Liivoja, Kuno 
Lill, Raivo Neggo,  Agnes Palango, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Uuena kandideeris Kaie 
Pallo, kes valiti uueks nõukogu liikmeks.

Koguduse Revisjoni komisjoni liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Edgar Kaskla ja Luige Lill, 
asemikuks Kuno Lill. Kiriku kongressi saadikuks valiti Kuno Lill.

NÕUKOGU KOOSOLEK
14. aprilli jumalateenistusel Los Angelese kirikus õnnistas koguduse õpetaja täiskogu poolt 

valitud nõukogu ametisse. Teenistusele järgnes nõukogu koosolek, et valida juhatus ja arutada 
tööülesandeid. Juhatus valiti järgmises koosseisus: Heino Nurmberg – esimees ja liikmeteks 
Asta Auksmann, Mati Laan, Aili Rebane, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Praost konna sinodi 
saadikuks valiti Heino Nurmberg ja Kuno Lill.

TOETUSTE JAGAMINE
Tänavusest Eest Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi 

$1,025. Juhatuse koosolekul 8. aprillil jaotati see summa koos lisaga oma kontolt, arvesse 
võttes annetajate erisoove, järgmiselt: Eesti Arhiiv Lakewoodis $200, Eesti Punane Rist $100, 
Krabi Põhikool $400, Valga väikelaste kodu „Kurepesa“ $400 ja veebileht Eesti US $200.



3

Koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel 14. aprillil 2013.a.
Istuvad, vasakult: Uve Sillat, Asta Auksmann, esimees Heino Nurmberg, õpetaja Jüri Pallo, Aili Rebane, 

Mati Laan.
Seisavad, vasakult: Luige Lill, Bruno Laan, Kuno Lill, Helge Laan, Tõnis Rebane, Agnes Palango, Uno 

Anderson, Malle Tael, Boris Auksmann, Asta Liivoja, Valdur Kaskla, Heljo Kaskla, Johannes Nukk, Kaie 
Pallo, Edgar Kaskla, Ülo Kaskla.                                                                                             Foto: Mati Laan

Fotos esimeses reas vasakult:  Agu Ets, Baltimore; praost Uudo Tari; praost Thomas Vaga; õpetaja Mar-
kus Vaga; diakon-õpetaja Gilda Karu; abipraost Jüri Pallo.

Taga vasakult:   Maie Nurmberg, Los Angeles; Riina Klaas, Toronto; Airi Vaga, Lakewood; Valter Must, 
Lakewood; Heli Kopti, Toronto; Jüri Silmberg, Toronto; Heino Nurmberg, Los Angeles; Tiiu Tari, Connec-
ticut; (taga) Kuno Lill, Los Angeles; Loit Maripuu, Michigan; Eve Rebassoo, Schenectady; Carmen Täht, 
Washington DC; Mervi Pallo, Los Angeles; Silvi Valge, Washington DC; Eda Treumuth, Lakewood; Eha 
McDonnell, New York; Malle Väärsi, Bergen County. 

Fotolt puuduvad:  Matti Jaanimägi, Chicago; pildistaja Tiiu Roiser abikaasaga, Torontost; ja pildistaja 
Uno Taps, Lakewoodist.                                                                                                         Foto: Tiiu Roiser

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koosolek  26.-28. aprillil 2013.a.
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ÜHEL MEELEL KRISTLIKUS OSADUSES
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste Põhja-Ameerikas koosolek Red Bank, NJ.

USA I praostkonna korraldusel toimus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koo-
solek  26.-28. aprillini 2013 USA idarannikul, Red Bank, New Jerseys.  Koosolekule oli kogune-
nud osavõtjaid kümnest I praostkonna kogudusest ning neljast Chicago praostkonna kogudus-
est koos praost Uudo Tari ja abikaasa Tiiuga.. 

Peale aruannete USA I praostkonna koguduste poolt ja sõnavõttude neljalt Chicago praost -
konna koguduselt ning Toronto Vana Andrese koguduselt, kes oli esindatud viie osa võtjaga, 
arutati Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule ustavaks jäänud koguduste edasise toimimise 
jätkamist ning neile neid koondava juhtkonna moodustamist.

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri 
Usu Kiriku koguduste ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest 
oli alustavaks sõnavõtuks sellele järgnenud elavale diskussioonile Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku Väliseesti piiskopkonnaga mitte ühinenud koguduste edasisest toimimise võimalustest ja 
nende koguduste tulevikust. Ettekande ja sõnavõttude põhjal selgus vajadus valida Eesti Evan-
geeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustele juhtiv isik. Otsustati valida juhiks piiskopi kohuse täitja. 
Soovitati ka kiriku juhile presidendi tiitlit, nagu seda kasutatakse Ühendriikide luteriusu kirikute 
sinodite juhtide kohta.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo põhjendusel langeb juhtiva vaimuliku vastutus 
õpetajaks ordineerimise päevast vanima teeniva vaimulikule, kelleks Ühendriikides on Con-
necticuti koguduse õpetaja, abipraost em. Valdeko Kangro, kes aga tervislikel põhjustel ei soovi 
seda vastutust enda peale võtta. Tema järel langes vastutus praost Thomas Vaga õlgadele, 
sest tema õpetajaks ordineerimisest on möödunud peatselt juba 40 aastat.  Otsustati panna 
vastutuse kandjale piiskopi kohusetäitja tiitel ning hääletamise tulemusena anti uuele piiskopi 
kohusetäitjale koguduste esindajate volitus organiseerida koguduste edaspidist tööd. Toetava 
komitee liikmeteks nõustusid vabatahtlikult Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter 
Must, diakon-õpetaja Gilda Karu,  Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, praost-
konna sekretär Agu Ets ning Kanadast Jüri Silmberg ja Riina Klaas. 

Huvitava ettekandena oli Vana-Andrese koguduse abiesimehe Jüri Silmbergi referaat tee-
mal: “Iseseisev Läti Luteriusu Kiriku põhikord ja tegevus Ühendriikides”.  Nende põhikord (in-
glise keeles): “Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad, By-Laws” on saadaval Jüri käest 
arvuti teel silmberg@ryerson.ca.

 
Koguduste ühine sinod/koosolek lõppes laulu ja palvega ning õhtusöögiga ligidal asuva 

restorani kabinetis. 
Pühapäeval toimus praostkonna sinodi jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, kus 

teenisid praost Thomas Vaga, diakon-õpetaja Gilda Karu ja Agu Ets liturgias ja abipraost Jüri 
Pallo jutlusega, mis avaldatakse ka Vaba Eesti Sõnas ja koguduste koduleheküljel http://eelkl.
cwahi.net/

“Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nendega,” kinnitas Kiriku Issand 
Jeesus Kristus juba siin maa peal viibides. Nii sinodipäeval kui ka jumalateenistusel oli tunda 
Issanda õnnistavat ligiolekut. Üksmeelest, armastusest ja heast kordaminekust kuulub suurim 
tänu Jeesusele Kristusele, kelle tööpõllul on palju tööd ja vaid vähe töötegijaid.

Airi Vaga



5

NÄOGA JEESUSE POOLE
Jutlus Lakewoodi Pühavaimu kirikus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 

Põhja-Ameerika koguduste Sinodi jumalateenistusel 
28. aprillil 2013.a.

„Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus: ’Nüüd on Inimese Poeg austatud ja Jumal on austa-
tud temas! Ons Jumal temas austatud, siis  austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti! 
Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate mind otsima. Ja nagu ma juuti-
dele ütlesin: Kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla! Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsu-
sõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu teiegi üksteist armastaksite! 
Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!’“ Jh. 13: 31- 34

„Kui te mind armastate, siis pidage mu käsusõnu! Ja mina palun Isa ja Tema annab teile 
teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sel-
lepärast et ta teda ei näe ega tunne aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab 
olla teie sees.“ Jh. 14: 15-17

Tunnistan Sulle, armas kogudus, et ma seisan täna, siin kantslis, ajaloolisel hetkel. Mõned 
kõnemehed tarvitsevad kasutada sellistel puhkudel sõnu: „pöördeline“, „murranguline“, „uus 
algus“ jne. Oraatoritel on kalduvus siis langeda paatoslikesse termi nitesse, ülemäära s tesse 
emotsioonidesse.

Armas kuulaja! Eelpool öelduga ma mõtlesin meie koguduste ees seisvat uut elu korraldust, 
väljavaadet, enesemääratlust ja sihti.

Etteruttavalt ütlen kohe ära, et meie kirikus „pöördeid“ ei toimunud sellel sinodil, kõik jäi 
samaks. Traditsioonid jäid ja jäävad ausse. Jumala neljanda käsu kohaselt me austame oma 
vanemaid. Me jääme austama jätkuvalt neid usulis-rahvuslikke põhi väärtusi, mis nad on meile 
eluks kaasa andnud. Esivanematelt saadud õpetust ja kasvatust me hoiame ja peame kalliks.

Seetõttu ütlen kohe ette, et tänane jutlus tuleb täiesti tavaline igapühapäevane Eesti Kiriku 
jutlus: seletav, arutlev ja näoga JEESUSE poole pööratud. Jeesuse silmadesse vaatav. 

Miks ma nii ütlen: „Jeesuse silmadesse vaatav.“? Selgitan hiljem. Nüüd alustagem.
Johannes, meie tänaste kirjakohtade autor, on Jeesust isiklikult näinud ja kuulnud. Enese 

kohta kõneleb teksti autor järgmist: „jünger, keda Jeesus armastas“ 13:23, „näinud Isast ainu-
sündinud Poja au, täis armu ja tõtt“ 1:14

Pärit oli Johannes Betsaidast Geneetsareti järve äärest ja oli tõenäoliselt algselt Ristija 
Johannese õpilane. Hiljem liitus koos Andreasega Jeesuse ja tema jüngritega.  Johannes koos 
oma venna Jakoobusega kuulus Jeesuse lähemate jüngrite hulka, kes viibisid Jeesusega koos 
Kirgastamise mäel ja Ketsemane aias. 19:25 teatel on Jeesus ristil teinud talle ülesandeks hoo-
litseda oma ema Maarja eest. Jeruusalemmas tegutsenud algristikoguduses oli Johannes üks 
juhtidest. Varajane kirikuajalugu räägib, et Johannesest sai Efesose piiskop, tegutsenud kuni 
Rooma Keiser Trajanuse ajani, vähemalt aastani 98. See fakt  jutustab meile, et Johannes elas 
väga kõrge eani, ligemale 100 aastat vanaks.

Siinkohal tahan kõrvalepõikena pöörduda Sinu poole armas ametivend Thomas Vaga, kes 
Sa said Sinodi poolt volituse juhtida meie kogudusi Piiskopina. Soovin ja palume kõik Jumalat 
Sinu eest, et Issand annaks Sulle palju jõudu, tervist ja oma õnnistust sellel tähtsal,  väärikal 
ning vastutusrikkal ametipostil. Samuti, pidades silmas Johannese eluiga, soovime Sullegi, ar-
mas Thomas, palju aastaid!
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Evangelist Johannes väldib oma tekstides peaaegu täielikult raskeid teoloogilisi oskus-
sõnu. Evangeeliumi kogu sügavus ja avarus on valatud sõnadesse, mida suudab mõista iga 
laps. See lihtne keelekasutus aga valmistab peavalu usuteadlastele, kes küsivad ja kahtlevad, 
et kas tõesti on võimalik nii primitiivsete sõnadega edasi anda Jumala suurt tarkust ja väge?

Johannese kuulutus, tema poolt kirjutatud jutlus on meile kõigile teada – tuntud. See on 
lühim jutlus. Ühelauseline. Sina oled seda jutlust kuulnud, armas kirikuline. Sellest jutlusest 
täiesti piisabki igal jumalateenistusel. Sinodil oli kuulda, et kurdeti ühe õpetaja pikkade jutluste 
üle. Dr. Martin Luther jutlustas tunde kantslis. Kaks, kolm tundi.

Kuula siis armas kirikuline seda Johannese jutlust: „Sest nõnda on Jumal maailma armas-
tanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, 
vaid et temal oleks igavene elu !“ Jh 3:16

Nüüd võiksin öelda rahuliku südamega „Aamen“, kuid ma ei saa, sest ma pole oma aega 
veel täis jutlustanud.

Tänase jutluse kirjakohtade armastusekäsu lahtiseletamise lühikokkuvõte on järgmine:
Jumala armastus seisneb selles, et JUMAL on MEID armastanud. Jumala armastus saab 

nähtavaks oma Poja Jeesuse läkitamisega maailma. Jumala armastus seisneb ka Poja ohver-
da mises ohvritallena MEIE pattude eest.

Jeesus ja Jumal Isa on üks. Kes on näinud Jeesust, on näinud Isa. Jeesuses Kristuses 
annab Jumal oma armastuse tõttu inimestele kõik, mis inimesed vajavad igavese elu saavuta-
miseks.

„Te hakkate mind otsima“, ütleb Jeesus tänases tekstis. Siin kirikus me olemegi selleks, et 
me otsime Jeesust. Jeesus, kus Sa oled?

Ütlesin, ma jutlustan näoga Jeesuse poole. Saksa teoloog Karl Barth on öelnud: „Jeesus 
Kristus on kogudus“. Kogudus. Sina. Vaatan Sinu silmadesse.

„Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis.“ Jh 13:35
Kõik. Mitte ainult teised kristlased ei tunne, vaid ka meie vaenlased. Kõik meie vaenlased. 

Meie ülesanne on armastada. Raske ülesanne. Selle edukaks täitmiseks peamegi koos käima 
KOGUDUSENA.

Kirik, kogudus on seal, kus Jumala Sõna tões ja vaimus kuulutatakse ning vastu võetakse, 
kus Jumala Pühi Sakramente jagatakse. Jeesus Kristus on keset meie seas! Kus kaks või kolm 
on Tema nimel koos.

Ma vaatan Sinu silmadesse, armas Jeesus, Sa näed, kuidas ma pingutan, et Sulle jutlusta-
da. Sulle, kes Sa ise tead kõike ja kõigist paremini. Teen seda sellepärast, et ma olen Sinu poolt 
kutsutud ja seatud Sinu sulane.

Aamen.
Jüri Pallo
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OTSIN KORTERIT
My name is Kaili Kasparek. Some of you may know my mom, Kristi Merilo-Kasparek. Most 

of you probably know my grandmother, Lehti Merilo. 
I am a junior at the University of Oregon. Since August, I have been working on campus 

as an intern for Universal Studios. I am their student rep for U of O. Every month Universal as-
signs me movies that I have to market and promote to the students. From this, and all the as-
signments I have had to fulfill for them, I have been offered an internship in LA on the Universal 
Studios lot! 

I have never been to LA, nor do I know anybody there. But I know there is a large Estonian 
community that I thought might be willing to help me find either an apartment (if someone would 
like a roommate for the summer), or a guest room in a home. Of course I am very happy to pay 
rent. It would be perfect if it were close to Universal Studios - but I will have my car with me in 
LA, so I can drive any distance. I did ask if Universal offers housing to interns - they said ‘No’. 
They have reduced cost housing for some new actresses, but not for the interns. 

A little about me - I have grown up in the Estonian community in Portland. I have folkdanced 
since I was two years old, along with singing in the Estonian children’s choir and played kan-
nel in the rahvapilli orkester. In the summer of 2009 I spent the whole summer in Estonia with 
my grandmother, and even folkdanced in the Tantsu Pidu with the Portland Rahvatantsu rühm 
- ‘Tulehoidjad’. My grandmother taught me to read and write Estonian, and I speak it fluently. 

I would be a quiet, clean, respectful renter in your home or apartment. I am very conscien-
tious about locking all doors and windows, and turning off the AC. I work very hard and set goals 
for myself which I try my best to achieve. I’m not a party girl - I have no time for that. I don’t 
smoke. I can buy all of my own food and clean up after myself. I have grown up with a menag-
erie of cats and dogs in my family home, so I love all pets and can take care of them if needed. 
On May 31st I will be 21 years old. 

Although I am super excited about this internship at Universal - I am a little nervous about 
coming to LA as I don’t know anyone there. I’d love to rent a room in a family home or be a 
roommate for someone looking to share costs this summer - as then I won’t feel so alone when 
I get there. 

My first day at Universal is Monday, June 24th and my last day is Friday, September 20th. 
So the actual dates of my stay would be a day or two before and after those dates. 

Please email me if you are interested in me sharing my summer with you - or if you have 
any more questions. 

Thank you! 
Kaili Kasparek 

kkasparek11@gmail.com 

LAHKUNUD
MARE TAAGEPERA

Neiuna RÜNK

 sünd. 16. mail 1938. a. Narvas
 surn. 24. aprillil 2013. a. Laguna Hills, Californias
 maet. 30. aprillil 2013. a. eestlaste matusepaigale
 Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, California

Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Psalm 4:9
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KALENDAARIUM
Los Angelese Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.

Uued lauljad teretulnud.

Pühap. 5. mail Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine Eesti 
     kell 2 p.l. Majas. Täienduskooli ja Koguduse liikmete päevakohased ettekanded. 
 Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann. Kohvilaud.

Kolmap. 8. mail Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
     kell 11 e.l.

Esmasp. 13. mail Juhatuse koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul   

Pühap. 19. mail Nelipüha armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad 
     kell 2 p.l. koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill.

     kell 4 p.l. Los Angelese Eesti Segakoori kevadkontsert. Laudade reserveeri-
 mine: Kaie Pallo (323) 732-4362

Pühap. 9. juunil  Noorte Leeripüha armulauaga jumalateenistus Los Angelese kiri-
     kell 2 p.l. kus. Teenivad piiskopi kt. Thomas Vaga, abipraost Jüri Pallo ja organist 
 Kaie Pallo. Esineb Los Angelese Eesti Segakoor Kaie Pallo juhatamisel.  
 Nõukogu liikmed: Helge Laan ja Bruno Laan. Kohvilaud järgneb Eesti  
 Majas.

Kolmap. 12. juunil Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
     kell 11 e.l.

Esmasp. 17. juunil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul   

Pühap. 23. juunil  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
     kell 2 p.l. ja organist. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.

Reede 28. juuni – XXXI Lääneranniku Eesti Päevad San Franciscos.
esmasp. 1. juuli

Pühap. 14. juulil  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenvad koguduse õpetaja ja 
     kell 2 p.l. organist. Nõukogu liikmed: Malle Tael ja Raivo Neggo. Kohvilaud.

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


