ESTONIAN NEWS - eestlaste ajaleht Inglismaal.
Nr. 2320

www.eestihaal.co.uk
13. oktoober 2012

E E S T I E L A N I K U D E I O L E
S I S S E T U L E K U T E G A R A H U L
Swedbanki uurimuse kohaselt pole Eesti
elanikud oma sissetulekutega rahul ja enam
kui kolmandik ehk 40% küsitletutest
kavatseb olukorra parandamiseks midagi
ette võtta.
Aasta jooksul on märgatavalt suurenenud
oma sissetulekute suurusega täiesti
rahulolematute elanike osakaal – 2011.
aastal oli üldse mitte rahulolnuid 21% ning
2012. aastal 29%. Vaid neli protsenti
uuringus osalenutest nentisid, et võivad oma
tuludega väga rahule jääda.
Enim loodetakse sissetulekuid parandada
kvalifikatsiooni tõstmise teel, teha senisel
ametikohal rohkem tööd või otsida uus
töökoht Eestis. Välismaale tööle minemist
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plaanib tulude suurendamise nimel 17%
küsitletutest.
Kõige pessimistlikumalt vaatavad tulevikku
ennekõike pensionärid ja kõige väiksema
sissetulekuga pered – tervelt 93%
pensionäridest ning 84% peredest, kelle
kuusissetulek jääb alla 400 euro, märkisid
vastuseks, et ei näe võimalust oma
sissetulekuid suurendada.
Üle poolte vastanutest vanusegrupis 16-29aastased
nentisid,
et
on
oma
sissetulekutega rahul. Samuti näevad
noored ühe võimalusena oma tulude
suurendamiseks välismaale tööle minekut.
Välismaale suundujatest enamus ehk 55%
töötaks Soomes, 15% Rootsis, 13% Norras
ja kaheksa protsenti Inglismaal. epl

Lennuk tegi kaklema läinud eestlase ja inglase tõttu hädamaandumise
24 septembril Tallinnast Manchesteri
suundunud Ryanairi lennuk oli sunnitud
kaklema läinud eestlase ja inglase tõttu
tegema hädamaandumise Taanis Billundi
lennujaamas.
Billundi lennujaamast kinnitati, et lennuk
tõesti nende lennuväljal maandus ning kaks
inimest anti üle kohalikule politseile.
Lennuk pidi jõudma Manchesteri kohaliku
aja järgi 16.25, kuid tegi tund varem
hädamaandumise Billundi lennujaamas.
Taani ajaleht Berlingske Tidende kirjutas, et

kaklema läinud 35-aastane eestlane ja 32aastane
inglane
olid
mõlemad
alkoholijoobes.
Mehi ootab suur rahatrahv lennu ohtu
seadmise eest, lisaks kopsakas arve
Billundi lennujaamalt ning lennufirmalt
erakorralise maandumise eest.
Postimees.ee

A brawl on a Ryanair flight from Tallinn to
Manchester lead to an emergency landing
in Denmark. The two persons involved, one
Estonian the other British were arrested.

28 year old Estonian woman arrested in Aberdeen for growing cannabis worth £30,000!
Šotimaal tabati 2-el septembril 28-aastane eestlanna, keda süüdistatakse narkootikumide
kasvatamises.
Politsei teatel said nad kanepiäri kohta vihje, misjärel korraldati Aberdeenis asuvas korteris
läbiotsimine, mille käigus leiti £30,000 väärtuses kanepit.
Postimees.ee

ARHIIVIKOOLITUS - LONDONIS
„Retk minevikku 1. peatükk“

29. ja 30. septembril oli Londoni Eesti Maja
saalis
palju
uusi
ja
vanu
kultuuripärandihuvilisi – toimus esimene
arhiivikoolitus,
korraldajateks
LES-i
ajalootoimkond ja BaltHerNeti (välisbalti
kultuuripärandiga
tegeleva
võrgustiku)
spetsialistid - kutselised arhiivitöötajad
Eestist (rahvusarhiiv, kirjandusmuuseum,
raamatukogu ja ajalooarhiiv) ning Kanadast
(VEMU ehk Välis-Eesti Muuseum), kes
jagasid oma kogemusi. Ürituse avas EV
suursaadik Aino Lepik von Wirén, kes on
juba aastaid tegutsenud Rootsi Riigiarhiivis
hoitava Balti Arhiivi juhatuses.
Esimene koolituspäev oli teoreetilisemat
laadi, kus räägiti väliseesti pärandit
säilitavatest arhiividest ja materjalide
kogumisest, kuid pühapäeval sai kätt
proovida ka töös konkreetsete arhiiviallikatega ning jagati sellealaseid praktilisi
kogemusi. Eestlaskonna liikmed olid kaasa
võtnud palju huvitavat – vanu fotosid,
raamatuid, kirju ja esemeid: laual olid

Londoni
Eesti
Seltsi
protokolliraamatud 1920. aastatest
ning fotoalbumid eestlaste üritustest
kõrvuti kaunite käsitööesemetega.
Arutati, kuidas ja mida oleks
mõttekas koguda ning kuidas
eestlaste kultuuripärandit niimoodi
hoida, et see ka tulevastele
põlvedele alles jääks. Igaüks meie
hulgast on ju killuke Eesti kultuuri- ja
ajaloost, moodustame kokku ühe
suure ja kireva mosaiigi, kus igal
tükikesel on oluline roll. Tühiseks ja
tähtsusetuiks peetud asjadel võib
olla hindamatu väärtus – räägivad ju
vanad kirjad, fotod ja dokumendid
loo sellest, kuidas kunagi elasime. Igaühel
meist on kodus oma suurem või väiksem
eraarhiiv (vanad kirjad, kastid fotode,
trükiste ja muuga), kuid tihti juhtub, et
väiksemasse korterisse kolimisel või ka siit
ilmast lahkumisel satub hulk väärtuslikku
materjali prügimäele. Seega on vajalike
säilitus-tingimuste puudumisel mõtet anda
oma arhiiv hoiule mõnda sellisesse
asutusse, kus selle säilitamise eest
hoolitsetakse. Vajadusel saab nõu ja abi
küsida ka BaltHerNeti arhiiviekspertidelt.
Arhiivialasel kogumistööl on ka toredaid
praktilisi väljundeid: näiteks kavatseb LES-i
ajalootoimkond
Eesti
Vabariigi
95.
aastapäeva tähistamiseks koostada näituse
vabariigi aastapäeva aktuste ajaloost.
Sellega seoses oodatakse näitusele vanade
aktuste fotosid, kavalehti ning muid
pidustustega
seotud
materjale
–
käsitööesemeid, märke, meeneid jne (hiljem
tagastatakse omanikele).

PÕHJA-INGLISMAA KOGUDUSE
P E R E K O N N A Õ H T U 22. september
Perekonnaõhtu algas südamliku jumalateenistusega, mida pidas õp. Valdo Lust
Eestist. Kirikulaule saatis Karin Blakeley.
Peale lühikest vaheaega istusid kirikulised
laudadesse ja nautisid maitsvaid hõrgutisi,
mida olid valmistanud ustavad perenaised
Lydia, Sirje ja Helle. Järgnesid ettekanded:
Karin Blakeley mängis Tim Rice ja Andrew
Lloyd Webberi ‘I don’t know to love him’
muusikalist ‘Jesus Christ Superstar’ ning
Karin, Astrid ja Reet laulsid kaks laulu:
‘Veel ei tea’ ja ‘Labajala valss’. Oodati
lisapala ja lauljatega ühines siis ka Adrian –
nad laulsid neljakesi ‘Oom pah-pah’
muusikalist ‘Oliver’.
Oli meeldiv, sõbralik ja hubane pärastlõuna
ning kena näha, et eakamad eestlased olid
ikka vaevaks võtnud välja tulla jumalateenistusest osa võtma ja kogudust
toetama.
SÕDURITE ÕHTU
Laupäeval 6. oktoobril kogunes Bradfordi
Eesti Kodu sõdurite õhtule üllatavalt suur
arv inimesi mitmest põlvkonnast, et osa
võtta
sellest
pikaajalisest
ja
traditsioonilisest üritusest. Aukülalistena
olid tulnud kohale saatkonnast suursaadik
Aino Lepik von Wirén koos abikaasa
Jormaga ja kaitseatašee Kol.Vahur
Väljamäe
Õhtu algas lühikese aktusega, mille avas
Eesti Kodu esimees Vello Vahter.

Järgnesid sõnavõtud suursaadiku ja
kaitseatašee poolt. John Billington mängis
kannelt, Reet Järvik luges Marie Underi
luuletuse. ‘Öine teekond’ ning Astrid
Edwards ja Reet Järvik laulsid kaks laulu,
‘Valged roosid’ ja ‘On saatus kaugele mind
ära viinud’. Lõpuks mängisid Eestist tulnud
muusikud Kristi ja Toomas akordionitel
kolm lugu. Inglismaa Eestlaste Ühingu
esimees Toomas Ojasoo rõhutas oma
lõppsõnas sõduriõhtute tähtsust ning tänas
saatkonna
esindajaid,
esinejaid
ja
perenaisi.

Reet Järvik, kol. Vahur Väljamäe, Suursaadik
Aino Lepik von Wirén ja Jorma von Wirén

Siis oli aeg maitsta sõduri hernesuppi, mida
olid valmistanud virgad perenaised Sirje,
Lilia, Lydia ja peakokk Helle. Klubi poolt
pakuti igale osalejale supi juurde pits viina.
Mälestati sõjas langenuid aga toetati ka
neid eesti sõdureid, kes on Afghanistanis
haavata saanud. Sellel otstarbel oli Eesti
Kodu korraldanud loterii, mille tasu läheb
Birminghami Queen Elizabeth haiglale,
kuhu vigastada saanud eesti sõdurid
viiakse ravile.
Lauldi koos vanu sõdurilaule ja Kristi ja
Toomas lõbustasid rahvast akordionimängu ja lauluga. Mõned paarid isegi panid
tantsupõranda proovile ja läksid jalga
keerutama!
Oli tore ning hästi õnnestunud õhtu.
Elagu eesti sõdurid!

Ajalootoimkond on huvitatud ka vanade
aegade mälestuste kogumisest, mida saaks
tulevastele põlvedele talletada näiteks
audioja
videointervjuude
vormis.
Suurbritannia rahvuskaaslastelt loodetakse
tulevikus
korjata
palju
hindamatuid
mälestusi. Heaks eeskujuks on siin Kanada,
kus sealsed eestlased on juba koostanud
mitu köidet elulugusid ja meenutusi ning kus
tegutseb
ka
vabatahtlik
elulugude
talletamise klubi. Selline klubi võiks ju ka
Suurbritannias olla kõigis suuremates Reet Järvik, Toimetaja
eestlaste keskustes.
LES-i ajalootoimkonna sõnul oli arhiivipäev
Järgmine Eesti Hääl ilmub
esimeseks sammuks väliseesti ajaloo17. novembril
pärandi süstemaatilisel kogumisel ning see Kaastööd ja kuulutused palume hiljemalt
õnnestus kõigi osalejate arvates suure8. novembriks
päraselt. Kui soovite lisateavet või osaleda Eesti Hääle väljasaatjad ja abilised: Asta
töös kultuuripärandiga, palun võtke ühen- Rank, Adelies Beermann, Endla Hopkins,
dust LES-i ajalootoimkonnaga või kirjutage Leida Laumets, Ida Lemsalu, Arthur Sepp.
aadressil - info@londonieestiselts.co.uk.
Korrektuur: Tiina Kõiv.
Lea Kreinin, Glasgow, Šotimaa
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I N T E RV J U U VA L D O LU S T I G A
Meile kõigile tuntud õpetaja Valdo Lust oli sel
kuul lahkelt nõus meile rääkima oma elust,
olust ja tööst vaimulikul põllul.
Sa sündisid, kasvasid üles, ja said oma
hariduse Eestis. Kirjelda meile natukene
oma lapsepõlve ja elu sel ajal.
Varajane lapsepõlv möödus tõelises
Tallinna nõukogude reaalsuses. Mõlemad
vanemad olid inseneri haridusega ning meie
pere igapäevaelu ei erinenud suuresti meie
naabrite omast.
Sellel ajal oli käimas suur venestamise laine
ning lasteaias viidi sisse kohustuslikud vene
keele tunnid. Ka hiljem koolis oli vene keele
osakaal väga suur ning meile öeldi, et varsti
hakatakse jutustavaid aineid andma eesti
koolides vene keeles. Surve tõttu olime oma
lapsepõlve sõpradega tugevalt rahvuslikult
meelestatud kogukond.
Elu ja olu osas ei osanud siis midagi teist
ette kujutada. Teadsime, et naaberriigis
Soomes on elu parem ja, et välismaa
maiustused on ilusamates pakendites.
Ma usun, et kui lapsepõlv ei ole möödunud
just sõjaoludes, siis on lapsepõlv igale
inimesele tagantjärgi vaadates ilus aeg.
Mis aastal sa tulid Inglismaale diakonina ja
kuidas sa siia sattusid?
See oli aastal 2002 ning ma olin LõunaEestis asuva Rõngu koguduse vaimulik.
Ühel päeval saabus kiri Lagle Heinlalt. Seal
seisis, et otsitakse vaimulikku Kesk- ja
Põhja-Inglismaa kogudusele. Saatsin oma
CV ja jäin ootama. Mõne aja pärast tuli
vastus, et mitme kandidaadi seast osutusin
valituks. Mäletan hästi oma abikaasa üllatust
kui ühel õhtul sai ta ootamatult minult teada,
et meil on võimalus mingiks ajaks minna
elama Inglismaale.
Edasi kulgesid asjad väga kiiresti. Inglismaa
kogudustel oli soov, et ma jõuaksin kohale
vabariigi aastapäevaks. Selleks oli vaja
kõigepealt saada peapiiskopi ja praosti
nõusolek. Tuli korraldada Rõngu koguduse
elu. Abikaasal tuli jõuda kokkuleppele oma
töökohaga. Saatkonnas sai korda aetud
tööviisa. Tuleb tunnistada, et kõige raskem
oli saada nõusolekut peapiiskopilt, kuid ta
tuli selles küsimuses mulle vastu. Saabusin
Inglismaale 2003 aasta alguses.
Elus on tulnud ette mitmeid valikuid ja
võimalusi. Olen seisukohal, et Inglismaa
periood on minu elus vaieldamatult väga
suure tähendusega ning ma olen siiani
Jumalale tänulik, et mul oli õnne sattuda
tööle Inglismaale. Oleme abikaasaga märganud, et mingil määral jagame me siiani oma
elu perioodideks enne ja pärast Inglismaad.
Kuidas tundus alul elu Inglismaal?
Inglismaa on nii rikkaliku materjaliga maa, et
avastan seda siiani. Teadsin et Inglismaa on
üks omapärane kant, kuid üllatusi jagus
siiski rohkemaks kui olin arvanud. Pisut
häiris ja jäi häirima tohutu ülerahvastatus.
Kuid muidu olid kogemused valdavalt väga
head. Leicesteri eestlaskond oli abivalmis
ning sain tänu nendele kiiresti sisse elatud.
Eriti pean siinkohal tänama perekond Partsi
ja perekond Toomesid Leicesterist.
Elasid Leicesteri Eesti Majas ja pidasid
jumalateenistusi nii Leicesteris kui ka
Bradfordis . Räägi meie lugejatele pikemalt
sellest ajast.
Leicesteri Eesti Majas oli meie kasutada
korter. Nii sai lahendatud kaks küsimust ühe
korraga. Vaimulikul oli koht elamiseks ning
Leicesteri Eesti Maja oli pideva valve all.
Põhiliselt jäi siiski minu tegevuseks
teenistuste korraldamine Kesk-Inglismaa
koguduses. Põhja-Inglismaal tegutses edasi
Lagle.
Vahel
tuli
teenistusi
teha
Manchesteris, kuid Manchesteri rahvas oli
tegevusest üsna vähe huvitatud. Väikese
kibedusega tuleb meelde, et minu viimane
teenistus Manchesteris oli tegelikult üks
rahvarohkemaid.
See, et peale jumalateenistust on sagedasemaks vaimulikuks talituseks vaid matus,
see oli mulle tuttav juba minu senisest
töökogemusest Eestis.
Kesk-Inglismaa koguduse makstud palk ja
Leicesteri Eesti Maja poolt võimaldatud
korter andsid hea võimaluse oma elu sisse

seada. Siiski oli seda pisut vähevõitu ning
tuli leida ka muid sissetulekuid. Nii tekkis
põnev olukord, et nädala sees remontisin
oma koguduse liikmete juures nende
kortereid ning nädalavahetusel pidasin
nendele samadele inimestele teenistust.
Kuid
lisateenistus
andis
võimaluse
Inglismaal veidi rohkem ringi vaadata.

Kuidas sa tulid otsusele valida kirikuõpetaja
elukutse? Kes sind kõige rohkem mõjutas?
Pean tunnistama, et lapsepõlves ei olnud
mul mingit kokkupuudet religiooniga.
Keskkooli ajal huvitusin filosoofiast. Eks
filosoofid on alati murdnud pead ka Jumala
ja religiooni osas. Siiski päris filosoofiat
õppima minna ei olnud soovi ning nii sai
valitud teoloogia. Mingit otsest sihti
vaimulikuks saada ei olnud. Kuid asjad
muutusid, kui õpingute ajal sain kokku oma
tulevase mentori ja õpetaja Ivo Pilliga. Tema
ei näinud mingit võimalust, et ma ei hakkaks
vaimulikuks.
Kirjelda meile natukene oma praegust tööd
politseikaplanina Eestis.
Töö politseikaplanina on vaheldusrikas.
Peamiseks ülesandeks on hingehoiutöö
personaliga. Ning seda tööd on üsna palju.
Politseid ei kutsuta ju siis kui asjad on
korras. Politsei tuleb kohale ikka siis, kui
asjad on väga halvad. See pidevas
negatiivses ja vaenu täis keskkonnas
töötamine on kurnav.
Kuid eestlane on tagasihoidlik inimene. Ta ei
tõtta oma muresid kurtma ning seda ei tee ka
politseinikud. Et paremini mõista politseinikke
ning nendega lähemas kontaktis olla, käib
kaplan nendega patrullis. Just pikkade
vahetuste kaasategemine annab parema
võimaluse inimesi tundma õppida.
Üheks raskeks politseikaplani ülesandeks
on surmajuhtumiga lõppenud õnnetuste
korral omaste teavitamine. Politseinikke
satub sellistesse õnnetustesse õnneks vähe.
Kuid just tavakodaniku surmad annavad
palju tööd. Kõige raskemal päeval oli vaja
kolmele perekonnale teatada nende poegade surmast. Pärast sellist katsumust on
hädavajalik anda endale kosumiseks aega.
Kaplanina tuleb läbi viia mitmeid koolitusi
ning olla pidevalt nähtav ja kõigile
kättesaadav. Kuid seejuures ei tohi kunagi
unustada, et ka kaplan on vaid inimene ning
oma pere ei tohi töö pärast kannatada
saada.
Kui tihti sa käid Inglismaal jumalateenistusi
pidamas? Kuidas on tunne kui tuled tagasi
Inglismaale ja kohtad taas vanu tuttavaid?
Viimastel aastatel on välja kujunenud
Inglismaal käimine selliselt, et kolmel neljal
korral aastas tuleb Inglismaad külastada.
Olen püüdnud oma tegevust sättida nõnda,
et ühe käimisega saaks jumalateenistused
peetud nii Kesk- kui ka Põhja-Inglismaal.
Kahe koguduse puhul saab kulutused
omavahel jagada ning seega ei ole siis
teenistuse kulud ühele kogudusele suured.
Mingil määral on kahju Londoni kogudusest,
kes on siiani jäänud tegevusest välja. Kuid
saabun tavaliselt üheks nädalavahetuseks
ning see seab omad piirid.
Pean tunnistama, et lendamine ei ole mulle
juba ammu enam mingi lõbu. Kuid selle
vaeva tasub alati kuhjaga just oma vanade
sõprade nägemine Inglismaal.
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TOIMETAJA VEERG
Kallid lugejad,
Olin hiljuti koos kodumaalt pärit eestlastega,
kes on asunud Inglismaale elama ja
arutasime Suurbritannia eesti kogukonna
üritusi. Küsiti minu käest mis on sõdurite
õhtu – Eestist ei olevat sellist tähtpäeva ja ei
saadud aru selle tähendusest siinsetele
eestlastele. Püüdsin siis nendele järgmist
seletust anda.
Sõdurite õhtute traditsioon Inglismaal on
olnud pikk – seda on peetud igal aastal
oktoobrikuus Bradfordi Eesti Kodus ja
novembrikuus Leicesteri Eesti Majas.
Vanasti tähistati seda õhtut ka järjekindlalt
Londoni Eesti Majas. Nendel õhtutel oleme
alati austanud ja meeles pidanud sõjas
langenuid ja kõiki sõdureid, kes on võidelnud
kodumaa ja vabaduse eest, kas siis
Vabadussõjas, teises maailmasõjas või ka
muudes lahingutes.
Tänavu on kahjuks pea kõik teise
maailmasõja
kangelased
manalasse
varisenud aga viimastel aastatel oleme
sõdurite õhtutel ka pööranud tähelepanu
vapratele eesti sõduritele Afghanistanis, kes
ennastsalgavalt võitlevad inimõiguste eest
koos brittidega ja ameerkilastega. Kahjuks

EESTLASED

on ka nende hulgas mitmed hukkunud või
raskelt vigastada saanud.
Inglismaal on 11. novembril ‘Remembrance
Day’ ja Ühendriikides on ‘Veteran’s Day’ päev kui austatakse sõjas langenuid.
Eestimaal ei ole kahjuks sarnast tähtpäeva
kalendris määratud. Samuti ei ole Eestis
sõjaveteranidele
heategevusorganisatsioone rajatud nagu
Inglismaal on ‘British Legion’ ja ‘Help for
Heroes’.
Meie ei tohi kunagi unustada seda panust,
mida meie sõdurid on andnud kodumaa
eest. Paljud on ohverdanud oma elu
vabaduse nimel ja seda on veel ikka
juhtumas
tänapäeval.
Panen
Eesti
Vabariigile südamele, et Eestis peaks ka
olema ametlik sõjaveteranide mälestuspäev,
mil mõeldakse sõjas hukkunuile. On ka
oluline kodumaal rajada organisatsioon,
mille eesmärgiks oleks toetada neid peresid,
kelle omaksed on sõjakeerises kas
hukkunud või kannatada saanud .
Kallid lugejad - ootan ka teilt kommentaare
sellel teemal.
Reet Järvik,
Toimetaja

IIRIMAAL

Iirimaal toimunud rahvaloenduse andmete
järgi elas 2011. aastal rohelisel saarel 2560
Eesti kodanikku, nendest 1043 meest ja
1517 naist. Võrreldes 2006. aastaga on Iiri
vabariiki kolinud veel 288 inimest. Kõige
rohkem elab Iirimaal eestlasi vanuses 25-34
aastat, 1076 inimest. 2560 eestlasest käib
Iirimaal tööl 1376 inimest ning õpib 221
inimest. Alla 15aastasi lapsi on 369.
Pensionil on 15 inimest ning kodu eest
hoolitsejaid 143.
Delfi

Iirimaal Dublinis alustas tööd esimene Eesti
kool 30. septembril, kuhu eelregistreeriti
sadakond last.
Dublinis asuvas koolis hakkavad lapsed iga
kuu viimasel pühapäeval eesti keelt ja
kultuuri õppima. Kooli eesmärgiks on hoida
nii laste kui nende vanemate sidet
kodumaaga. Eestlastest lapsevanemad
ootasid kooli juba pikemat aega. Kohale
tullakse ka välismaalastest elukaaslastega.

Olen siiani saanud nautida perekond
Toomede külalislahkust ning Inglismaal on
mul alati olnud võimalus ööbida nende
juures. Arvan, et ilma nendeta oleks mul
palju vähem entusiasmi võtta ette reise
Inglismaale.
Kuidas sa suhtusid EELK ja E.E.L.K
ühinemisele?
Nõukogude okupatsiooni ajal oli loomulik, et
kahte eraldatud eesti kogukonda teenivad
kaks eri juhtimisega kirikut. Kuid luteri kirik
on meie mõistes siiski rahvuskirik. Seega
kadus Eesti iseseisvumise saabumisega
otsene vajadus kahe eraldi juhtimisega kiriku
jaoks. Olen enda mõtetes neid kahte organisatsiooni alati pidanud üheks luteri kirikuks,
mis teatavate ajalooliste paratamatustena
on tegutsenud paralleelselt. Seega tundub
nende ühinemine igati asjakohane ja
loogiline.
Mis on, sinu arvates, Inglismaa eestlaste
koguduste tulevik?
Seda võib vaid aimata, kuid ei tahaks siin
sündmustest ette rutata. Kesk-Inglismaa
kogudus on hetkel üsna tegus. Juhtkonnas
on nooremaid inimesi ning jumalateenistused toimuvad regulaarselt. Põhja-Inglismaa
koguduses oleks vaja kiiresti nooremat
aktiivsemat juhatust. Kuid ka praegune
juhatus on tegus ja ka seal toimuvad
teenistused teatava regulaarsusega.
Kõige suurem teadmatus valitseb ilmselt
Londoni kogudusega. Teataval määral
aktiivsust paistab seal olema. Noori eestlasi
on Londonis vaieldamatult kõige arvukamalt.
Kuid seal oleks vaja teha mitu aastat
stabiilset ülesehitamise tööd.
Suurbritannias ei ole nüüd enam ametlikku
eesti kirikuõpetajat. Mida sa soovitaksid
nendele, eriti eakamatele, kes sooviksid ikka
eestikeelset matust?
Peab tunnistama, et kirikuõpetajatega ei ole
kitsas mitte ainult Inglismaal vaid sarnane
olukord valitseb ka Eestis. Täna on Eestis 16
kogudust ilma õpetajata ning nende hulgas
on
mõned
suure
liikmeskonnaga
kogudused. Teoloogia eriala õppivaid
tudengeid on arvukalt, kuid kirikutööle neist
enamus ei tule.
Paljud kirikuõpetajad
peavad oma kirikuõpetaja ametit mingi teise
põhitöö kõrvalt ning on sellega seoses
ületöötanud ning vähe motiveeritud.

Siiski peab küsima, mida sellises olukorras
saaks teha? Üheks võimaluseks on korraldada aastas korra lahkunud rahvuskaaslastele üks ühine mälestusteenistus.
Matusetalituse osas võiks kasutada ka
jutlustajate abi. Kui vaimulikku ei ole, siis
loeb pühakirja, peab palve ja ütleb
matusekõne mõni koguduse liige. Kui
inimene
on
soovinud
eestikeelset
matusetalitust, siis kas on vaimulik või ei ole,
pühakirja ja Meie Isa palve lugemine ei
tohiks olla mõnele koguduse liikmele ülejõu
käivaks ülesandeks.
Mis on siiamaani olnud sinu elu kõrgpunktid?
Olen elus mitmeid saavutusi pidanud oma
elu kõrgpunktiks, kui kõik eelnevad
kõrgpunktid kustutas see, kui meie perre tuli
poeg Johannes.
Sul on nüüd noor poeg. Millised on su
tulevikulootused tema suhtes?
Ma ei tea, kui hea isa ma suudan oma pojale
olla. Kuid ma sooviksin, et ta teeks oma elu
tähtsad otsused ise.
Kuidas sulle meeldib vaba aega veeta?
Päris vaba aega on viimasel ajal järgi jäänud
vähe. Kui seda aga siiski leidub, siis käime
perekonnaga mõnes põnevas kohas või
külastan oma sõpru. Selle aasta suvel tegin
teoks oma ammuse unistuse ning õppisin
purjetama. Kas ma kunagi Inglismaale
purjetan, seda ma hetkel ei tea. Kuid olen
sihiks võtnud teha mingi aja pärast perega
reis Saare- või Hiiumaale.
Inglismaal on raadiosaade ’Desert Island
Discs’. Kui oleksid üksinda kenal saarel,
millise raamatu, CD ja luksuse sa võtaksid
sinna kaasa?
Kui piiblit kotist välja tõstma ei pea, siis
püüaksin kaasa võtta Giovannino Guareschi
„Don Camillo“. Mitte et see oleks minu
lemmikraamat, aga kui oled eksistentsiaalsete probleemidega puntrasse jõudnud, siis
on see üks asjakohane lugemine. Lemmik
CD, mille võtaksin kaasa oleks ‘Dire Straits’.
Kui õnnestuks üks purjekas kaasa võtta, siis
võiks sellest kujuneda üks tore Robinsoni
elu.
Suur tänu Valdo nii põhjaliku ja huvitava
vestluse eest. Soovime Sulle ja perele kõike
head tulevikuks ja loodame sind ka edaspidi
näha Inglismaal meie kogudusi teenimas.
Reet Järvik
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ILMAR HEINSOO
(24. VI 1923 – 7. IX 2012)
IN MEMORIAM
Ilmar Heinsoo sündis Harjumaal Kõnnu
vallas Valgejõel 24. juunil 1923. Ta lõpetas
1942 aastal kiitusega (cum laude) Tallinna
Reaalkooli.
Kuna Ilmar Heinsoo ei soovinud sõdida
saksa mundris võõraste huvide eest, siis
otsustas ta põgeneda Soome, kus astus 13.
septembril 1943 armeesse. Ta oli nende
soomepoiste hulgas, kes saabusid 19.
augustil 1944 tagasi Eestisse, et võidelda
kodumaale tunginud Punaarmee vastu.
Kuna vastupanu osutus lootusetuks, siis
põgenes ta üle Hiiumaa Rootsi. 1945.
aastal siirdus Heinsoo Inglismaale, kus pidi
saama luurealase ettevalmistuse, et minna
osalema vastupanuvõitlusesse Eesti
metsades. Kuna aga Nõukogude vastuluure
sai kavandatust teada, siis jäi operatsioon
ära. Ilmar Heinsoo õppis aastatel 19471950 City of London College`s majandust ja
kaubandusõigust. Ta oli Inglismaa Eesti
noorteühenduse juht.
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JOHN HIDEN
21 February 1940 - 10 August 2012
John Hiden was a historian of Germany and
the Baltic States. As the latter made their
transition to independence, he contributed to
British foreign policy and after the end of the
Cold War, he participated in discussions
about minority rights in Europe.
His contacts in the Baltic States were at the
very highest levels. In 2005 he received the
Estonian state honour of the “Maarjamaa
Risti III class”.
He co-founded the Baltic Research Unit at
the University of Bradford and also created
the journal ‘’Baltic Briefing’. The Research
Unit co-operated with Bradford’s exile
communities to host visitors from the Baltic
States in the early 1990s. As professor of
modern European history, Hiden established
postgraduate degrees in East European and
Baltic Studies. This department closed on
financial grounds in 2002 and the Research
Unit relocated to Glasgow University, where
a lectureship in Estonian language, society
and culture was established with the
assistance of the Eesti Instituut.
He will be much remembered by Estonians in
Bradford and further afield.

KAS TEIL ON VANU AJAKIRJASID?
Kallid kaasmaalased,
Palun Teie abi puuduolevate perioodiliste
väljaannete ja raamatute muretsemiseks
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu
Väliseesti Kirjanduse Keskusele. Palun
vaadake oma panipaigad üle, rõõmustame
iga numbri üle.
Lugupidamisega, Eve Siirman.
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu, Väliseesti
kirjanduse keskus, Rävala pst. 10. 15042
Tallinn, Estonia.
e-mail: Eve.Siirman@tlulib.ee
Puuduvad
Eesti Hääl
1948: 4, 5, 7-8, 10-13, 18-19, 22, 24, 27, 31, 33-34
1949: 58, 61, 96
1950: 127
1951: 196-206, 208-211
1952: 212-217, 219-223, 225, 234-236, 238,
246, 247, 250-252, 254-259, 262-264
1953: 265-290, 294-318
1954: 319-326, 329-340, 344, 347, 351-353,
357-360, 364-365, 367-368, 370-371, 373, 374
1955: 383, 385, 395, 408, 412, 425
1956: 436-437, 442-444, 450, 453, 455-467
Ilmar Heinsoo ja Margot pulmapäeval
1957: 488
1958: 558 1959: 602,603
Londonis dets. 1950
1961: 720
1963: 815
1951. aastal asus ta Kanadasse, kus ta
Balli Hääl: 1950 ja 1951 (meil on nr. 2. 1950)
asutas Torontos kindlustusfirma. Alates 13. Noortele: Inglismaa Eesti Ühingu Õpetajate
Sektsiooni väljaanne (Eesti Hääle kaasanne).
augustist 1971 oli Ilmar Heinsoo Eesti
1954-1973 Puuduvad: 1-50
Vabariigi aupeakonsuli kohusetäitja
Eesti Laevandus (1974-1979?) Puuduvad
Kanadas. Eesti iseseisvuse taastamiseni
enamus (meil on 1978/1(2) ja 1979/1(3))
esitas ta Kanada valitsusele pidevalt Eesti
Elulained. 1958-1963
olukorda selgitavaid memorandumeid ja
Meie
Kirik / EELK Põhja-Inglismaa kogudus
esines avalikkusele. Eesti iseseisvuse
(1954-1999?)
Meil on 1976, 1978 ja 1980
taastamisel nimetati Heinsoo Eesti Vabariigi
Isiklik
kiri
/
Londoni
Eesti Selts. 1947
aupeakonsuliks Kanadas ja selles ametis oli
Tervitus- ja informatsioonileht / Londoni
ta kuni 2002. aastani, mil oli tervislikel
Eesti Selts. 1947 Puudub
põhjustel sunnitud lahkuma.
Tähised / Eesti Demokraatlik Koondis
Ta oli Korp!Fraternitas Estica liige 1951.
Inglismaal 1948-1950 Puuduvad enamus.
aastast, ka Kanada Koondise esimees ja
Kui teil on olemas ülal nimetatud väljaandeid,
valiti 1982 auvilistlaseks. Talle annetati
palun saatke otse Eestisse või võtke
1996. aastal Riigivapi II klassi orden.
ühendust Eesti Hääle toimetusega - tel: 0115
Peep Pillak
877 6877
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Õ P I M E
Teatame, et iTunesi poodi on jõudnud
esimene omalaadne iPadi rakendus lastele,
kelle kodus räägitakse nii eesti kui inglise
keelt.
Õpime Sõnu on vajuta, kuula ja õpi
põhimõttel loodud interaktiivne mäng pere
pesamunadele. Seekord õpivad lapsed
koduloomi tundma ja saavad teada, mis
häält mingi loom teeb.
Õpime Sõnu, nagu paljud teised head
asjad, sai alguse vajadusest. Rakenduse
looja Kerli Viskmanni elukaaslane on
inglane ning algusest peale on olnud selge,
et tema kodus räägitakse nii eesti kui inglise
keelt. Sama oluline kui õpetada järelkasvule
eesti keelt, on see selgeks õpetada
tulevasele isale, sest kumbki neist ei taha, et
üks räägiks lapsega keeles mida teine ei
oska. Lapsed õpivad läbi mängu, ning iPad

S Õ N U
on selleks suurepärane abimees. Inglise
keele õppeks on väga palju suurepäraseid
rakendusi, interaktiivseid raamatuid jms,
kuid eesti lastele pole veel selliseid
rakendusi
kirjutatud,
rääkimata
siis
kakskeelsetest lastest. Koduloomad on
sarjas esimene, ning see on ehk enim
huvipakkuv 1 kuni 3 aastastele lastele.
Novembris peaks turule jõudma ka
põhjalikum keele õppimise tööriist, abiks
kakskeelsetele lastele aga ka siinsetele
eestlastele oma kaasadele eesti keele
õpetamiseks, paraku paljude vanemad ja ka
vanevanemad kodumaal siiski inglise keelt
ei räägi.
Rakendust saab soodsa hinna eest alla
laadida iTunes’i poest:
http://itunes.apple.com/us/app/opime-sonukoduloomad/id563241679?mt=8

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) jagas stipendiume üliõpilastele
Suvi on möödunud, kooliaeg alganud, ja
ÜEKN-i stipendiumide komisjon on taotlusi
hindanud. Oli saabunud 158 taotlust ja neist
rahuldati 46, kogusummas US$69,000.
Komisjon pani seekord tähele, et taotlejate
üldarvust oli naisüliõpilastel tugev enamus,
peaaegu kaks kolmandikku. Sama suhe jäi ka
püsima taotluste rahuldamisel. Õppeabi
saavad 29 nais-õpilast ja 17 meest.
Mõnevõrra
huvitav
on
nähe,
et
stipendiaatidest peaaegu pooled kavatsevad
õppida väljaspool Eestit, kusjuures 27 jäävad
Eestisse. Ülikoolide eelistustes on ees Tartu
Ülikool (11 üliõpilast), seejärel Maaülikool (6)
ja Tallinna Tehnikaülikool (4).
Väljaspoole Eestit siirdujail näib Ühendatud
Kuningriik olevat meelepärasem, sest

üksteist õpilast on selle riigi valinud. Aga on
ka neid, kes lähevad Prantsusmaale,
Saksamaale, Rootsi ja mujale. ÜEKN soovib
stipendiaatidele edu õppimistel.
Ylo Anson, ÜEKN stipendiumikomisjoni
esimees
Heiki Niglas (Cambridge) matemaatika;
Joonas Rehand (Edinburgh) inseneriteadus;
Einar Karu (Aberdeen) keemia; Kristiina Watt
(Royal Conservatoire of Scotland) muusika;
Jaanika Vider (Oxford) sotsiaalantropoloogia;
Sander Lootus (Southampton) füüsika;
Ksenia Grozdova (Manchester) informaatika;
Vladislav Luśin (York) lingvistika;
Ralf Ahi (Edinburgh) keemia;
Olivia Luige (Edinburgh) keemia;
Helen Pikkat (University College London)
neuroteadus.

RECIPE - APPLE SNOW
I still have so many apples in · Peel and core the apples and chop into small pieces
my garden that I am constantly · Place in a saucepan with the water and lemon zest
looking for new ways to use
and juice, then add the sugar
them. This recipe for apple · Cook on a medium heat until soft and to the texture
snow makes a delicious end to
you like
a meal. I served this topped · Remove from heat and allow to cool completely
with fresh raspberries (again · Separate the eggs, retaining the egg whites
from the garden) and good · Whisk the egg whites until stiff
quality ginger stem biscuits.
· Add in the sugar and whisk some more
To serve 4
· Whip the cream in a separate bowl, if using
500g / 1lb of apples
· Fold the cream into the apple puree
2-3 tablespoons of water
· Fold the egg whites into the apple puree
Juice and zest of 1 lemon
· If serving in separate bowls, divide into bowls now
60g / 2½ oz sugar
· Place in the fridge for at least 30 minutes before
2 egg whites
serving
25g / 1oz sugar
Reet Järvik
80ml double cream

S P O R T

SÕUDMINE
sõitnud Pajusalu kaotas lõpuks võitjale 5,4
Eesti paarisaeruline neljapaat koos-seisus sekundiga.
Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar T E N N I S
Raja ja Andrei Jämsä tulid euroopa Tennisist Kaia Kanepi pääses Seouli turnirril
meistrideks EM-il Itaalias. Eelmisel aastal finaali, kuid kaotas seal endise maailma
võitsid nad hõbemedali.
esireketile Caroline Wozniackile 1-6; 0-6.
Finaalis Eestlased juhtisid 500 meetri Järgmisel turniiril Tokios Kanepi langes välja
vahejapunktis; 1000m märgis oli juba teises
ringis
ameriklannale
Jaime
eestlaste edu sloveenide ees kaks sekundit, Hamptonile 7-5; 2-6; 3-6, mille järgi ta loobus
mis kasvas neljale sekundile 1500m märgis. Hiina Openis Peekingis.
Eesti paatkond võitis kindlalt kuldmedali USA Open tennisevõistlusel jõudis Annett
ajaga 5.47,91. Tugeva lõppuga Ukraina sai Kontaveit noorteturniil finaali, kus kahjuks
teise koha ajaga 5.51,18 ja pronksi sai pidi alistuma ameeriklanna Samantha
T A G A S I V A A T E D
Sloveenia 5.52,01.
Crawfordile 5-7; 3-6.
Samal võistlusel Kaisa Pajusalu võitis naiste J A L G R A T T A S P O R T
Eesti Hääles - 30. a tagasi 19. nov 1982
kaasmaalast. Tähtpäeva pühitsemise alustas
ühepaadil pronksmedali. Kuldmedali võitis Tanel Kangert sai jalgratturite MM-il
Tallinna Niguliste kirik põles jälle ööl vastu peokava tegelik juht pr. H. Unnuk lühikese
Donata Vistartaite (Leedu), hõbe Iva Hollandis eralsistardis eestlaste läbi aegade
13. oktoobrit. Eestist tagasi tulnud soome tervitusega, peatudes ka lühidalt rahvatantsu
Obradovic (Serbia). Pikalt teisel kohal kõrgeima, 13. koha.
turistid jutustasid sellest ajalehele „Helsingin rühma tekkimise juures, millest selgus, et
Sanomat”. Tulekahju tõttu oli torni kiiver mötte algatajaks oli tolleaegne spordiselts
How much is property in London worth?
maha kallutunud. Kiriku sisemus olevat „Kalevi” juhatus.
As an example of the impact of global
täielikult hävivnenud.
Kahekümne aasta kestel on juhtideks olnud From “The Times” 28 September
Hiljem avaldati, et esialgsed teated kirikule prouad Cherkasov, Leppik, Kivimägi ja härra There were few grounds for optimism about preference for London property Ed Meads of
tekkinud kahjudest olid pisut liialdatud. Nii ei Luts. Muusika eest on hoolt kandnud härrad prospects for the housing market in 1993. Douglas & Jordan estate agents cites
hävinud Tsehhoslovakkiast toodud orel ning Meet, Arrak, Helmut Unnuk, Allan Unnuk, Such was the gloom throughout all of Queen’s Gate, a wide boulevard of grand
kuulus Notke maal „Surmatants” ei olnud prouad Leppik ja Kivimägi ning kanneldajad London that the purchase of a £935,000 Victorian terraces close to the Natural History
run-down Victorian house in Notting Hill Museum. The fortunes of this thoroughfare
tulekahju ajal üldse kirikus, kuna see juba härrad Sildaru, Kuus ja viiuldaja hr. Ottan.
varem oli paigutatud Kadrioru lossis Kava koosnes arvukaist eri iseloomuga would have seemed a risk too far. The and its surrounding streets have been
asuvasse kunstimuuseumi.
rahvatantsudest – nende hulgas Pulga tants, acquisition of this home, however, turned reversed by the arrival of the French. Meads
Niguliste kirik põles juba 9. märtsil 1944 Kivikasukas, Hüppetants, Oige ja vasemba, out to be a gamble that in 2012 has says: “In the 1980’s, Queen’s Gate was
provided a National Lottery-scale payout to crumbling. Now it is the centre of what they
venelaste õhurünnaku tagajärjel.
Targa rehealune ja Tuljak.
Nick Ross, the former Crimewatch call the 21st arrondissement of Paris.”
Eesti Hääles - 40. a tagasi 17. nov 1972
Lõpuks ilmusid rühma ja selle juhi ette Vello
presenter, and his wife. The renovated and The Estonian Embassy at 167 Queen’s Gate
„Kalevi” rahvatantsu rühma 20. aastapäeva Vahter ja Juta Kivimägi tänuga ja lilledega –
much extended residence, including a was sold in 1989 for £2.25m. The Estonian
tähistamine Läti Klubi saalis, laupäeval 28. mis pani Helle silmanurgis pisar-teemandid
swimming pool, has now been sold for a House in London is located in Notting Hill.
oktoobril oli kokku toonud ligi 170 hiilgama.
rumoured £35 million.
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E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D
INGLISMAA EESTLASTE ÜHINGU
65. aastapäeva tähistamine
24. november
Algusega kell 17:30
Leicesteri Eesti Majas
Esineb Reet Kromel ja naiskvartett
Kõik teretulnud!

LEICESTERI EESTI MAJA
366 Fosse Road North, Leicester,
LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727

20. oktoober, kell 17:00
Eesti Maja aastapäev - esineb
soololauludega Reet Kromel.
Repertuaar tutvustab varsti ilmuvat
sooloplaati ning hõlmab erinevatel
aegadel lauldud laule. Stiililiselt on
kava väga rikkalik: esitamisele
tulevad lüürilised ja rahvalikumad
laulud, jazzballaadid, bossanovad –
uuemas ja kordumatus tõlgenduses.
Teda saadab tuntud jazzkitarrist Are
Jaama Eestist; Kaastegev Andi
Piliste basskitarril Inglismaalt.

†

Armast sõpra

LINDA OSTRAT’i
mälestab leinas

LINDA OSTRAT’i
Ilse Blazaitis
Sirje ja Eino Ilmari
Elmar Jänes perega
Lydia Järvik
Lilia ja Harry
Ellen Kokk
Endla ja Harald
Lia Ottan
Leida Pügi
Klaus Ratnik perega
Karin Rästa
Kati Sakkos
Helle Unnuk
Kristy Sheldon
Astrid ja Karin
Reet ja Toomas
Hilja ja Jim

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Võimalus saata pakke sugulastele ja
sõpradele! Pakke võetakse vastu Bradfordi Eesti Kodus, 8 Clifton Villas,
Bradford, BD8 7BY. Reedel, 7. detsembril.
algusega kell 10:00
Leicesteri Eesti Majas, 366 Fosse Road
North, Leicester, LE3 5RS.
Laupäeval, 8. dets. algusega kell 10:00
Londoni Eesti Majas, 18 Chepstow Villas,
W11 2RB. Pühapäeval, 9. dets.
kell 11:00 kuni 13:00.
Kes on pakisaatmisest huvitatud, palun
teatada ligikaudne pakkide kogukaal aadressil:
Mrs. H. Vare, 36 Queens Road, Bradford, West
Yorks. BD8 7BT. Tel: 07986 755527

†

EESTI MUUSIKA ÜHING INGLISMAAL
Kutsub kõiki lauluoskajaid-ja huvilisi ajavahemikul 29.11.12 – 02.12.12 osa võtma
REE-koori (Rahvusvahelise Eestlaste Eksperimentaalkoori) Gospellaululaagrist,
Abja-paluojal, Lõuna-Viljandimaal.
Õppimisele ja taasesitusele tuleb jõuluteemaline kristlik-hingeline laulukava
“Kasvada lapseks”.
Meiega liitub laulusolist Siiri Känd Eestist ja sõnalise osa esitab Reet Järvik
Inglismaalt. Veel kaastegevad solistidena Mare Väli ja Sirli Sillasoo Eestist.
Meie koori elamise ja harjutamise baasiks saab olema imekena Abja-Paluoja, kus
valmistume tihedateks ja pingelisteks proovideks, et esitada oma muusikalist kava
kõige kaunimates ja hingeülendavates värvides.
Kontserdid toimumas: Mõisakula Kirikus - 30.11.12 kl 18.00; Halliste Kirikus 01.12.12 kl. 13.00; Abja Kultuurimajas - 01.12.12 kl 19.00; Tallinna Kaarli Kirikus
- 02.12.12 kl 14.00.
Kui oled muusikahuviline, tule ja liitu meie kooriga!
Kohtumiseni Abja-Paluojal!
Reet Kromel (projekti looja, muusikaline juht ja dirigent)
Ülevaatlik info: www.eksperimentaalkoor.co.uk lisainfo mob.: 07747170643

JA

TALVEKUU

28. okt Aino Lepik von Wirén
5. nov Eino Ilmari*
10. nov Reet Kromel
11. nov Heino Laanest*
14. nov Aleksander Jakobson
* juubilarid
Sündinud
15. okt 1864 Anna Haava
16. okt 1912 Karl Ristikivi
19. okt 1921 Naan Põld
21. okt 1912 Salme Ekbaum
22. okt 1865 Kristjan Raud
22. okt 1878 Jaan Lattik
22. okt 1893 Ernst Öpik
25. okt 1868 Oskar Kallas
1. nov 1926 Olaf Kopvillem

1. nov 1912 Väino Pärtel
4. nov 1913 Gert Helbemäe
Surnud
21. okt 1870 Joh. Kõpp
29. okt 1918 Rudolf Tobias
31. okt 1989 Väino Pärtel
5. nov 1960
August Gailit
9. nov 1956
Aino Kallas
9. nov 1942
Ants Laikmaa
16. nov 1941 Miina Härma
17. nov 1982 Eduard Tubin
Märkus: Eesti Hääle
toimetus vabandab pr. Helen
Kleesmale, kelle eesnimi oli
valesti trükitud Betty’na
septembrikuu lehes.

Kustus elu
Vaikis valu

mälestavad

Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, London W11 2RB

Kogu hingest tahan laulda nüüd sel armsal hommikul,
Pole vaja kurbust tunda, sest see hetk nii jumalik,
Tunnen Looja õnnistust, vaimu läbi uuendust…..

Bradfordi Naisring

Armast sõpra

kutsub teid Eesti Majja Londonis ja palub
teie lahket osavõttu lõunasöögist
pühapäeval 21. oktoobril, kell 13:00.
Hind £7.50 (kuni 10-a vanustele tasuta)
Osavõtust palutakse teatada pr. Ida
Lemsalule - 020 8893 3816
Toimub loterii ja annetused loterii
võitudeks on oodatud. Lastele
mängunurk avatud.
Järgmised lõunad toimuvad: 18. novembril
ja Jõululõuna 9. detsembril

Tänuavaldus

Tähtpäevad
22. okt 1865 Estonia Seltsi
asutamine
2. nov
Hingedepäev
9. nov 1947 Inglismaa
Eestlaste Ühingu asutamine
10. nov
Mardipäev
11. nov 1911 Eesti Naisüliõpilaste Seltsi asutamine
Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne
3. okt Karin Eistrat
15. okt Aleks. Saaremäe
19. okt Alex Edwards (21.a)
24. okt Malle Toom*
24. okt Evald Sotnik

Heidi ja Michael
Elizabeth ja Zoe
Lya

27. oktoober - “Halloween”
seltskondlik koosviibimine.
22. detsember - Jõuluteenistus kl 15.30
Jõulupidu koos jõuluvanaga kell 16.30.

Kokkutulekud Catthorpeis 2012-13
9-11. november - peakoosolek
8-10. märts
17-19. mai - Tuleviku aastapäev
11-18. august - Lastelaager
17. august - Rahvapidu

concert featuring young musicians
from the Baltic States studying in
London, including Maarit Kangron
(cello) and Kaija Lukas (violin).
Sunday, 28th October at 2.30 p.m.
at the Royal Academy of Music,
Marylebone Road NW1 5HT.
Tickets - £10; Pensioners £5;
Students £2, Children - free
Organised by the Baltic Council in GB

sünd: 9. veebruar 1921 Eestis
surn: 11. september 2012 Bradfordis

mälestavad sügavas leinas

ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS

“Y o u n g B a l t i c T a l e n t ”

L I N D A O S T R AT

BRADFORDI EESTI KODU

IES TULEVIK

VIINA-

†

8 Clifton Villas, Bradford BD8 7BY.
Tel: 01274 544221

15. detsember - Jõulupidu

Täname laste suvelaagri sponsoreid
ja annetajaid nii organisatsioone kui
ka üksikisikuid. Teie helded toetused
aitasid kaasa lastelaagri edukale
kordaminekule ja võimaldasid meil
pakkuda noortele huvitavaid ning
vaheldusrikkaid tegevusi.
Sügav kummardus teile kõikidele!
IES Tulevik

Lahkus jäädavalt minu ristiema ja
meie kauaaebne sõber

Endist liiget

LINDA OSTRAT’i
mälestab

Bradfordi Eesti Kodu
juhatus ja liikmeskond

†

mälestab

Härmatali pere kauaaegne sõber
mälestab

Tiiu

†

Kallist

HELGA
GARDINER’i
(neiuna Reitel)
sünd: 7. oktoober 1959 Londonis
surn: 27. september 2012 Leicesteris
mälestavad leinas

abikaasa Alan
poeg David
perekond Reitel
Enn Reitel
perekond Griffiths
perekond Marshall
Andy Thomson
Sinu positiivne ellusuhtumine jääb meile
igavesti meelde.

JAAN SAARE
sünd: 31.08.1927 Tõraveres
surn: 10.03.2012 Nuneatonis

Armast kauaaegset sõpra

LINDA OSTRAT’i
mälestavad leinas

Aili ja Arno perega

†

Head sõpra

LINDA OSTRAT’i
mälestab

IES ‘Tulevik’

†

LINDA
Helle ja Herbert
kallis

LINDA OSTRAT

Kauaaegset toetajaliiget

LINDA OSTRAT’i

Puhka rahus

Hilda koos perekonnaga

†

Kallist naisevenda

ARNO CORNELL’i
mälestavad

Arthur ja Maie

†
Kallist kauaaegset sõpra

ARNO CORNELL’i
sünd: 26. veebruar 1926 Urvastel
surn: 20. september 2012 Londonis
mälestavad leinas

Evi ja Valdeko
Nora
Kaupo
Sirje ja Eino
Ilmar
Lahkus endine Bradfordi eestlane
ERICH PRIIM
sünd: 1.10.1927 Jõelähtme vallas
surn: 15.09.2012 Võsus
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