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REE KOOR LAULIS EMADELE
REE-koor ja Eesti muusikud
emadele Leicesteri Eesti majas

laulsid

Emadepäeva nädalavahetusel 9.-11.mail
kogunes
Rahvusvaheline
Eestlaste
Eksperimentaalkoor
(REE)
Catthorpe´i
mõisa, et harjutada ilusaid Eesti laule, mis
pühendatud emadele. Koorilaager päädis
meeleoluka kontserdiga Leicesteri Eesti
majas.
Seekordses koorilaagris osales Eesti lauljaid
seitsmest Euroopa riigist: Inglismaalt, Eestist,
Soomest, Hispaaniast, Belgiast, Hollandist ja
Luksemburgist. Kahe ja poole pingelise
harjutuspäeva jooksul anti viimane lihv
armastatud Eesti lauludele, mille oli koorile
seadnud REE asutaja ja dirigent Reet
Kromel-Williams. Koorile olid Eestist appi
tulnud populaarne laulja Erich Krieger ning
kitarrist Are Jaama, samuti noor solist Kelli
Pikani, kes õpib Soomes Sibeliuse
Akadeemias,
naisansambel
„Merileid“
Pärnust ja Eve Tamra, kes igapäevaelus
tegutseb Tartus klaveriõpetajana. Saateansamblile andis taaskord oma panuse ka
REE liige ja bassimängija Andi Piliste
Inglismaalt.
Kontserti Leicesteri Eesti majas juhtis särav
Erich Krieger, kes haaras publiku oma
sharmantsete lugudega otse elust ning
muidugi armastatud soololauludega. Publiku
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panid heldima „Ema süda“ ja teised kaunid
emale pühendatud laulud, aga ka näiteks
filmist „Viimne reliikvia“ tuntud hittlood. Are
Jaama virtuooslikud kitarrisoolod jätsid
publikule mõtte- (ja pisarate pühkimise)
pause ning Kelli Pikani inglihäälne esitus
tekitas kuulajates elevust. Oodatud solistina
esines ka dirigent Reet Kromel-Williams.
Kontserdi teises osas kanti ette teisi toredaid
laule („Kaks kuukiirt mu toas“, „Mis värvi on
armastus“), mida eestlastel on alati rõõm
kuulata ja laulda. Pidulik emadepäeva õhtu
lõppes hoogsa tantsuga, kus muusika eest

BALTI SÜMPOOSION LONDONI ÜLIKOOLIS
2. mail toimus University College London
School of Slavonic and East European
Studies'is (UCL SSEES) seitsmes Balti
Sümpoosion, mis sellel aastal kandis
pealkirja „The Baltic Way“. Selline pealkiri
valiti üritusele seetõttu, et 2014. aastal
möödub 25 aasta Balti ketist ja samuti
tähistavad Eesti, Läti ja Leedu 10 aasta
möödumist Euroopa Liidu ning NATO
liikmeks saamisest.
Sümpoosioni avakõne pidas Leedu
välisminister Linus Linkevičius, kes paljuski
ootuspäraselt peatus Ukraina ja Venemaa
teemadel. Linkevičiuse rõhutas oma
sõnavõtus, et NATO liikmesus on Balti
riikidele oluline julgeolekugarantii ja liitlased
on viimastel nädalatel selgelt kinnitanud ja
ka konkreetseid samme astudes näidanud,
et Eesti, Läti ja Leedu julgeolek läheb neile
korda. NATO kohaolek meie piirkonnas on
hetkel suurem kui varem ja pole kahtlust, et
Eesti, Läti ja Leedu on hästi kaitstud.
Samas märkis välisminister Linkevičius
seda, et ta oleks soovinud näha Euroopa
Liidu kiiremat ja tugevamat reaktsiooni
seoses Venemaa tegevusega Ukrainas. EL
ei suutnud õppida 2008. aasta Gruusia
sündmustest ning ka praegu ollakse oma
tegevuses ja retoorikas esiteks liialt
aeglane ja teiseks liiga leebe. Välisminister
märkis, et kui me praegu ei suuda
reageerida teisiti kui Gruusias, siis ei jää
uued Venemaa poolsed löögid tõenäoliselt
tulemata.
Linkevičius
peatuks
oma
sõnavõtus ka Vene propaganda rollil ja
sõnas, et hetkel on lääs propagandasõda
Venemaale kaotamas. Linkevičius rõhutas,
et kas selles osas tuleb aktiivsemalt
tegutseda. Näiteks tema hinnangul peaks
Euroopa Liit ise olema suuteline pakkuma
kvaliteetset venekeelset infot.
Pärast Leedu välisministri kõnet algas
sümpoosioni
esimene
paneel,
mis
keskendus julgeolekuteemadele ja kandis
pealkirja „Have the Baltic States made
Europe more secure?“. Paneelis kõnelesid
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Kadri Liik mõttekojast European Council on
Foreign Relations, Andris Sprūds Läti
Rahvusvaheliste Suhete Instituudist ning
Ramūnas
Vilpišauskas
Vilniuse
Rahvusvaheliste Suhete ja Politoloogia
Instituudist. Ka selles paneelis tegid
kõnelejad päevakajalisuse tõttu palju viiteid
Ukrainale. Samas räägiti siiski ka Balti
riikide rollist Euroopa Liidus ja NATOs.
Paneelis osalejad tõdesid, et kuulumine
Euroopa Liitu ja NATOsse on Balti riikide
julgeoleku ja omariikluse oluline tagatis.
NATO kontekstis tõsteti esile seda, et Eesti
on ainuke Balti riik, kes kulutab 2% oma
SKTst kaitsekulutustele. Selles osas on
Eesti lisaks teistele Balti riikidele eeskujuks
ka suuremale osale NATO liikmesriikidest.
Samuti rõhutati seda, et Eesti, Läti ja Leedu
sõnaõigus Euroopa ja maailma asjades
kaasa rääkida on täna suurem kui kunagi
varem. Oleme nii ELis kui NATOS
usaldusväärsed
partnerid
ja
meid
kuulatakse.
Balti
riikide
positsiooni
kindlustamisele on muuhulgas kaasa
aidanud ka Leedu hiljutine Euroopa Liidu
eesistumine, millest rääkis oma ettekandes pikemalt Ramūnas Vilpišauskas.
Teadmiseks, et Läti eesistumine Euroopa
Liidus on 2015. aastal ja Eestil seisab see
ees 2018. aastal.
Teine paneel „How do the creative
industries contribute to the Baltic States'
economies?“ keskendus loomemajan-duse
teemadele.
Seal
said
sõna
Läti
kultuuriminister Dace Melbārde, Ott
Sarapuu Loov Eestist ja Rolandas
Kvietkauskas
Leedu
Filmikeskusest.
Paneelis toimus elav ja huvitav arutelu
loomemajanduse rolli üle riikide heaolu
suurendamisel ja majanduse edendamisel. Ott Sarapuu Eestist tegi põneva
ettekande, kus muuhulgas tutvustas kõigile
saalisviibijatele Tallinnas vesilennukite
angaarides asuvat Eesti Meremuuseumi
filiaali Lennusadamat, mis on kujunenud
Eesti üheks kõige populaarsemaks
muuseumiks.
järgneb lk 5

hoolitses Erich
ansambliga.

Krieger

koos

saate-

Suur rõõm oli publiku hulgas näha palju
vahvaid Eesti noori ning lapsi, kes ei pidanud
paljuks emadepäeva puhul kokku tulla,
kontserdile kaasa elada ning tuntud laule
entusiastlikult kaasa laulda. Nii publik kui ka
REE lauljad hindasid üritust kordaläinuks
ning avaldasid soovi ka edaspidi koguneda,
et koos laulda-musitseerida ja ilusat esitust
nautida. Suur tänu korraldajatele!
Ene Kärner, Brusselist

ÜEKNi
TÄISKOGUKOOSOLEK

Eesti peaminister - Taavi Rõivas
töökoormust vähendada,
siis
valiti
uueks
ÜEKN
esimeheks
Eesti
Vabariigi
aupeakonsul
Kanadas,
Laas Leivat. Jaak
Juhansoo
jätkab
juhatuses laekurina.
Uus peaminister

ÜEKN
täiskogust
võtsid
ka
osa
prominentsed
külalised, eesotsas
ÜEKN täiskogust osavõtjaid Riia Eesti Maja ees: (vasakult) Meeli
Eesti uue peaministri
Bagger, Meeri Lepik, Astrid Edwards, Toomas Ojasoo, Reet Järvik,
Rõivasega,
Karin Blakeley, Eric Suuberg, Ellen Leivat, Rain Ots, Pille-Mai Laas, Liia Taavi
kes
tõstis
esile Eesti
Urman, Rein Abel, Marju Rink-Abel, Mare Litnevska, Laas Leivat, Pärja
akuutseid
julgeSvarpstina, Jaak Juhansoo, Kersti Linask, Iivi Zajedova, Maia Linask,
olekumuresid
ja
Ülle Ederma, Leelo Pukk, Kärt Ulman, Priidu Pukk, Maie KisisVainumäe, Külli Sulg, Andrei Lodi.
toonitas
Eesti
koostöösoovi
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN)
arvukate välismaal elavate eestlastega nii
mis ühendab organiseeritud eestlasi 12
poliitilise lobitegevuse kui eesti keele ja
erinevast riigist, pidas 25.-26. aprillil oma
kultuuri alalhoidmise eesmärgil.
täiskogu ehk aastakoosoleku Riia Eesti
Külalised
Majas.
Sinna tuli kokku üle 30 esindaja
liikmesorganisatsioonidest ja lisaks külalisi
Eestist. Arutati aruandeid, majandust ja
projektitoetuste ja stipendiumide jagamist
aga arutluste pearõhk oli ÜEKN struktuuri
ja kodukorra ajakohastamisel.
ÜEKN liikmeskond

Eesti
Rahvuskaaslaste
programmi
nõukogu esimees, Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe
tutvustas uut rahvuskaaslaste programmi
ja Kultuuriministeeriumi asekantsler AnneLy Reimaa rääkis Eesti Vabariigi eelseisva
100. a. juubeli tähistamise ulatuslikest
plaanidest. Eesti Kultuuriseltside Ühingu
esimees Valter Haamer tutvustas oma
seltsi ja kutsus ka koostööle. Vaatlejana
osales Kasahstani Eesti Kultuuriseltsi
esindaja Andrei Lodi.
Meelelahutus

ÜEKN liikmeteks on eestlaste keskorganisatsioonid või suuremad seltsid
järgnevates riikides: USA, Kanada, Rootsi,
Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Läti,
Leedu, Venemaa, Ukraina, Soome ja
Tsehhi.
Seekordse täiskogu lõpuõhtul lõbustasid
Täpsem info veebilehel www.uekn.org .
osavõtjaid
tuntud
näitlejad
Peeter
Uus esimees
Kaljumäe ja Meelis Sarv. Päev varem
ÜEKN esimeheks on viimased kümme esines täiskogule väga jõuline ja osav
aastat olnud Jaak Juhansoo Bostonist. tütarlastekoor Lääne-Virumaalt.
Kuna ta soovis tervislikel põhjustel oma Aho Rebas
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LONDONI EESTI SELTSI RAHVATANTSURÜHM
VALMISTAB ETTE XIX TANTSUPEOKS
Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühm suurte südametega väikene tantsurühm
suures linnas.
Käesoleva aasta märtsis sai Londoni Eesti
Seltsi
rahvatantsurühm
kauaoodatud
positiivse uudise, et nad on läbinud
konkursi ning pääsenud 2014. aasta
Tantsupeole! Selline uudis võttis kõigil
tantsijatel suu naerule ja südame
hõiskama. Kuudepikkused pingutused
tantsude õppimisel olid end ära tasunud.
Uudis levis liikmete seas kulutulena ning
vähem kui tunniga olid tantsijad juba teel
kohtuma, et üksteist näha, kallistada ning
tähistada nähtud vaeva suurepärast
tulemust.
Mitme kuu jooksul olid rühma 17 tantsijat
pühendanud kogu oma vaba aja ja võhma
selleks, et õppida ära küllaltki rasked
Tantsupeo
tantsud.
Ressurssideks
seejuures olid Tantsupeo õppematerjal,
entusiastlik juhendaja Marje Viilu, kes tegi
enne teistele õpetamist tantsusammud
Youtube ja õppevihiku abil endale selgeks
ning ülejäänud 16 usinat ja innustunud
tantsijat. Proovid olid rasked. Õnneks
juhtus midagi ootamatut - meiega võtsid
ühendust Tantsupeo korraldajad, kes tulid
meid isiklikult Inglismaale õpetama.
Jaanuaris
korraldati
nädalavahetuse
tantsulaager. Vaike Rajaste juhendamisel
ja Angela Arraste ning Martin Medari
kaasabil tegid 17 tantsijat kahe pika
päevaga ära väga suure töö kõigi B2
segarühmade kohustuslike tantsude kallal.
Meie repertuaari tantse on kokku viis:
„Puudutuse aeg“, „Linnamäng“, „Kiire, kiire
- tuhkagi!“ „Pere labajalg“, „Raha naerab“
(viimast tantsivad vaid mehed). (Olgu veel
nimetatud, et peale ülevaatust võtsime
lisaks ette ka „Tuljaku“.) Kuid see oli alles
algus. Järgmised trennid toimusid igal
vabal õhtul ja nädalavahetusel ning
puudumisi ei tohtinud olla! Kõik tantsisid
täie tõsiduse ja innuga, silme ees ühine siht
- tantsida Tantsupeol. Tantsijaid ühendas
eesmärk olla jälle Eestis ning näidata oma
rahvale, et kuigi elame eemal, mõtleme me
kodumaa peale ja oleme ikka üks suur
pere. Rühmas on eestlaste kõrval
esindatud ka tantsijad Austraaliast, Poolast
ja Inglismaalt.
Meie rühmas on nii aastatepikkuse
tantsukogemusega, kui alles viimasel ajal
rahvatantsu
avastanud
liikmeid.
Kooliaegne rahvatants on see, mis pannud
paljusid jätkama sama rada ka Eestist
eemal viibides. Praeguste tantsijate vanus
jääb vahemikku 20-40 aastat. Kõik, kel jalg
tatsub ja tantsulust hinges, võetakse
lahkelt vastu. Rühma uhkuseks on
kauaegne rahvatantsija Marje Viilu

Rahvatantsijate workshop Kentis

Sõlekesest, kes on visalt ja suure
kannatlikkusega õpetanud Tantsupeo
tantse ja Andrus Ilp Kajakast, kes Marjet
õpetamisel palju aidanud ning tänu kellele
omandati täiuslikult meeste tants „Raha
naerab“. Rühma vanemaks on Marilin
Adams, kes on olnud tantsija pea rühma
taasasutamisest alates. Marilin tegeleb
vapralt finantsilise ja korraldusliku poolega.
Kõige staažikam tantsija on aga eelmine
rühma vanem Villu Kamarik, kes aitas
kaasa rühma taassünnile aastal 2011. Aga
rääkigemgi algusest.
Aastad 2010 ja 2011 olid Eesti Seltsi
ajaloos muutusterohked. 2010. aasta talvel
taasalgatas Selts ühise Eesti Vabariigi
aastapäeva
tähistamise
traditsiooni
Londonis. Koos esimesena üleskutsele
vastanud ja korraldamisel appi tulnud Eesti
Gildiga tuli idee võtta inspiratsiooniks 40
aasta tagune Eesti Seltsi kontsertaktus,
kus olid teiste seas esindatud ka laulukoor
ja rahvatantsurühm. Siit koorus välja ka
rühma taastamise idee ja alustatigi selle
organiseerimisega. Esimene proov toimus
Läti Majas märtsis 2011. Sama aasta suvel
esineti Londoni jaanipäeval, Rahvapeol
Catthorpe’s, sügisel aga Londoni lätlaste
rahvatantsurühma 35. aastapäeval Šoti
kirikus, samuti Eesti Seltsi jõulupeol.
Grupi
algusaegadel
peeti
ka
nn
logiraamatut, kuhu pandi kirja mõtteid ja
ideid. Väljavõte päevikust: „Esimene proov

toimus Läti majas 28. märtsil 2011. aastal
kell 20.00 Kohal oli 10 inimest. Saime
moodustada kaks neljaliikmelist gruppi
Kaera-Jaani harjutamiseks. Väga lahe ja
lõbus trenn oli!“.
Siit algas traditsioon, mille järgi ühtki
suuremat eesti pidu Londonis ei peetud
ilma rahvatantsijate ja koorilauljateta. Villu
sõnul olid tantsijad algusest peale
kokkuhoidev punt ja juba esimestest
proovidest sai alguse komme enne või
pärast harjutamist pubis istuda ja asju
arutada. Tantsijatele oli nauding rääkida
eesti keeles ning olla suures Londoni
linnas oma rahvuskaaslate poolt poolelt
sõnalt mõistetud. Pea kõik tantsijad toovad
esimeseks põhjuseks, miks nad ühinesid
rahvatantsuga, just eestimeelsuse ning
soovi olla koos eestlastega ja kanda edasi
rahvuslikke traditsioone. Seega pole
Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühm
kunagi olnud pelgalt tantsugrupp, vaid ikka
eestlaste ühendamise ja ühinemise
kohaks.
Algselt oli rühmal oma pillimees,
akordionimängija Kaspar Paas. Tänu
Kasparile
said
tantsud
palju
traditsioonilisema
hõngu
ja
trennid
möödusid lõbusa akordionimuusika saatel.
Pärast Kaspari kolimist tagasi Eestisse on
trennides kasutatud tänapäevalist tehnikat,
aga lootus, et ükskord saadakse jälle oma
pillimees, püsib ikka sees.

Aastatel
2011-2012
tantsis
rühm
regulaarselt eestlaste üritustel Londonis:
jõulupidudel, Eesti Vabariigi aastapäeva
aktustel ja jaanikutel. Trennid toimusid
ülenädalati ja õpetajateks olid selles
ajavahemikus Liisi Paju, Marilin ja Paul
Adams, Kirke-Liis Mikk ja Liisi Karbe.
Liisi Karbe liitus rühmaga 2012.a kevadel.
Liisi selgitab:“Tulin, sest tundsin kohalikus
salsabaaris tantsides väga puudust meie
eestimaisest Reilenderist ja Kaera-Jaanist.
“Juba esimeses trennis avastati Liisis
enneolematu entusiasm ning tal paluti
edaspidi olla grupi juhendajaks. Liisi tuleb
tantsijate perest - kõik ta kolm venda on
seotud rahvatantsuga. Esimese kogemuse
Tantsupeost sai Liisi viie aastaselt;
Sõlekeses on ta tantsinud pea 15 aastat.
Liisi juhendamisel tõusis rühma tase
märgatavalt.
Tantsud
muutusid
mängulisemaks ning teatraalsemaks. Tänu
sellele said ka tantsijad rohkem indu ja
vaimu sisse ning aasta 2013 osutus
murranguliseks.
Sel
aastal
esineti
traditsioonilise kolme korra asemel
erinevatel üritustel lausa seitse korda!
Esinemispaikade sekka mahtusid teiste
hulgas rootsi disaineri Muhu rahvariietest
inspireeritud rõivakollektsiooni avamine
Govent Gardenis, festival Dance Around
the World, Ühendkuningriigi Kaitseakadeemia perepäev ja Skandinaavia laat.
järgneb lk 5

RAHVATANTSUPIDU EDINBURGHIS
15-22. märtsil toimus Šotimaa pealinnas Edinburghis
Eesti rahvatantsupäevad Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasiumi tantsugrupi Tantsutallad eestvedamisel.
Ürituse peakorraldajaks oli Edinburghi Eesti Selts, kelle
kutsel Tantsutallad Šotimaale esinema saabusid. Kohale
lendas 46 noort rahvatantsijat. Publikule pakuti parimaid
eesti rahvatantse ning ka laulupalasid eesti keeles.

kohalikega, kus jagati muljeid kahe
riigi kultuurierinevuste kohta. Nädala
lõpetas töötuba koos kohalike
rahvatantsijatega, kus õpetati
teineteisele rahvuslikke tantse, et
oleks hiljem võimalik esineda oma
riikides teise riigi rahvatantsudega.

Nädala suursündmuseks oli 16. märtsi kontsert võimsas
ja majesteetlikus McEwan Hallis. Tantsutallad esinesid
kahetunnise kavaga. Kohale oldi lennatud ehtsate eesti
rahvariietega, mis rahvale suurt uudishimu tekitas.
Kontserdi lõppedes haarasid noored tantsijad publiku
lavale ning tehti kiire töötuba eesti rahvatantsude kohta.
Õpetati Oige ja Vasemba samme, kohustuslikku
kaerajaani ning muid eesti rahvatantsu põhisamme. Õhtu
lõpetati üle tee asuvas Edinburghi Ülikooli
Üliõpilashoones Teviotis, kus pakuti head ja paremat
eestimaist. Kohale oli toodud nii sööke kui jooke otse
Eestist. Publik oli joovastuses ning vägagi rahul terve
õhtuga.

Tantsutallad olid enamjaolt
gümnasistid ning nii mõnelegi oli
tegu esimese välisreisiga. Korraldati
ringreise Šotimaa suuremates ja
uhkemates ülikoolides, tutvustati
pealinna ja selle kultuuripärandit
ning püüti avardada Eesti ühe
mainekama gümnaasiumi õpilaste
silmaringi ning karjäärivõimalusi
tulevikuks, et Eestit maailmakaardil
veelgi nähtavamale kohale tõsta.

Nädala jooksul toimusid ka lisatöötoad, kus oli võimalik
veelgi põhjalikumalt õppida eesti rahvatantsu ning ka
korraldati mitmeid suuri pidusid ja koosolemisi

Viimastel aastatel on üha enam eesti noori läinud õppima
välismaa mainekatesse kõrgkoolidesse. Edinburghi
Ülikoolis asutasid noored 2012. aastal Edinburghi Eesti
Seltsi, millest on kasvanud suurim omasugune
organisatsioon Šotimaal ning mille peaeesmärgiks on

eesti kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine
Suurbritannias. Korraldatakse mitmesuguseid üritusi
aastaringselt, millest võtavad osa sajad inimesed üle
terve maailma. Peaeesmärk on hoida sidet Eestiga ning
eestlusega ning tagada jätkusuutlikkus eesti keeles ning
kultuuris.
Henri Raadi
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EMADEPÄEVA
JUMALATEENISTUS

EMADEPÄEV BRADFORDIS
11. mail kogunesid Bradfordi Eesti
Kodu
klubisse
perekonnad
emadepäeva tähistamiseks. Päev oli
paljudele alanud juba kaks tundi
varem eesti kooli emadepäevateemalise õppepäevaga. Lapsed
meisterdasid käsitöötunnis õpetajate
Haldi ja Marriti käe all kauneid kaarte
emadele ning harjutasid õpetaja
Kariniga laule, mida juba mitu kuud
õpitud oli. Õppepäeva mahtus veel ka
keeletund, kus õpetaja Reet rääkis
emast ja emadepäevast. Samal ajal,
kui lapsed meisterdasid ja õppisid,
kaunistasid klubi perenaised saali
ning
katsid
kauni
peolaua.
Kohaletulnuid oli vast 60 ringis,
kellest lapsi 15.
Kella 15.00 alanud aktusel ütles
avasõna klubi esimees, Vello Vahter.
Seejärel astus lavale Põhja-Inglismaa

Eesti laste koor. Lauldi
kaks laulu . “Ema” ja
“Kaart emale” lauluõpetaja
Karini juhatusel. Lapsed
olid selgeks õppinud ka
kolm luuletust, mida nad
enesekindlalt
esitasid.
Aktuseosasse mahtusid
veel hingestatud luuletuse
esimesest lillest emale,
mille deklameeris Endla
Lepik ning kaks laulu Reet
Järviku ja Karin Blakeley esituses.
Muusikalisi
vahepalu
pakkusid
noored viiuldajad Harri, Rohan ning
Parina. Esimest korda astus üles ka
Bradfordi Eesti Kodu klubis koos
käivate
noorema
põlvkonna
esindajates koosnev naisansambel,
kolme toreda lauluga. Päeva lõpetas
kohvilaud hõrgutistega, mida emad

kaasa olid toonud. Õnneks oli ilm oli
ilus ja päikesepaisteline lapsed ei
lasknud käest võimalust mängida
klubi haljasalal. Emadepäev oli
kaunis ja liigutav ning usun, et emad
tundsid südames soojust, et neid on
meeles peetud. Tänud kõikidele
korraldajatele!
Katrin Hiietam

ANDRES TAUL LÄKS PENSIONILE
Pühapäeval, 27. aprillil 2014.a. kogunes
Toronto Peetri kirikusse rohkearvuline
kogudus, et lugupidamisega pensionile saata
oma kauaaegne hingekarjane. Piiskop dr.
Andres Taul teenis seda kogudust kokku 31
aastat ning oli koguduse liikmetele saatjaks
läbi erinevate elurõõmude ja kurbuste. Selle
aja jooksul on ta jõudnud ristida ja
konfirmeerida vähemalt kahe põlvkonna
lapsed ja noored ning jagada lohutust
sadadel matusetalitustel. Ainuüksi tema
Toronto Peetri koguduses teenimise aja
sisse on jäänud umbes 1600 pühapäeva, mil
tuli teenida kogudust sõnakuulutaja ametis.
30. juulil möödub 53 aastat päevast, mil
peapiiskop Johan Kõpp ta ordineeris 1961. a
Stockholmis.

viljana sai meie kirik Kiriku Laulu ja
Palveraamatu, mida 1991. a esimesest
advendist alates kasutatakse kõigis meie
kogudustes nii kodumaal kui eksiilis.
Vahetult Eesti iseseisvuse taastamise järel
oli Andres Taul taastamas Tartu Ülikooli
Usuteaduskonda. Kui tema isa, Jaak Taul, oli
üks viimaseid usuteaduskonna loengupidajaid enne, kui punavõim ülikoolis
teoloogia õpetamise katkestas, siis Andres
Taul oli nende esimeste seas, kes Tartu
Ülikoolis
Teoloogiateaduskonnas
taas
loengutega alustas. Ta on Tartu Ülikooli
kaplan tänaseni. Ühtlasi omistati talle 2009.
a. Tartu Ülikooli audoktori kraad.
Õppejõuna on Andres Taul andnud head
eeskuju ja innustust mitme põlvkonna
vaimulikele. Juba aastatel 1988 - 2004
korraldas ta vaimulike koolitust Välis-Eesti
koguduste
teenimiseks
valmistuvatele
vaimulikele. Sellele lisandus õppejõu tegevus
Tartu Ülikoolis ja EELK Usuteaduse
Instituudis. Praegu on ametis mitmeid
vaimulikke, kes tegeliku usuteaduse kursusel
on tema loenguid kuulanud ja temale
eksameid andnud. EELK peapiiskop on
tunnustanud Andres Tauli EELK Teeneteristi
I järgu ordeniga ja Eesti Vabariigi president
on autasustanud teda Eesti Punase Risti IV
klassi aumärgiga.

Foto: Peeter Põldre

Andres Taul sündis 11. augustil 1936. a
Tartus pastori peres. Tema isa, Jaak Taul
teenis siis EELK Tartu Peetri kogudust. Ema
suri ootamatult enne põgenemist. 1944. a
põgenes pere Saksamaale, 1947. a alates
elas pere Inglismaal.
Oma vaimuliku ameti ettevalmistuse on
Andres Taul saanud Erlangeni ja Oxfordi
ülikoolides 1954. – 1960. aastatel.
Magistrikraadi omandas 1964.a. Praktilise
usuteaduse doktorikraadi - Doctor of Ministry
- kaitses ta 1998. a Fort Wayne'is asuvas
Concordia Lutheran Seminary's.
Andres Taul on teeninud E.E.L.K. Põhja
Inglismaa kogudust 1961 - 1969, E.E.L.K.
New Yorgi kogudust 1969 - 1971, E.E.L.K.
Toronto Vana-Andrese kogudust 1971 - 1982
ja EELK Toronto Peetri Kogudust 1983 2011 õpetajana ning 2011-2014 abiõpetajana.
Lisaks igapäevastele koguduse vaimuliku
kohustustele on Andres Taul täitnud mitmeid
üldkiriklikke kohustusi, mis on kõik olnud
seotud kiriku tuleviku kujundamisega. Ta oli
E.E.L.K. Kanada praostkonna praost aastatel
1982 – 1987, E.E.L.K. Lauluraamatukomisjoni esimees 1983 - 1993. Just selle töö

Pühapäeval 4. mail toimus Leicesteri Eesti Majas
jumalateenistus. Hoolimata sellest, et teenistuse
päev oli kogemata eelmiseks päevaks välja
kuulutatud, oli siiski rahvast armulaua
teenistusel, mida pidas meile juba hästi tuntud
õp. Valdo Lust. Ta tuletas meile meelde, et
Jumala armastus inimeste vastu on samasugune
aga isegi suurem kui ema armastus oma laste
vastu.
Teenistust kaunistas õpetaja ise oma ilusa
lauluhäälega ja ta mängis akordionil Arvo Pärdi
“Ukuaru“ valssi, samanimelisest filmist ema
armastusest.
Laul “Kas emasüdant tunned sa? Ema süda“ tõi
pisarad silma nii noortele kui vanadele.
Peale teenistust oli kaetud rikkalik kohvilaud.
Järgmised jumalateenistused Inglismaal on
kodumaalt
lahkumise
70.
aastapäeva
mälestusteenistused, mis toimuvad septembrikuus. Täpsem info nende kohta ilmub järgmistes
Eesti Häältes.
Virge James

EESTLASTE AJALOOPÄRIMUS
SUURBRITANNIAS
Rahvuskaaslaste Programm toetab
eestlaste ajaloopärimuse kogumist
Suurbritannias
Rahvuskaaslaste
programm
on
suunatud
väliseesti
kogukondade
järjepidevale toetamisele. Rahvusarhiivi
korraldatavate ja riigieelarvest läbi
Haridusja
Teadusministeeriumi
finantseeritavate
arhiiviprojektidega
aidatakse kaasa vaimse ja ainelise
kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele,
kättesaadavaks
tegemisele
ja
uurimisele. Peaülesandeks on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist
ja avatust kasutajatele, sõltumata
pärandi kuuluvusest (riiklikus või
eraomandis) või asukohast (Eesti,
väliseesti kogukonnad, asukohamaade
mäluasutused) vastavalt asukohamaa
seadustele ja arhiivinduse headele
tavadele.
Sel aastal esitati arhiiviprojektide
konkursile
Suurbritanniast
kaks
avaldust, mis mõlemad said ka toetuse.
Katrin Hiietam, Manchesteris elav eesti
filoloogia doktor ning Eesti Kooli PõhjaInglismaal eestvedaja, saab tänu
projektitoetusele läbi viia intervjuusid
Põhja- ja Kesk-Inglismaal elavate
väliseestlastega.
Pärast
vestluste
transkribeerimist edastab Katrin need
intervjueeritavate
loal
Eestisse
Rahvusarhiivi.
Londoni Eesti Seltsi arhiivitoimkonnal
võimaldab toetus käesoleva aasta
lõpuni koguda kõikvõimalikku ajaloopärimust, olgu selleks suuline või
esemeline pärand. Samuti korraldame

arhiiviteemalise seminari Londonis,
levitame arhiivialast teavet ja osaleme
juunikuus
Eestis
toimuval
Baltic
Heritage Networki arhiiviteemalises
suvekoolis.
Eesti Seltsi arhiivitiimi huviks on pidev
koostöö välis- ja kodueestlastega, me
püüame
avastada
Suurbritannias
elanud ja elavate inimeste lugusid ja
tegutsenud organisatsioonide ajalugu.
Paljud eestlased on tagasihoidlikud ega
adu päriselt kui olulised on meie
tegemised väikese rahva loo tervikpildi
seisukohast. Eesti ajaloo uurijaid aitab
väga palju igaühe kasvõi väikene panus
mälestusi ning mõni päevinäinud
kontserdikava võib olla ainus jälg kunagi
toimunud sündmusest.
Seepärast palume kõiki, kellel on
säilinud vanu raamatuid, fotosid,
dokumente, auhindu, kunstiteoseid,
trükiseid või mälestusesemeid ning kes
on nõus neid meile näitama või
soostuksid oma teadmisi väliseestlaste
tegemistest Suurbritannia misiganes
osas kaasmaalastega jagama – palun
võtke
meiega
ühendust
meilitsi
arhiiv@londonieestiselts.co.uk
või
helistage
Aet
Annistile
telefonil
07837037040.
Katrin Hiietamiga saab kontakti e-posti
aadressil katrinhiietam@hotmail.com.
Kaunist maikuu jätku soovides,
Ave Siilak
Londoni Eesti Seltsi arhiivitoimkond

K O K A K U N S T

Andres ja Vello Vahter, Bradfordi Eesti
Kodu esimees

2007 - 2010 oli dr. Andres Taul E.E.L.K.
peapiiskop ning tegi palju tööd kodu- ja
välismaal asuvate kirikuosade ühtsuse
taastamiseks. Üheks tema piiskopliku ameti
kõrghetkeks võib pidada aastatepikkuse
kirikuosade ühinemise protsessi lõpule
jõudmist, kui 13. novembril Tallinnas ja 28.
novembril Torontos 2010. a allkirjastati EELK
ja E.E.L.K. vahel nähtava ühtsuse kokkulepe.
2010.a. teenib Andres Taul EELK Välis-Eesti
Piiskopkonna piiskopi ametis. Kõik need
aastad on tema kõrval toetamas olnud
abikaasa Eneri ja lapsed.
Mart Salumäe, EELK Peetri Koguduse õpetaja

Mündised lambalihavardad
Lambašašlõkk kuulub vaieldamatult
šašlõkimaailma eliidi hulka.
Piisavalt marinaadis seisnud ja
küpseda saanud lambaliha maitse
on nautimist väärt.
Valmistusaeg: 40-60 min.
Ettevalmistus 30 min + maitsestub
6–8 tundi.
Koostis ja maitseained (8 portsjonit)
1.5 kg Lambaliha
800 g Tomat (väike)
300 g Šampinjon
Marinaad
3 sl Münt (hakitud)
1.5 dl Punase veini äädikas
3 sl Pruun suhkur
3 tl Sinep
2 tl Sool
4 sl Õli
1 tk Sidruni riivitud koor
1 dl Valge vein

Jaan Heinmaa

Lõika lambaliha 2–3 cm kuubikuteks. Vala
kaussi. Sega kastrulis marinaadiained, v.a
vein. Kuumuta keemiseni, võta tulelt ja lase
pool tundi jahtuda. Vala marinaad lihale,
sega läbi. Lase külmkapis 6–8 tundi seista.
Võta liha marinaadist ja lüki vaheldumisi
seente ja tomatitega varrastele. Grilli 15–20
minutit. Grillimise ajal kasta aegajalt
marinaadiga.
Toidutare.ee
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E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D
LEICESTERI

EESTI

366 Fosse Road North, LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727

MAJA

BRADFORDI

EESTI

NOTTINGHAMI OSAKOND

KODU

8 Clifton Villas, BD8 7BY. 01274 544221

eestimaja@gmail.com

Jaanipidu - laupäeval 21. juunil kell 17:00
Esinevad “Zetod”

Jaanipäeva simman ja grilliõhtu
laupäeval 14. juunil kell 18:00 kuni
hilisööni
Muusikalist meelelahutust pakuvad
lõõtspillimehed
Leho ja Toomas
eestist.
Söögiks värskelt grillitud liha, vorst, kotlett ja kodus
valmistatud salatid.

Sissepääs (sh toit) £9, lapsed alla 12 tasuta
Tulge peole! Kõik teretulnud ja võtke oma sõbrad kaasa!
Baaris müügil mitmekesine valik eesti jooke - Saku kuld, Originaal, Viru Valge,
Vana Tallinn, Kännu Kukk, jt.

Järgmine Lasterühm toimub 4. juunil, kus laulu ja mängu kaudu eesti
keelt harjutatakse. Lisa-informatsiooni saab Leicesteri Eesti Maja facebook'i
lehe kaudu.

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE

REMEMBRANCE SERVICE

JAANIPIDU
LONDONIS
laupäev, 7. juuni kell 14.00 kuni 23.00
Foxgrove Club, Westgate Road,
Beckenham BR3 5DE

Peakülalised - Elmari raadio
saatejuhid.
Päevakavas
14.00 Peo avamine – Elmari tunnike
15.00 Lasteetendus - Tiigrikutsu ja kloun
Felix
16.00 Elmari tunnike
17.00 Seasaare Näitemängu Seltsi
suveetendus „Toonekurg”
18.30 – 19.30 Mängud suurematele lastele
ning Sportmängud suurtele
19.30 Lõkke süütamine ja Londoni Eesti
Seltsi segakoori etteaste
20.30 Londoni Eesti Seltsi rahvatantsijad
21.00 Elmari Tantsuõhtu
Piletihind (kuni 6. juunini) £16;
pensionäridele £10; lastele (alla 13-a
vanustele) tasuta.
Kohapeal - £20; lastepilet £5; lapsed (5-a ja
nooremad) tasuta. Piletihind sisaldab
üritusele sissepääsu ja toitu.
NB! Oma alkoholi palume mitte kaasa võtta.
Peo korraldajad - Eesti Gild Londonis, Eesti
Kool Londonis ja Londoni Eesti Selts.
Toetajad - Estolink, Carrot Cars, Mouse Tail
Coffee
www.estonianguild.co.uk/jaanipidu-2014/

for those deported from the
Baltic States in 1941
KÜÜDITAMISE AASTAPÄEVA
MÄLESTUSTEENISTUS
pühapäev 15. juuni kell
15.00
St. James’ kirikus, Piccadilly
Organiser: Baltic Council in
Great Britain

IES ‘TULEVIK’
korraldab 10-16. august
Inglismaa eestlaste
65-es laste suvelaager!
Info:
kristysheldon@hotmail.com

JAANIKUUPIDU
pühapäeval 1. juunil kell 15.30
Grillimine (kuni kell 18.00).
Baar avatud päeval ja õhtul
Sissepääs: £3; lapsed 12+ a. - £1.50;
alla 12 - tasuta.
Salatid hinna sees,aga too kaasa oma
grillitoidud - vorstid, Šašlõkkid, lihad
jne.
Eestlased ja eesti sõbrad olete kõik väga
oodatud ja teretulnud! Bring your
friends along - everyone is welcome!
Ukranian Federation House,
Claremont Road,
Nottingham. NG5 1BH

Eesti Kodu baar on avatud: E: 20:00-24:00; K:
11:45-14:15 ja 18:00-24:00; R: 18:00-24:00; L:
12:00-14:00 ja 17:00-24:00; P: 13:00-23:00.
Saku õlud, Kiss, Viru Valge ja teised eesti joogid

RAHVAPIDU 2014
laupäeval 16. augustil kell 13.30 kuni 23:30
Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Kell 13:30 - suvelaagri lapsed
esinevad laulu ja rahvatantsudega
Kell 19:30 kuni 23:30 - Tants esinevad tuntud eesti muusikud
Ø Superloterii
Ø Tombola
Ø Baar, soe söök ja suupisted
kohapeal (Palume oma alkoholi mitte
kaasa võtta)
Ø Ühislaulud
Ø Rahvatants
Ø Müügilauad
Ø Tants
Ø Entertainment in a relaxed
atmosphere
OLETE KÕIK TERETULNUD!

LEHE- JA JAANIKUU
Eesti Hääl soovib
sünnipäeva lastele õnne
28. mai Carmen Tunney
(juubilar)
31. mai Liivi Öpik
31. mai Ellen Kokk (juubilar)
03. juuni Marju Põld
09. juuni Harry Pallas
12. juuni Silvi Billington
13. juuni Karin Blakeley
13. juuni Astrid Edwards
15. juuni Vello Riik (juubilar)
15. juuni Lea Kreinin
16. juuni Ene Öpik
16. juuni Piret Fairlie
16. juuni Vaike Läänemägi

Tähtpäevad
2. juuni 1858 Mahtra Sõda
4. juuni 1884 Eesti Lipu päev
5. juuni 1919 Algas sõda
Landeswehriga
8. juuni
1. Nelipüha
3-9. juuni 1989 Öölaulupidu
14. juuni 1941 Massküüditamine
Sündinud
22. mai 1904 Paul Viiding
29. mai 1873 Rudolf Tobias
30. mai 1885 V. Ridala
7. juuni 1937 Neeme Järvi
7. juuni 1939 Eri Klas
8. juuni 1875 Ernst Enno

Sel aastal on Eesti laste suvelaagri 65. a juubel!!
On juba hulk eesti soost lapsi / noori
suvelaagrisse registreerinud nii UKst, Eestist
kui ka Saksamaalt. Mõned lapsed Eestist ja
Saksamaalt tulevad laagrisse juba mitmendat
korda! Üks laste suvelaagri sihtidest on luua
sidemeid kodumaal elavate noortega ja selle
tõttu on laagrilised ja ka õpetajad kodumaa
ning teistest Euroopa maadest noorte tuleku
üle eriti rõõmsad.
Kas soovite lastelaagri sponsoriks hakata?
Laagri
korraldajad
on
väga
tänulikud
sponsoritele, kes viimaste aastate jooksul on
laagrit toetanud rahaliste annetustega. Koos
IEÜ ja IES Tuleviku toetusega aitab selline
toetus vähemalt osaliselt laagri ja Rahvapeo kulusid katta. Iga väike toetus aitab
laagri kulusid katta ning abistab noori.
Sponsoritele pakutakse välja tasuta
sissepääs Rahvapeole, prii söögipilet, 5 tombola piletit, reserveeritud istekoht ja
soovi korral pannakse sponsorite nimed ka Rahvapeo kavasse.
Kui soovite lastelaagri sponsoriks hakata, siis palun võtke ühendust laagrijuhi, Kristy
Sheldoniga - 98 Bates Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ. tel: 01928 725058

B & B GUEST HOUSE/
KÜLALISTEMAJA TARTUMAAL
Lynn and Bob Haidak, originally from
Lancashire, run a bed & breakfast
guest house in Ülenurme on the
outskirts of Tartu. There are four
double/twin rooms. Room rate
including breakfast is €45, single
occupancy €32, (€5 discount for ‘Tulevik’ members).
Extras include a small heated swimming pool (open spring & summer), sauna, BBQ
facility and two bicycles for hire.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714, Tartumaa. Tel: +372 6661163
Mob: +372 5334 1388. Email: guesthouse.seitse@gmail.com; www.seitsemaja.ee/

11. juuni 1962 Erika Salumäe
12. juuni 1949 Ivo Linna
Surnud
19. mai 1943 Kristjan Raud
23. mai 1956 Gustav Suits
30. mai 1999 Kalju Lepik
5. juuni 1975 Paul Keres
13. juuni 1890 J.V.Jannsen
Mälestame Inglismaal
lahkunuid
28. mai 1970 Alice Torma
29. mai 2002 Einar Ligema
2. juuni 1976 Rene Kangro
15. juuni 1998 Rein Rajamets
16. juuni 1993 Salme Pruuden

Leinateated teistest eesti ajalehtedest

Organiseerijad: IES ‘Tulevik’ ja
Inglismaa Eestlaste Ühing

OOTAME LASTE SUVELAAGRI SPONSOREID

Saatke pakke sugulastele ja sõpradele
jaanipäevaks! Pakke võetakse vastu reedel, 23. mail kell 10:00 kuni 12:00
Bradfordi Eesti Kodus (8 Clifton Villas,
Bradford, BD8 7BY).
laupäeval, 24. mail kell 10:00 kuni
12:00 Leicesteri Eesti Majas (366 Fosse
Road North, Leics, LE3 5RS).
pühapäeval, 25. mail kell 11:00 - 12:00
Londoni Eesti Majas (18 Chepstow
Villas, W11 2RB) .
Kes on pakisaatmisest huvitatud, palun
helistada või saata SMS Valli Kallasele
+3725041783;
epost: valentina@maarioko.ee

Books available from Eesti
Hääl
“THE INDRAWN HEART” by
Max Boyle
A travelogue in
Estonia. Max,
whose mother
was Estonian,
writes with
humour and
personal
feelings about
his journey to all
corners of
Estonia. £11
(inc. p+p).

“CHANGING IDENTITIES:
Latvians, Lithuanians and
Estonians in Great Britain” by
Dr. Emily Gilbert.
This book (446
pages) is
available from
Amazon.co.uk
at £10.85. If
you are unable
to purchase the
book online,
Eesti Hääl will
order the book
on your behalf
(handling fee
£2.00 per copy). ISBN
9781481875455. Cheques payable
to ‘Estonian News’.
Contact: Tel: 0115 877 6877.

Eesti Elu (Kanada)
Luule Naar (Lõhmus) *02.02.35 Pidulas; † 30.03.14 (T)
Aino Läänemets (Kittask) *10.11.21 Valgas; † 07.04.14 (T)
Regina Möller (Nurmela) *13.12.20 Eestis; † 15.04.14 (T)
Ingrid Heinmaa *10.12.33 Tartus; † 19.04.14 (T)
Helmut Mikk *08.05.14 Tartumaal; † 19.04.14 (T)
Lille Hirsch (Holmberg) *30.06.38 Hiiumaal; † 26.04.14 (T)
Lembit Randmaa *06.05.22 Tapal; † 27.04.14 Sudbury's
(T) - Toronto
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Uno Valkmann *14.05.20 Kasispeal; † 30.03.14 Mölndalis
Asta Randmaa *18.12.25 Kakumäel; † 31.03.14 (G)
Heikki Rikk *09.08.36 Tallinnas; † 04.04.14 (S)
Laine Berggren *09.03.27 Haapslus; † 12.04.14 Halmstadis
Leida Kokk (Silla) *25.10.16 Rakveres; † 16.04.14 (S)
Heiner Erendi *23.03.27 Rakveres; †19.04.14 Helsingborgis
Hillar Tuiskvere *21.08.30 Tallinnas; † 24.04.14 (S)
(S) Stockholmis; (G) Göteborgis
Vaba Eesti Sõna (USA)
Raimond Pals *06.11.17 Tallinnas; † 10.03.14 Lakewoodis
Evi Tiik *26.02.26; † 15.03.14
Mare Tamm (Migul) *20.11.27 Tartus; † 29.03.14 Marylandis
Eha Lond *09.05.20; † 02.04.14
Gunnar Paabo *15.06.28 Tartus; † 14.04.14 Washingtonis
Lembit Laasberg *04.07.22; † 16.04.14
Astrid Laamann*24.10.27 Petseris; † 25.04.14 N. Karolina
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EDWARD LUCAS: “VALESTI
MÕISTETUD VENEMAA?”
Sanktsioonid ei avalda Venemaale mõju:
see on liiga suur ja liiga rikas. Nende
kehtestamine oleks silmakirjalik, sest
Hiina on palju hullem. Lääs sõlmib lõpuks
ikka tehingu, nii et mõistlikum oleks hakata
sellele juba praegu mõtlema. Putini
režiimiga
kõnelemine
võib
olla
ebameeldiv. Mitterääkimine oleks aga
hukatuslik.
Sellised on nende argumendid, kes Suurbritannias, Saksamaal ja mujalgi usuvad,
et
lääne
Ukraina-poliitika
lähtub
põhimõtteliselt valedelt alustelt. Nad
usuvad, et lääs laskis võimaluse käest
juba 25 aasta eest, kui ei mõistnud, et
uus Venemaa erineb täielikult Nõukogude
Liidust. Koheldes seda vaenlasena –
alandades, piirates ja eirates –, me
muutsimegi ta vaenlaseks.
See seisukoht moonutab ajalugu. Me ei
ole Venemaad 25 aastat alandanud. Me
oleme selgroogu painutanud Venemaa
meelitamiseks,
julgustamiseks
ja
lepitamiseks. Me külvasime 1990. aastatel
Venemaa rahaga üle, et päästa
Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega
krahhi äärele jõudnud majandust. Me
võtsime Venemaa G8sse ja Euroopa
Nõukokku ning Majanduskoostöö ja
Arengu Organisatsiooni ootetuppa, ehkki
see ei vastanud ühegi mainitud
organisatsiooni
standarditele
ja
väärtustele. Lühidalt öeldes, me püüdsime
olla viisakad. See ei toiminud.

kas pole see siis just hea põhjus seda
kindlasti teha? Kui Venemaa oleks võtnud
oma naabrite julgeolekumuresid tõsiselt ja
püüdnud neid leevendada, ei oleks NATO
kunagi laienenud. See oleks võinud isegi
laiali minna.
Tegelik probleem suhetes Venemaaga ei
ole mitte see, et muu maailm kohtleks
Venemaad valesti, vaid et Venemaa ei
suuda astuda ühte jalga muu maailmaga.
Kreml (ja paraku suur osa Venemaa
inimestest) ei ole veel saanud üle
imperialistlikust minevikust. Enamikule
postkolonialistlikele riikidele annab ajalugu
vastutuse, mitte õigusi. Kuid Venemaa ei
soovi leppimist riikidega, mida ta ja
Nõukogude Liit on viimastel sajanditel
ruineerinud ja traumeerinud. Ta soovib, et
hoopis need peaksid end aupaklikult
üleval. Ja kui nad seda ei tee, üritab ta
neid õõnestada.

Lugesin
äsja
Eesti
kaitsepolitsei
aastaülevaadet. Selles võib lakooniliste
sõnade taga leida rahutuks muutva pildi
elust
Euroopa
rindejoonel.
Selles
avalduvad ilmekalt viisid, kuidas mitmed
Kremli toel tegutsevad organisatsioonid
püüavad üles kütta vene päritolu Eesti
elanikke, muu hulgas korraldades isegi
poolsõjalisi suvelaagreid, millest üht
toetas Venemaa sõjaväeluure GRU ja kus
õpetatakse kõike alates propaganda
tegemisest
kuni
rindemeditsiinini.
Samasuguseid pingutusi võetakse ette
Jah, NATO ja Euroopa Liit laienesid – aga Lätis.
mitte võimu suurendamise nimel. Endised Kui Venemaa oleks tõepoolest valesti
kommunistlikud
riigid
tahtsid
ise mõistetud, aga olemuselt rahumeelne riik,
meeleheitlikult liituda. Ajalugu oli neile mis
reageerib
ainult
talumatutele
õpetanud, kui ohtlik on jääda ilma provokatsioonidele, miks on tal siis olnud
võimaluseta otsustada ise oma tulevikku. vaja nii palju aastaid Balti riikides rahutust
Viimaste kuude sündmused on näidanud, üles kütta? Need riigid, kes tunnevad
et neil oli täielik õigus. Kas tõesti keegi Venemaad paremini kui keegi läänes, on
usub, et Moldova on neutraalsuse tõttu andnud parima, et meid hoiatada – ja
paremas olukorras?
vastutasuks oleme neisse ikka ja jälle
Mõned kommentaatorid, näiteks Peter üleolevalt suhtunud, neid lausa eiranud,
Hitchens, väidavad, et Balti riigid seadsid osaliselt ka seepärast, et läänes leidub
end NATOga liitudes ise ohtu. Aga kui su rohkelt selliseid Venemaa «asjatundjaid»,
naaber on nii äkiline, et üritab keelata isegi kes on ikka ja jälle eksinud kõiges riigi
vargavastast signalisatsiooni paigaldada, kohta, mida nad väidetavalt peaksid nii
hästi tundma.

L O N D O N I R A H V A T A N T S U R Ü H M (algus lk 2)
Mullu sügisel viis elutee Liisi uusi maid
avastama ja teatepulk anti üle Marje Viilule,
kes oli leidnud rühma vaid paar kuud
varem. Marje tegi oma esimesed
tantsusammud vanemate kõrval. Tema
vanemad kohtusid peotantsutrennis ja
realiseerisid oma tantsukirge õpetajatena
Tartu maakonnas. Seega on Marje olnud
tantsuga seotud kogu elu. Ta on
praktiseerinud enam kui kümmet eri stiili,
aga kõige kallimaks südamele on ikka
jäänud eesti rahvatants.
Marje ütleb: „Ma olen ääretult õnnelik, et
saan juhendada ja olla üks meie
tantsijatest, sest sedavõrd kokkuhoidvat
gruppi on raske leida. Meie treeningud
mööduvad täis entusiasmi ja hoogsat
pingutamist ning samuti on meil tihe
läbikäimine väljaspool trenne.“
Marje senise töö suurimaks võiduks on
see, et Seltsi rahvatantsurühm tõstis oma
eesmärgid varasemast veelgi kõrgemale
ning
alustas
sihipäraseid
pingutusi
eesmärgiga saada Tantsupeole. Kui veel
sügisel käis aktiivselt kohal neli paari ja
kogu ettevõtmine tundus ebarealistlik, siis
üleskutsed kõikvõimalikes kanalites tõid
mitmeid uusi huvilisi. Marje tegi rühmale
reklaami ka Eesti Gildi üritusel „Kes on
Gildis?“. Üllatuslikult oli paari nädalaga
piisav arv tublisid ja entusiastlikke

tantsupaare olemas ning uuenenud
koosseisuga võidi alustada. Ühiseid
pingutusi kroonis edu ja tänavu märtsis
võetigi Seltsi rahvatantsurühm täies
koosseisus (8 paari) vastu Tantsupeo B2
segarühmade ridadesse. Hurraa! Sellest oli
rühm juba aastal 2011 vaikselt unistanud.
Siis olid sõbrad meile õlale patsutanud ja
lohutanud: „Suurelt unistate, aga väga
ebareaalne!”
Seltsi rahvatantsurühm on suurepärane
näide sellest, kuidas ühisel nõul ja ühisel
jõul on võimalik ka kõige raskemad
takistused ületada. Meil on aga juba
mitmeid uusi plaane. Olge valmis,
tantsurahva ideed on ikka täis üllatusi!
Peatse kohtumiseni 7. juunil toimuval
Londoni jaanipeol!
Evelin Siilak, Londoni Eesti Seltsi
rahvatantsurühma tantsija

Laul,

mis

ei

taha

lõppeda

Laulmine on eestlaste puhul eriline
fenomen. Eestlane oli ja on
laulurahvas! Ka välismaal elades
kasvab ja areneb see musitseerimise
soov jätkuvalt. Lauldes kodust kaugel
olles - teadvustuks kui eestlaseks
olemine palju selgemalt…
Siit ja sealt üle Suurbritannia ja
teistest Euroopa maadest kostis hääli,
et laulaks veel. Ja laulaks ehk
tavapärasemast veidi omalaadsemat
laulumuusikat. Erinevaid püsikoore
ikka leidub, aga kõik ei saa kauge
elukoha tõttu või ajapuudusel neis
osaleda.
Rahvusvaheline
Eestlaste
Eksperimentaalkoor ehk REE koor
tekkiski
loomuliku
protsessi
tulemusena. Loomise ideest sai
tänavu mais 3 aastat ning tähistasime
seda ka väikese sünnipäeva peoga
möödunud laupäeval Leicesteri Eesti
Majas. Koor ühendab tänase seisuga
eestisoost lauljaid ligi 10 erinevast
Euroopa riigist ning tänase seisuga on
meil
seljataga
5
edukat
ja
muusikaliselt erilaadset ning põnevat
koorilaagrit: 3 Inglismaal, 1 Belgias, 1
Eestimaal.
Viimasel
nädalalõpu
veetsime
kooriharjutusbaasina
Catthorpe’I
Mõisas
Kesk-Inglismaal
ning
esinesime piduliku Emadepäeva
kontserdiga Leicesteri Eesti Majas.
Peasolistiks oli seekord armastatud
laulusolist Erich Krieger Eestist ning
nooruke
lauljatar
Kelli
Piksar
Soomest. Veel osalesid muusikud Are
Jaama Eestist ning Andi Piliste
Inglismaalt.

Kooriliikmete
inspiratsioonil
on
tekkinud uue ning värske ideena
korraldada tulevane laululaager 2015
varasuvises Pärnus. Teemaks: Mereja lembelaulud. Pop – jazzmuusika
võtmes sekka ka moderniseeritud
rahvaliku muusika töötlusi. Luban
juba ette, et kava saab olema
erakordselt
avastamisrohke
ja
muusikaliselt põnev! Niipea kui
kuupäevad lõplikult paigas, hakkab
kohe sellele üritusele varasemast
varasem registreerimine, sest huvilisi
on seekord planeeritust hoopis
rohkem.
Meie tööde ja tegemistega saab
tutvuda ka:
www.eksperimentaalkoor.co.uk
Veelkord tahaksin tänada kõiki abilisi,
kelle toel sai võimalikuks REEkoorilaager Catthorpe 2014. Eriline
südamlik tänu Inglismaa Eestlaste
Ühingu juhatuse liikmetele ja Toomas
Ojasoole, kelle transpordiabi ja kogu
organiseerimistöö
kohapeal
oli
fantastiline! Lauljate poolt suur aitäh
sulle!
Uute
loominguliste
kohtumisteni

SPORT

BALTI SÜMPOOSION

KERGEJÕUSTIK
Hooaja esimesel Teemantliiga etapil
Dohas 9. mail võitis meeste
kettaheite
poolakas
Piotr
Malachowski 66.72-ga. Teise koha
sai India rekordimees Vikas Gowda
tulemusega 63.23. Gerd Kanter heitis
viimasel katsel 62.90 ja tõusis
viiendalt kohalt kolmandaks.
TENNIS
Anett Kontaveit (WTA 192.) kaotas
Floridas toimunud ITF-i tenniseturniiri
poolfinaalis
juunioride
vanuses
ameeriklannale Taylor Townsendile
(WTA 256.) 6:3, 6:7, 4:6. Veerandfinaalis Anett alistas maailma 61.
reketi Marina Erakovici (UusMeremaa).
Ungaris peetaval Davis Cupi III liiga
Euro-Aafrika tsooni alagrupiturniiril
kaotas Eesti meeskond 1:2 Türgile.
Järgmises mängus Eesti mehed
võitsid San Marinot 3-0. Kohamängus
nad võitsid Maltat 2:1 ja lõpetasid
5.-6. koha jagamisega.
JALGRATTASPORT

Kolmandas paneelis „New Directions“
tutvustasid oma teadustöö teemasid
Balti riikidest pärit üliõpilased või need
üliõpilased, kelle uurimus on seotud
Balti riikidega. Täpsema ülevaate
programmist, kõnelejatest ja teemadest leiab siit:
http://www.estonia.gov.uk/news_
events/news/aid-2413

Türgi velotuuri võitjaks krooniti britt
Adam Yates, kellele eestlane Rein
Taaramäe kaotas teisena talle 5
sekundit ja prantslane Romain Hardy
kolmandana 39 sekundit. Adam
Yates tuli esimese britina Türgi turniiri
üldvõitjaks oma esimesel võistlusaastal professionaalina. Viimast
etappi alustas ta ühesekundilise
edumaaga Taaramäe ees, kes
võistleb Prantsuse Cofidis meeskonnas. Cofidise meeskond võitis

Foto: Irene Mikk

kingitud
järgmiselKivi
aastal
2015!koorile
Erich Kriegeri poolt

(algus lk1)

Foto: Eesti Saatkond

Sellel aastal võttis üritusest osa
ligikaudu 70 kuulajat, kelle hulgas oli
nii suursaadikuid, ajakirjanikke kui
üliõpilasi. Sümpoosioni peakorraldaja
on Balti Nõukogu Suurbritannias
koostöös siinsete Eesti, Läti ja Leedu
saatkondade ning UCL SSEESiga.
Ürituse
peakõnelejate
leidmine
toimub rotatsiooni alusel. Eelmise
ürituse peaesineja leidis Eesti. Tartu
Ülikooli professor Andres Kasekamp
käis Londonis 2012. aastal. Sellel
korral oli esineja leidmine Leedu
ülesandeks ja järgmisel aastal on Läti
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†
Igavesele unele lahkus meie armas

ROGER WILLIAM EDWARDS
sünd: 10.04.1949 Manchesteris
surn: 13.05.14 Clifton Campville, Staffordshire’is

Mälestavad sügavas leinas

abikaasa Astrid,
pojad Alexander ja Kristian,
ema Joan,
õde Janice ja õemees Pete ,
Karin ja Adrian,
Sugulased Eestis.

22. mai 2014

†

†

Lahkus meie kauaaegne hea sõber

Armast sõpra

ROGER EDWARDS

ROGER EDWARDSit

Mälestame leinas ning avaldame
kaastunnet Astridile ja perele

Mälestavad leinas

Reet ja Toomas,
Laura ja Chris,
Lydia
Kauaaegset liiget

ROGER EDWARDSit
mälestab

IES Tulevik

Kristy,
Peter ja Kate,
Carla ja Brad,
Jaime ja Danny,
Bethany ja Peter,
Malle,
Uku ja Nikki,
Ly, Wayne, Lucy ja George
Sügav kaastunne Astridile, Alexanderile ja Kristianile

†
Avaldame kaastunnet Astridile ja poegadele

ROGER EDWARDSi
ootamatu lahkumise puhul

Vello ja Jacqui
Tiiu, Bernie ja Eimi
Tiina ja Spon
Tiiu Beck, Jaan Rajamets perekonnaga
Astrid Wilson ja pojad
Dolli Reitel, Oskar ja Carl

Rein Tisler
Ants Aug
Linda, Rich, Martin ja Jessica
Ingrid, John, Helen ja Nikki Williams
Ruth, Haydn, Joel and Lucy
Perekond Ratnik

"MIDA PÕNEVAT PAKUB EESTI?"
Grupp 13-16 aastaseid Eesti juuurtega
noori, kes elavad Saksamaal (enamus
sünnist saati) lendasid kevadkoolivaheajaks Eestisse, Tartusse.
Hommikupoolikul käidi Tartu Miina
Härma Gümnaasisumi koolitundides,
pärastlõunaid täitis tihe haridus – ja
kultuuriprogramm. Saksamaa eestlaste
ühingule (EÜSL) on oluline, et siinmail
elavate eestlaste side Eestiga ja
eestlusega ei kaoks. Eriti tähtsaks
peetakse järelpõlve siduvust eestluse ja
Eestiga. Nii tekkiski mõte koguda üle
Saksamaa elavad noored kokku ja reisida
nädalaks Eestisse. Rahaliselt toetasid
seda ettevõtmist Eesti Ühiskond Saksa
Liitvabariigis (EÜSL) ja Ülemaailmne
Eesti Kesknõukogu (ÜEKN).
Noorte projekti eesmärgiks oli süvendada
nende
iseseisvat
sidet
Eestiga,
tutvustada noortele Eesti haridussüsteemi, pakkudes võimaluse külastada
Eesti kooli ja osaleda koolitundides.
Äratada noortes huvi sidumiseks Eestit
oma tuleviku plaanidesse (haridustee,
elukutse, elutee). Pakkuda noortele
intensiivne eesti keele praktitseerimse
võimalus, olles eesti keelses keskkonnas,
koos Eestis sündinud ja elavate
omaealiste noortega.
Leila (15 a.) kirjutab järelkajas: Minu
tunne peale reisi: tagasi tahaks!
Eesti inimestest jäi mulle soe ja südamlik
mulje. Meie programm oli tihe ja
vaheldusrikas.Iga päev tôi uut ja
huvitavat, palju oli vahvaid üllatusi. Sain
kaasa elada Eesti koolielule.
Parema meelega läheksin tagasi Miina
Härma kooliklassi kui sellesse majja, kus
asub mu kool Saksamaal. Eesti kool
imponeeris
mulle
väga
ilusa
arhitektuuriga, üllatavalt hästi varustatud
klassiruumidega (eriti käsitöö klass) ja
hoolitsetud ümbrusega. Muljet avaldas

ôpilaste austus ôpetajate vastu, distsipliin
tundides. „Tartu Postimehes“ kuuldu oli
pônev.
Eesti sauna soovitan igaühele. Tartu
„Ahhaa“ keskuses nägin asju, mida raske
sônul seletada ja kirjas kirjeldada, kuid
mis siiski vastavad füüsika seadustele.
Ja kôige tagatipuks on vahva omada
iseenda
DNAd
kaasaskantavas
topsikeses.
Reisipäev Eestisse
Frankfurti
lennujaamas
grupiga
esmakordaselt kokku saades ei osanud
noorte nägudelt tõlgendada, kas sealt
peegeldus ooterõõm või karm kodune
korraldus! Nii mõnelegi oli see
esmakordne reis üksi Eestisse.
Enamus noori ei tundnud teineteist või
olid aastete eest kuskil eestlaste
koosviibimisel kohtunud. Olime kõik
rõõmsad kui pika reisipäeva õhtutundideks Tartu bussijaama jõudsime,
kus meid Eesti pered juba ees ootasid,
et noori vastu võtta ning oma kodudesse
viia.
Matthiase (13a.) ema kirjutab: Minu laps
on tüüpiline tänapäeva laps, kellel on kõik
olemas ja seetõttu on raske teda uute
asjadega vaimustada. Reisile läks siiski
vabatahtlikult ;)
Aga tagasi tuli täiesti uus laps, küsis
innukalt: "Emme, kas sa märkad, et ma
räägin palju paremini eesti keelt?" Mina
ise suurt vahet ei märka, ta rääkis ennegi
hästi, aga kui ta ise juba märkab, et tegi
keelearengus hüppe, siis küllap see nii
ka on.
Miina Härma Gümnaasium
Kohe esimesel päeval võttis meid Miina
Härma koolijuhtkond pidulikult vastu. Tiia
Lepik (Miina Härma Gümnaasiumi
direktori asetäitja arendusjuht), kellega
juba sügisest saati tihe kirjavahetus aset

Loreida ja Erik Gorsanovs
Ina ja Nina Holliday
Bob ja Lynn Haidak
Virge ja Nigel James
Sirje ja Eino Ilmari
Inglismaa Eestlaste Ühingu juhatus
Noorte projekt

leidis ning kes kogu meie plaane algusest
saati nii positiivselt toetas, tervitas meid
lühidalt. Ene Tannberg (Miina Härma
Gümnaasiumi direktor) tutvustas meile
Miina Härma kooli ja selle pikka ajalugu.
Sel aastal möödub kooli nurgakivi
panekust 100 aastat. Kooli asutajate
nimed pole Eesti rahvale tundmatud –
Jaan Tõnisson, Miina Härma ja Peeter
Põld, kelle poeg Toomas Põld on
Saksamaal tuntud, teatud ning tänu
kellele on ka Miina Härma kooli sidemed
Saksamaaga tihedad ja soojad. Järgnes
põgus Saksamaa noorte enesetutvustus,
vastastikkune küsitlus ning koolisüsteemide võrdlus.
Koos oma pere noortega külastasid
Saksamaa noored kolmel päeval Miina
Härma koolis koolitunde. Hirm, et nad
oma kevadkoolivaheajal Eesti kooli
külastama peavad oli täielikult asjatu.
Just koolis osalemine oli see, mis siiani
paljudele täiesti tundmatu ning mida
Saksamaa noored selle reisi järelkajas
lemmikuks nimetasid.
Lars (14 a.) kirjutab järelkajas: “Mulle
meeldis meie programmist sel korral
Eestis kõige rohkem koolis käimine. Nüüd
ma saan aru, miks mu ema (kes on Miina
Härma koolis 11 aastat käinud) ainult
head oma kooliajast räägib. Koolimaja on
nii ilus ja puhas. Tunnid on hoopis
huvitavamad kui meil Saksamaal, sest
õpilased saavad nii palju ise kaasa teha.
Koolis on wifi, saab igal pool internetti
kasutada. Hommikune koolipäev algab
muusikaga filmist Mission Impossible,
see on nii COOL. Tunnid on kuidagi
rahulikud, õpilased ja õpetajad on hoopis
vaiksemad. Ja selle asemele, et koguaja
ennast meldida, küsib õpetaja hoopis
õpilastelt. Sellepärast peab ju ka tundi
jälgima ja tähele panema. Meeldis ka, et

vahetunnid olid pikemad ja klassi pidi
koguaeg vahetama.
Ma oleksin hea meelega pikemalt kooli
käinud. Koolisööklas on nii head söögid.
Pere, kelle juures ma olin, meeldis mulle
väga. Tahan neid oma järgmisel Eesti
reisil jälle külastada.
Teater Vanemuine
Vaatasime lastemuusikali „Detektiiv
Lotte“, mis küll ehk pisut nooremale
publikumile mõeldud, kuid mille tegelased
on Eestis väga populaarsed ja kõigile
tuntud. Koheselt etenduse lõppedes,
tervitas meid Vanemuise teatri noortetööjuht Mall Türk, kes meiega sammud
lavale seadis. Seal saime jälgida äsja
nähtud lavastuse lavadekoratsioonide
mahavõttmist ning õhtuse lavastuse
ülessepanekut.
Tervelt kaks tundi toimus meie
ekskursioon Vanemuise teatris Mall Türgi
ja Kertu Tombaku juhtimisel. Huviga õpiti
lavataguseid kulisse tundma, uudistati
kostüümide ning rekvisiitide valmimist.
Üllatav oli teada saada, et Tartu
Vanemuise teatril on ühtekokku 9 korrust
ja lava kõrguseks 22 meetrit! Ka noored
paistsid teatrimaailmast nakatust saavat,
muljeid vahetati pikalt ka veel järgneval
ühisel söömaajal Shakespeare kohvikus.
Kareni (16a.) kirjutab järelkajas: Mulle
meeldis see sõit Eestisse väga! Kool oli
ilus ja seda külastada väga huvitav, sest
mitmed
asjad
on
seal
teisiti
organiseeritud kui Saksamaal.
Kõik ettevõtmised olid väga toredad. Eriti
meeldisid mulle ülikool ja AHHAA keskus.
Vanemuise teatris meeldis mulle eelkõige
ekskursioon. Meeldiv oli peres elada ja
ka meie grupp oli mõnus.
Leidsin endale uusi sõpru ja nii oli kogu
reis ääretult tore! Suur, suur tänu kõige
eest!!!
järgneb juunikuu lehes

