
Vanake 
5 aastat tagasi Poolas IFES-i maailma assambleel olles jäi mulle kõrvu, kuidas muudkui 
löödi hädakella: tudengid loevad järjest vähem Piiblit. Ja kuidas see on väga tõsine 
ohumärk, kui need, kes saavad kõrghariduse ja kellel on suur tõenäosus mõjukatele 
positsioonidele pääseda, ei ole õppinud oma elus ja töös tegema Jumala Sõnal põhinevaid 
valikuid.  

Mõtlen ise sedasama – EEÜÜ nö kaubamärgiks võiksid jätkuvalt olla head ja sisukad piibligrupid. Olen 
Jumalale tänulik, et EEÜÜ piibligruppide kaudu on Ta juhtinud mind püsivalt Tema Sõna uurima ja 
kõigest sellest rõõmu tundma, mis sealt avastada on. Ütleksin, et see on kõige väärtuslikum ja jäävam asi, 
mida ma EEÜÜ-st kaasa saanud olen. Kõik muu (heas osaduskonnas kogetud emotsioonid, laagrimuljed, 
ühistegevused, EEÜÜ pinnalt alguse saanud sõprussuhted, palvevastused, võimalus ürituste korraldamisel 
Jumala abiga oma võimete piire ületada) on ka toredad, kuid paraku mööduvad nähtused. Ainus tõeliselt 
väärtuslik pagas, mida EEÜÜ-st kaasa võtta saab ja mis iial pettumust ei valmista, on toetumine Jumala 
Sõnale. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõna ei hävi, ütleb Jeesus (Mk 13:31 ja Lk 21:33). 

Seega, kuna ma olen just EEÜÜ piibligruppides usulises mõttes üles kasvanud, ei ole vist eriti üllatav, kui 
ma möödunud semestrile (Tartus) tagasi vaadates ütlen, et kõige enam jäid mulle meelde meie kõige 
tavalisemad (ja just selle tõttu erilised) piibligrupid. Lugesime mitmel järjestikusel kolmapäeva õhtul 
Efesose kirja vanas heas EEÜÜ vaimus – algusest lõpuni, tekstile ja iseendale küsimusi esitades, 
mõnusalt vaieldes ja ühist leides. Piibligrupi kvaliteet ei sõltunud mitte niivõrd ettevalmistusest ja 
ettevalmistajast, vaid sellest, kuivõrd iga osaleja Pühale Vaimule (ja teistele piibligrupilistele) avatud oli 
ja oma mõtteid diskussiooni panustas.  

Efesose kirja sõnadega: et siis jätkuvalt Jumala Sõna läbi meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse 
Isa, meile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema äratundmisel, valgustades meie südame silmi, et me 
teaksime, milline lootus on Tema kutsumises, milline on Tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja 
milline on Tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume Tema tugevuse jõu mõjul. (Ef 1:17–19) 

Carmen Karabelnik 
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TALLINN 

 
EEÜÜ 2015. kevadpoolaastal käisime neljapäevaste teemaõhtute raames Pirita kloostris Vello Salo loengut 
liturgiast kuulamas, Taavi Hollman rääkis meile oikumeeniast. Väljaspoole suunatud üritusetest suurim oli 30 
osalejaga sõbrapäev. Märts oli taas poiste sisustada: saime tutvuda sõjapidamisega, süüvida sügavatesse 
vaimulikesse teemadesse, vaadata filme ning käsitlesime pikemalt erinevaid vaimuande. Kevadpoolaastasse mahtus 
ka 3 noorteteenistust, kus sai kuulata Eestis tuntud gospelmuusikuid ja nautida koos tasemel jutlustajatega taevast 
atmosfääri. Aasta lõpetas meeleolukas õhtu Pirita seikluspargis. Osavõtjaid oli eri õhtutel 16–20. 

Teisipäeviti toimusid TLÜ palvehommikud, kus käsitlesime erinevaid Piibli kirjakohti ning jagasime oma elus 
toimuvat, julgustasime üksteist ja palvetasime. Osavõtjaid oli keskmiselt 5–6, aga vahel ka 10 ☺. Üle nädala 
toimusid pagaritoodete jagamised ühiselamute ees.  

Esmaspäeva õhtud olid spordi päralt. Õhtud juhatas sisse ning lõpetas palve, millele lisandus Piibli kirjakoht või 
tunnistus. Spordiõhtud on jätkuvalt kohaks, kus saavad EEÜÜ seltskonnaga sõbruneda ka meie mittekristlastest 
sõbrad ja tuttavad nö madal lävepakk kõigile. Lisaks tegid EEÜÜ-kad TÄHETORNI lastekeskuse lastele 
piiblitunde ja pakkusid õpiabi. Organiseerimaks suuremaid üritusi oleme kogunenud entusiastidega, keda võiks 
tinglikult nimetada ka Tallinna juhatuseks ja arutelud on olnud produktiivsed ning viljakad. 

 

TARTU 
Pea igal kolmapäeval viis bussitee mind Tartu armasa grupiga osadusse.  Kevadpoolaastast suure osa võttis enda 
alla Efesose kirja uurimine, millega me ka lõpule jõudsime. Kuid lisaks sellele toimusid ülistusõhtu, raamatuõhtu, 
lauamänguõhtu, rääkisime pereväärtustest ja tänulikkusest. Aasta lõpetas vilistlasõhtu.  

Tartu grupp hakkab tasapisi kosuma, kuigi ka sel poolaastal oli õhtuid, kus vaid kolm Piiblit uurisid, siis 6–8 võiks 
öelda keskmiseks numbriks ning rõõm oli endi seltsis tervitada mitmeid uusi tudengeid ja keskooliõpilasi. 
Sügispoolaastal on eesmärgiks saada taas tööle palvehommikud Tartu Ülikoolis ja jõuda Hea Sõnumiga paljude 
tudengiteni.  
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NOORTETEENISTUSED 
Esimeseks oli meid sõnaga teenimas Taavi Hollman, kes rääkis oikumeeniast. Tõi välja huvitavaid punkte 
kiriku ajaloost, mis on viinud välja kirikulõhedeni ja uute suundade tekkimiseni. Saime arutada ja 
mõtelda ajaloo üle, mis nii mõnegi silma särama lõi. Teiseks oli meil õhtu Ago Lilleoruga, kes valgustas 
meid stressiga toimetuleku teemal. Usun, et igaüks sai midagi kõrva taha panna, kas siis seda, mis stressi 
põhjustab, kuidas seda ennetada või kuidas stressiga toime tulla – pime novembrikuu oli kõige õigem aeg 
seda teemat arutada ning saime õpitu kohe praktikasse panna. Kolmanda noorteteenistuse korraldasid ja 
juhtisid meie EEÜÜ poisid ise. Joosua, Aleks ja Olle jagasid oma mõtteid erinevatel teemadel, üks tuliselt 
julgustades, teine kaalutlevalt otsuste tgemisest kõneldes, kolmas targalt jutlust pidades tuginedes Sõnale. 
Arvan, et on oluline kasutada oma tööjõudu, see kasvatab. Viimaseks noorteteenistuseks oli omapärane 
teema Jumalat enda silme ees pidades. Aare Kimmel kasutas väga huvitavat meetodit meid teenistusse 
kaasamiseks, kordasime tema ette üteldud palvet Psalm 139 minavormis, mis kestis umbes 20 min. 
Soovitan sellist stiili kõikidele, kui panna iseennast Sõna sisse, siis muutub see elavaks ja lähedaseks. 
Veronika Lepik 

SUVELAAGER 2015 
Tänavuse suvelaagri võõrustajaks oli ELK Rannamõisa kogudus, mille pastori, Aare Kimmeliga, on 
EEÜÜ-l soojad sõprussuhted juba 5 aastat. Laager toimus 03.07-05.07.2015. Osavõtjaid oli 20.  

Lõbusad autod vurasid nii Tartust kui ka Tallinnast 
ja jäid peatuma kena ja mugava külalistemaja ees, 
jättes enda taha pika liivapilve joa. Esimesel päeval 
saime osa Arne Hiobi väga haaravast loengust, mis 
põhines tema uuel raamatul “Piibel usu ja teaduse 
vahel”. Aare Kimmeli eestvedamisel arutasime 
“Kristliku unenägude tõlgendamise” üle. Nii 
laupäeva kui ka pühapäeva juhatasid sisse 
piiblitunnid Aamose raamatust. Laupäeva hommik 
oli müstiline. Anre Matetski pidas loengud 

“Loomulik ja üleloomulik” ning “Kummitused ja kristlus”. Rääkisime selgeks paljud olulised küsimused, 
kuni vaimude väljaajamiseni välja. Spordiosas said inimesed maastikumängus proovile panna oma 
ronimis-, näitlemis- ja püssilaskmisoskused ning nuputamiskiiruse. Õhtul tutvustasid Kristina ja Riine uut 
meetodit üliõpilaste haarmisel, mille kohapeal ka läbi 
harjutasime ning MELU-l ellu viime. Hämaruses suundus 
inimesterivi alla mere äärde, kus elati läbi Titanicu hukk ja 
jõuti viimaks läbi raskuste taevariiki. Viimasel päeval saime 
kaasa teenida Rannamõisa koguduses ja loengutesarja lõpetas 
Liina Alla loeng “Mis erinevus on kirikul ja sektil”. Kui 
laagriasjad olid kokku pakitud, oli veel aega mõnusalt 
rannaski lesida ning võrkpalli mängida. Ühispalvega lahkuti 
Rannamõisast jättes külalistemaja mõnusalt metsa veerde 
tukkuma.  
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SÕBRAPÄEVA ÕHTU TARTU EEÜÜ-s 
Siiri Talv 
Jeesus on andnud Piiblis meile käsu armastada üksteist nagu Tema on 
armastanud meid. 

Võime küsida iseendilt, kas ja kui palju me tegelikult armastame üksteist? Kas 
on meil võimalik hoolida üksteisest tõeliselt nii palju, et saaksime öelda, et see armastus on olnud 
samaväärne armastusega, mis oli ja on Kristusel meie jaoks?  

Usun, et mitte ühelgi inimesel ei ole ka kõige lähedasema inimese jaoks nii suurt ja puhast armastust nagu 
oli seda Jeesusel meie vastu. Ometi ütleb Jumal selgelt meile oma Sõnas, et armastaksime üksteist nii 
nagu Tema meid on armastanud. Meie endi armastus on tõesti imetilluke, vahest ka isekas ja 
kahepalgelinegi, kuid  Jumal on tervendanud meid ja andnud meile täisuliku  armastuse, mis tõesti suudab 
armastada ligimest nagu iseend. See on armastus, mis ei tee kurja, vaid ehitab üles, julgustab, ohverdab, 
toob selguse ja rahu. Jumala armastust välja jagades ei närtsi me ära, vaid puhkeme õide. Me ei pea 
jagama välja midagi, mida meis ei ole, vaid Jumal ise täidab meid, et saaksime olla Tema heaks 
armastuse lõhnaks. 

Sõbrapäev on päev, kus pöörame oma pilgud, et näha rohkem üksteist. Tahaksime teha head mõnele oma 
sõbrale, veeta aega koos mõne lähdase inimesega või ehk kasvõi mõtiskleda selle üle, kui palju imelisi 
inimesi on Jumal meie eluteele kaaslasteks kinkinud....  

Soovime, et võiksime jagada välja Jumala armastust ka  EEÜÜ-s ja olla heaks ja meelepäraseks lõhnaks 
Jumalale. Samuti peame tõdema, et mitte me ise ei ole need, kes suudavad oma armastusega „maailma 
helgemaks muuta“, vaid Jumal on see, kes teeb seda meie läbi. Meie ülesanne on anda end Jumalale üle, 
otsida Tema riiki ning usaldada, et Jumal tõepoolest on ustav ja hea. Tema suudab ka kõige pimedamasse 
nurka valguse tuua. Julgustav on teada, et me ei pea olema täiuslikud ning igaüks võib tulla Jumala juurde 
just sellisena, nagu on. 

Meenub, et selleaastasel EEÜÜ sõbrapäevaüritusel oli tulnud meie sekka üks uus tore noor gümnasist. 
Viisime läbi viktoriini, mille võitsid Liisi ja Helena. Välja teenitud kingipaki ulatasid nad aga hoopiski 
teisel pool lauda istuvale gümnasistile, öeldes, et tänase kingituse soovivad anda nad kõige nooremale 
osalejale. Ka pisikesed sõnad, teod, suudavad teha meie kaaslaste, sõprade eludes palju head. 

Jumal tõesti ütleb, et see ei ole lihtsalt soovitus armastada oma ligimest, vaid see on selge käsk armastada 
teisi samasuguse armastusega, nagu Tema on armastanud meid. Kas ei olegi me siis õieti Jumala omad, 
kui seda ei suuda? 

Usun, et kui oleme õppinud tundma Jumalat ja tema iseloomu, 
siis teame, et Jumal ei ole süüdistav, hukkamõistev ega hirmutav 
meie vastu. Jumal ei nõua, et oleksime täisuslikud, ta ootab 
pigem ausat ja alandlikku südant, mis lubab end muuta ja vastu 
võtta armastust, mis Temal on meie jaoks.  
 „Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand 
teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma 
andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.“ (Jh 15:15 
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TEENIME KOHVIKUTEGA EEÜÜ RUUMIDE 

ÜÜRI RAHA 
 
Selleks, et meil ikka ruumi üüriarved kenasti tasutud oleks, korraldasime EMK 
Tallinna metodisti kirikus kaks pühapäevast kohvikuhommikut. Kohvikusse 
panustajaid oli palju, kes tõi lihtsalt küpsetise, kes aitas ise ka kohapeal kaasa. Lauad 
sai mitmekesised ja ahvatlevad. Aitäh kõigile, kes kaasa aitasid! Ühisel jõul pole 
miski võimatu! 

 

PROJEKT: LEIB LAUALE 
Projekt “Leib lauale” pälvis sel poolaastal ka meedia tähelepanu ja meist tehti Tallinna Postimehesse nii 
lugu kui ka videoklipp. Jonatan Karjus kirjutas: Hetkeks tundub, et kastid, mis autost välja taritakse, ei 
lõppegi. Seal on magusaid ja soolaseid pirukaid, leiba ja saia, stritsleid ning isegi hommikuhelbeid. 
Kastide taga askeldavad Veronika Lepik, Olle Veltri ja Egle Hollman. Pealtnäha täiesti tavalised noored, 
kelle tegevusest ega olekust ei peegeldu kuidagi, et tegemist on Eesti 
Evangeelsete Üliõpilaste Ühingu aktiivsete liikmetega. Silma jääb 
võib-olla ainult see, et nad kõik on kuidagi ebaeestlaslikult lõbusas 
tujus. 
Hollmani sõnul tehakse sellist üritust juba mitu aastat ning see 
toimub «Leib lauale!» projekti raames. Pagaritooted on tema sõnul 
toodud Selverist ning nende realiseerimise aeg on enamasti täis 
saamas või just täis saanud. Hollmani sõnul tehakse kõike heast 
tahtest ja kellelegi usku peale ei suruta. «Kui inimesed küsivad, et 
miks me seda teeme, siis räägime, kes oleme ja mis projektiga tegemist on,» selgitas ta. «Ainus asi on see, 
et kui meid on rohkem ja jääb jagamise kõrvalt aega, siis küsime, kas vajatakse eestpalvet. Eriti kasulik 
on see eksamisessiooni ja kursusetööde kaitsmise ajal, sest kunagi ei tule üks taevane vägi kahjuks.» 
 

 

EEÜÜ UUS SÄRK 
Sel poolaastal sai iga EEÜÜ-kas ja EEÜÜ vilistlane, kel soovi 
oli, endale euue EEÜÜ särgi. Kui tavaliselt on võimalik olnud 
valida vaid särgi suurus, siis sel korral sai valida ka särgi värvi. 
Särgi kujunduse autor oli Jane Soosaar.  
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Uute IFES peasekretäride koolitus 
Ateenas 23.03-26.03.2015 
Koolituse teemadering oli koondunud rahade ümber. Kuna 
paljudes organisatsioonides, sealhulgas ka EEÜÜ puhul, vaatleme 
ikka ja jälle tõtt pea tühja pangaarvega, tegelesime küsimustega 
kas, millal ning kuidas küsida raha eraisikutelet ja ettevõtetelt. 
Kohustusliku kirjandusena olime läbi lugenud raamatu “Running 
the family business”. Raamat on tegelikkuses käsiraamat algajale 

toetuste küsijale. Eestlastena on meil ebamugav raha küsida, valdav on suhtumine, et pigem nälgime, kui 
läheme “kerjama”. Tegelikkuses on Jumal jaotanud ressursse ja kutsumusi erinevalt. Mõni panustab 
misjonipõllul. Need, kellel pole selleks aega, on aga sageli rõõmsalt valmis misjonitööd rahaliselt 
toetama. Õnnistatud saavad Jumala poolt mõlemad. Lisaks kuulasime loengud, kuidas olla õigete 
väärtushinnangutega juht ja arutlesime, millist juhti on kerge järgida. Siinkohal on paslik ära märkida, et 
oleme oma töögrupiga väga kokku kasvanud ja kui EEÜÜ- l oli talvel rahadega kitsas, tegi Iiri 
organisatsioon meile kingi. Samuti oleme üksteist toetamas vaimsetes küsimustes. Nii IFES uute 
peasekretäride koolitused kui ka uue personali koolitused on saanud meie organisatsioonile võimalikuks 
vaid tänu sellele, et IFES on katnud 100% kõik meie sõidukulud.                                           Egle Hollman 

Uue IFES personali koolitus Hollandis 
Osalen aastasel Young Stuff Network (YSN) koolitusel, mis koolitab noori töötegijaid, koos Riine 

Tiirikuga. Üks asi, mis on mulle väga kasulikuks osutunud, on mentori 
omamine. Me kohtume kord kuus skype vahendusel. Ta on olnud minu 
kõrval perioodil, kus Jumal väga puhastas mind ja näitas (teeb seda siiani) 
erinevaid nurki, mis vajavad lihvimist. Üks asi, mida mentor tahab alati 
teada, on, kas mul on isiklik aeg Jumalaga ja kas mul on üks päev nädalas, 
kus ma puhkan koos Jumalaga. See distsiplineerib ja paneb võtma seda 
aega ja mis on imeline, et Jumal vastab samaga ja hakkab asju rääkima ja 
näitama. On oluline, et aeg-ajalt me küsime ise või laseme kellelgi teisel 
küsida, kus ma oma elus olen, kus on minu fookus. On see Jumalal või on 
kaldunud mingile muule tegevusele/asjale/isikule. 

Teine asi, mida tahaksin märkida seoses YSN, on regulaarsed kokkusaamised. Nimelt, meie esimesel 
kokkusaamisel Saksamaal sain ma südamesse, et me võiks aktiivsemate eeüükatega saada kord kuus või 
kahe jooksul kokku, et vaadata tagasi, kuidas meil on läinud ja  planeerida eesolevaid üritusi. Rääkisin 
oma mõttest Eglele ja talle see meeldis (ta alati toetab ja julgustab meid meie ideid ellu viima, mis on 
super ☺). Nüüd oleme käinud koos paar-kolm korda aasta jooksul ja oleme saanud palju vahvaid üritusi 
koos planeerida. 

Olen Jumalale väga tänulik EEÜÜ eest, mille kaudu ta on mind tohutult kasvatanud. Aitäh ka kõigile 
teile, kes meid olete palves hoidnud ja finantsiliselt toetanud. Need on meile väga olulised ja meie töö 
ühed edasiviivamaid tegureid. Olge õnnistatud ja laske kellelgi endalt aeg-ajalt küsida, kellel või millel on 
sinu fookus?  Kristina Lepik 
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Peasekteräride koolitus Bischofsheimis  
Igal maikuul kogunevad IFES Euroopa peasekretärid ühisele koolitusele 
Bischofsheimi. Seekordne kogunemine oli eriline, sest oodatud olid ka 
kõikide peasekretäride kaasad, et nad saaksid paremat aimu sellest, 
milles IFES töö seisneb. Päevad algasid ühise ülistusega, millele 
järgnesid väga sisukad piiblitunnid teoloogia doktori Charlie Hadjevi 
poolt, kus Aamose raamatu lood kohandati kogu IFES perele ning oma 
tera sai loengutest iga organisatsioon. Väikegruppides toimus 
nõustamine ja aasta jooksul eri maades esile kerkinud probleemide ühine lahkamine ning lahenduste 
otsimine. Õhtutel vaatasime üle IFES põhikirja ja visiooni ning pakkusime ideid, kuidas eri punkte 
konkretiseerida. Hilisõhtul oli aeg omavaheliste kontaktide uuendamiseks ning teiste kogemustest 
õppimiseks. Oli kosutav aeg.  Tagasi tulin hulga ideede ja materjalidega, mida oma töös kasutada. 
Piiblitunnid leidsid rakendust juba EEÜÜ suvelaagris.  

Egle Hollman 

IFES Maailma Assamblee 2015 Mehhiko 22.07-29.07.2015 

KOOS – Kristuses, missionil, ülikoolis 

IFES ülemaailmsed koosolekud toimuvad erinevates maades iga 
4 aasta järel. Eelmine oli Poolas, seekord Mehhikos ning 
järgmine on Lõuna-Aafrika Vabariigis aastal 2019. Kokku olid 
esindatud 160 riiki. Rikkamatest organisatsioonidest olid 
delegatsioonid suuremad ja koosnesid lisaks peasekretärile veel 
juhatuse liikmest ja paarist tudengist. Kuna Eestist ei õnnestunud 
meil kokku saada rahalist katet tudengi reisiks, olin ma IFES 

sponsorlusel EEÜÜ ainus esindaja.  

Imeline oli seista Jumala ees ja ülistada nii, et su ees seisab inimene, kes on äsja pääsenud vanglast, 
sellepärast, et ta kuulutab Kristust, kõrval hiinlased, kes peavad muutma laagripaika 5 korral, sest politsei 
käib neil kannul. See on kogemus, kus tunned, et tõesti oled üks suure Jumala perekonna osa.  

Väga puudutav oli ka lugu, kus Keenia tudengid otsustasid igal hommikul kell 5 alustada päeva palvega 
ja kogunesid selleks puhuks ülikooli. Ühel hommikul sisenes palvusele terrorist ja tappis 25 palvetajast 
21, teised said haavata. Video ellujäänute tunnistustega oli meeliülendav, keegi neist ei kahelnud, et 
jätkavad Jeesuse eest võitlust kasvõi oma elu hinnaga. Kas ka meie oleme valmis kõik, mida omame, 
Jeesusele ohvriks tooma?  

Vestlustest teiste maade esindajatega selgus, et me jõuame, võrreldes enamusega, ikka palju. Valdavalt 
pakuvad IFES eri harud tudengitele vaid piibligruppe, meie 
tegevusvaldkond on aga tunduvalt laiem. Imestati, kuidas oleme saanud 
tööle spordiõhtud ning sotsiaalprojektid ja küsiti nõu ka teemaõhtute, 
laagrite ja skype palvuste läbiviimiseks. Oldi hämmingus, kuidas nii väike 
liikmeskond nii palju jõuab. 
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Paljudes Euroopa riikide, sealhulgas Eestis, Rootsis ja Poolas puudub hetkel keskkooli töö. Koos Poola 
peasekretäri Darek Bigosziga ja Rootsi peasekretäri Kristjan Hartmaniga sündis idee algata koolitust 
START UP. Programmi käigus hakkame väljaõpetama eri maade noori, kes on valmis keskkoolides 
piibligruppe algatama. Koolitajateks palume IFES organisatsioonide töötajaid Saksamaalt, Norrast ja 
Hollmandist, kus on keskkooli noortega töötatud juba aastaid. Esimene koolitus leiab aset juba sel 
oktoobril Rootsis.  

Igal päeval kogunevad väikegrupid olid kokku pandud eri maailma riikide esindajatest, seega sai 
teemaaruteludel väga mitmekülgse perspektiivi. Piiblitunnid oli Taanieli raamatu ja Filiplaste kirja põhjal. 
Üldkoosolekul valisime uue IFES ülemaailmse juhatuse, võtsime vastu põhikirja muudatusi ning 
kuulasime aruandeid. Lisaks oli võimalus osaleda erinevatel seminaridel ning päevadesse mahtus ka üks 
väljasõit, kus sai päris Mehhiko lõhna nuusutada: väikelinna ning templit kaeda ja osa saada Mehhiko 
looduse mitmekesisusest ☺ 

Egle Hollman 

 

Kuigi üritusi on toimumas palju ja tudengid aktiivsed, siis 
rahaline seisukord on hetkel kriitiline. Anna oma panus, et 
võiksime jõuda uute tudengiteni! 

Täname südamest lahkeid annetajaid ja kutsume üles kõiki osalema projektis 
1 lõunasöök kuus EEÜÜ-le. 

Mõtle, kas võiksid igakuiselt annetada 3€ EEÜÜ- le. Loobudes ühest lõunasöögist, aitad meil jõuda uute 
tudengiteni ja tuua nad tõe tundmisele. Parim, kui sõlmiksid 
püsikorralduse. Aitäh! 
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad: 
Üldkonto (toetused töötegijatele): EE352200001120215897 
Tallinna konto (osakonna tegevuse toetus): 
EE122200001120215923 
Tartu konto (osakonna tegevuse toetus): 
EE102200001120203252 
 
KODULEHT: http://eeyy.ee/ 
FACEBOOKi leht: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste 
Ühendus 
Kinnine grupp: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste 
Ühendus 
 
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 
Kaarli 9-3, Tallinn 


