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ÜMARLAUD LONDONIS

Foto: Aet Annist
Laupäeval 28. novembril tuli kokku
'Ümarlauale' suursaadiku Lauri Bambuse
kutsel uues Eesti saatkonna hoones 25
delegaati viieteistkümnest eesti
organisatsioonist üle Inglismaa. Kahjuks
puudusid delegaadid Ŝotimaalt, kuna
Edinburgh'is toimus samal nädalavahetusel
eesti näidendi ‚Mikiveri Tagi’etendus.

toimuvad väljaspool pealinna. Ta tuletas
meelde, et Eesti Vabariigi 100. aasta juubel
toimub kahe aasta pärast ja soovitas
delegaatidel vaadata internetis
veebilehekülge www.ev100.ee. Eesti
organisatsioonid UK-s ei ole veel toimkonda
moodustanud, mis oleks oluline selle tähtsa
juubeli tähistamiseks.

Ümarlaud algas UK-s neli aastat tagasi
endise suursaadiku Aino Lepik von-Wireni
ideena, et anda võimalus eesti
organisatsioonide esindajatele järgmiste
aastate aastaplaanide arutamiseks,
üheteisega suhtlemiseks ning ka tihedama
koostöö võimaldamiseks.

Mõned esindajad küsisid kuidas saaks abi
sponsoritelt. Hiljuti Londoni jõudnud
majandusdiplomaat Mare Troop teatas
kõigile, millised sidemed eksisteerivad UK ja
Eesti vahel ja kui palju eesti ettevõtteid, eriti
IT alal on asutatud Londonis.

Sarnased teemad kerkisid jälle varakult üles
selle aasta kokkutulekul. Suursaadik ja
saatkonna pressidiplomaat Helen Rits
rõhutasid kui tähtis on aastakava ette
planeerimine ja ürituste reklaamimine ning
turustamine. IEÜ esimees ja Eesti Hääle
administraator nõustus sellega ja teatas, et
üle aastate on kolm suuremat
organisatsiooni (Bradfordi Eesti Kodu,
Leicesteri Eesti Maja ja Londoni Eesti Selts)
enda vahel määranud kindlad kuupäevad
suurtemateks üritusteks, näiteks
jaanipidudeks ja jõulupidudeks. Helen Rits
teatas, et ta paneb hea meelega ürituste
informatsiooni internetti ja Toomas Ojasoo
paneb info ka Eesti Häälde.
Siis võttis sõna uus kultuurinõunik Kersti
Kirs, kes varem töötas Pariisis. Ta teavitas
osalejaid mõnedest tähtsamatest
kultuuriüritustest, mis toimuvad järgmisel
aastal Londonis ja ka mõnedest, mis
Inglismaa Eestlaste Ühing Toomas Ojasoo, Astrid Edwards
Londoni Eesti Selts - Evelin Siilak, Tiia Avastu,
Allan Reinsalu, Aet Annist
Leicesteri Eesti Maja - Teet Toome
Bradfordi Eesti Kodu Klubi Vello Vahter, Kirret Kanna, Sirli Truusa
Nottinghami Eestlased - Kadri Saat
Eesti Abistamise Komitee - Ida Lemsalu
I.E.S. Tulevik - Karin Blakely, Astrid Edwards
Eesti Hääl - Toomas Ojasoo

Arutlusele tuli järgmise aasta Rahvapidu,
mis on viimastel aastatel toimunud
augustikuus Catthorpe Manor'is KeskInglismaal koos eesti laste suvelaagri
lõpupeoga. Tehti ettepanek seda üritust
korraldada veidi hiljem, võibolla
septembrikuus, kui suvepuhkused on
lõppenud ning valida pidustusteks uus
asukoht, kus transpordiühendus Põhja- ja
Lõuna-Inglismaa ning Šotimaa ja Wales`iga
oleks parem – näiteks Leicesteris, kus on
küllalt suuri saale ja ka Eesti Maja. Rõhutati,
et sellise ürituse hea kordaminek nõuab
mitme organisatsiooni koostööd ja paluti
arvamusi selle kohta avaldada detsembrikuu
lõpuks.
Ümarlaud lõppes maitsva einelauaga ja
nendel, kellel oli huvi oli ka võimalus
konsulaarnõuniku Sven Tölp'iga vaadata
konsulaarosakonda.
Tänud kuuluvad Helen Rits'ile ümarlaua
organiseerimise eest.
EELK Kogudused - Virge James, Aili Eistrat,
Adelies Beermann, Karin Eistrat
Londoni Eesti Maja - Aili Nurk
Eesti Kool Londonis - Liina Särkinen
Eesti Kool Põhja-Inglismaal Haldi Kranich-Wood, Maria-Kristiina Kontus
Eesti Gild Londonis - Liina Särkinen, Kadi Link
Cambridge’i Ülikooli Eesti Selts Kristian Sutt, Teisi Tamming
Eesti Muusikaühing Inglismaal - Reet Kromel
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Järgmine Eesti Hääl ilmub
15. jaanuaril 2016
Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt
7. jaanuariks

EESTI GILD LONDONIS
PÄ LV I S TÄ N U K I R J A
Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval Eesti Gildi Londonis
26. novembril tähistatava kodanikupäeva puhul tunnustas
välisministeerium juba kuuendat korda tänukirjaga rahvadiplomaate,
kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt
panustanud Eesti riigi positiivse maine loomisesse oma asukohamaal.
Teiste seas tänati sellel
aastal ka Eesti Gildi
Londonis.
Saatkond Londonis ühineb
välisministeeriumiga ning
tänab Eesti Gildi suure töö
eest, mida nad on teinud
Eesti
tutvustamisel
ja
eestluse
hoidmisel
Londonis. Suursaadik Lauri
Bambuse sõnul on kõik
Londoni
Eesti
Gildi
praegused
ja
endised
eestvedajad auga välja
teeninud suure tänu ning
tunnustuse.
Tehtud tööd ja tegemised
on küllap pakkunud rõõmu
nii
Gildiga
liitunud
Liina Sarkinen, Kadi Link, Lauri Bambus inimestele kui ka neile,
Foto: Helen Rits
kellele kümneid ja kümneid
üritusi on korraldatud. „Mul on südamest hea meel näha, et nii paljud
tublid inimesed on suure pühendusega valmis tegutsema selle nimel,
et Eesti oleks Suurbritannias paremini nähtav ning ka siinse Eesti
kogukonna liikmetel oleks võimalus ühiselt kokku tulla ja oma Eesti
päritolu üle uhke olla,“ märkis Bambus.

P R E S I D E N T I LV E S K I H L U S
President Toomas Hendrik
Ilves kihlus Ieva Kupcega (38).
„Toomas Hendrik Ilves ja Ieva
Kupce
kihlusid
novembri
keskpaigas. See oli nende
isiklik otsus ega ole seotud
Toomas Hendrik Ilvese kui
vabariigi
presidendi
ametiülesannetega,” kinnitas
presidendi avalike suhete
nõunik Toomas Sildam.

Ieva
Kupce
on
Läti
kaitseministeeriumi küberjulgeolekupoliitika
koordineerimissektsiooni juht. Ta
tegeleb
2012.
aastast
Läti
küberkaitsega. Ta on töötanud Läti
NATO-esinduses ning Euroopa Liidu
eriesindaja nõunikuna Bakuus.
Naisel on ka ligi 2-aastane tütar ja
13-aastane poeg, kelle isa on Läti
saadik Kreekas Ivars Pundurs.
Postimees.
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THREE ESTONIANS FOUND GUILTY OF
JEWELLERY ROBBERY IN LEEDS
On 27th November three Estonian
men were found guilty of a robbery
conspiracy in which watches worth
almost £1m were stolen at gunpoint
at jewellers in Leeds and London.
The jury was unable to reach a
verdict in relation to a fourth
defendant, Raigo Malm, 39 who will
face a new trial. On 1st December
Alar Kajurand, 26, Rainis Kilk, 26,
and Tamair Uibopuu, 30 were
sentenced to a total of 51 years in jail.

of the crime. He said: “Without any
thoughts for their own personal
safety, they were able to detain
Uibopuu until the arrival of the police.
This shows consummate public
spiritedness.” The three were each
awarded £750 for their actions. A
security guard who intervened in the
robbery in London also received the
same reward.
Kajurand and Kilk caught a train to
Manchester from Leeds rail station
and were arrested later. Malm was
not present at either of the robberies,
but was involved in planning both
raids.

The conspiracy involved robberies at
“Berry’s” on Albion Street, Leeds, on
March 24 and “Watches of
Switzerland” on Oxford Street,
London, on February 25 this year, Recorder Slater said “Each of you
where six Cartier watches worth just comes from Estonia and each of you
under £30,000 were stolen.
came from that country with the
The jury heard how Kajurand was specific purpose of robbing one or
caught on CCTV wearing a wig as he the other of those stores.”
approached the security door before Kajurand claimed he was beaten up
producing a gun as staff and security when he initially refused to take part
guard backed away. Kilk and in the raid and said that threats were
Uibopuu then entered the store made against his relatives. He told
armed with hammers and smashed the jury that he had been promised a
glass display cases before taking job in the building trade. Instead he
watches. 64 of the watches were later was instructed to buy an air gun and
recovered but £450,000 worth of ammunition. He said the man in
watches remain outstanding.
charge of the operation told him that
The judge praised the bravery of he was taking in part in an insurance
three members of the public who fraud and told him he had nothing to
tackled them as they fled the scene be worried about.
Inglismaa
Leedsi
kroonikohus
mõistis kolm Eesti meest vangi
vääriskellade relvastatud röövide
eest umbes miljoni naelsterlingi
väärtuses.
Röövid
leidsid
aset
Berry’se
juveelipoes Leedsis 24. märtsil ning
Londoni Oxford Street’il asuvas
Watches of Switzerland’is 25.
veebruaril sel aastal. Leedsis
röövisid mehed £935,000 väärtuses
kelli. Londonis röövi käigus viidi
kaasa
kuus
Cartier’
kella
koguväärtusega veidi alla £30,000.

Alar Kajurand ja Rainis Kilk mõisteti
mõlemad 18 aastaks ning Taimar
Uibopuu 15 aastaks vangi. Neljas
röövel Raigo Malm poodi ei
sisenenud, vaid ootas oma kaaslasi
poe juures ja kuna kohus ei jõudnud
otsusele tema süüteos, siis tuleb
tema kohta uus kohtumenetlus.
Kajurand rääkis kohtus, kuidas ta
sõitis Eestist Suurbritanniasse, kui
talle lubati seal tööd ehitusel. Kui
talle pakuti võimalust osaleda
«kindlustuspettuses» ei olnud ta
enda sõnul sellega algselt nõus, kuid
pärast peksmist ja tema lähedaste
vägivallaga ähvardamist nõustus ta

INGLISE KEELEGA POLE PROBLEEME
Rahvusvahelise haridusettevõtte EF
Education First 70 riigi täiskasvanud
elanike
inglise
keele
oskust
võrdlevas edetabelis leiab Eesti sellel
aastal
seitsmendalt
kohalt,
paigutudes sellega väga hea inglise
keele oskusega riikide sekka.

paranenud nii riigi punktisumma kui
koht. Üle-eelmise aasta tulemust, mil
Eesti paigutus neljandale kohale,
siiski korrata ei õnnestunud.

Maailma kontekstis paistab Eesti
silma meeste veidi parema inglise
keele oskusega. Mujal on olukord
Esikohal on Taani. Järgnevad valdavalt vastupidine.
väikese vahega Holland ja teised EFi indeksisse tuleb suhtuda teatud
Põhjamaad nagu Rootsi, Norra ja mööndustega. Indeks põhineb testi
Soome.
interneti
vahendusel
teinud
Eesti leiab Sloveenia ja Luksemburgi vabatahtlike tulemustel. Kokku tegi
vahelt. Võrreldes eelmise aastaga on seda eelmisel aastal rohkem kui
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ESTONIAN AIR LÕPETAS TEGEVUSE
7-ndal
novembril
tõusis
Tallinna
lennuväljalt õhku viimane rahvusvärvides
Estonian Airi lennuk, mis suundus
Kopenhaageni poole. Lennu väljumist
oodanud reisijad ütlesid, et neil on kahju, et
Estonian Airiga nõnda on läinud. Eesti oma
lennufirma on nende sõnul ikkagi oluline.
Euroopa Komisjon otsustas, et Eesti
kümned miljonid eurod riigiabi Estonian
Airile oli ebaseaduslik ning see tuleb
tagastada, mis tähendab ligi 24 aastat
tegutsenud rahvusliku lennukompanii
lõppu. EK otsusest tulenevalt on Eesti riigil
kohustus nõuda raha tagasi, mis käivitas
Estonian Airi pankroti. Euroopa Komisjoni
konkurentsivoliniku pressiesindaja sõnul

sai Estonian Airile saatuslikuks äriplaan ja
tõsiasi, et restruktureerimisabi anti rohkem
kui ühel korral.
Samuti oleks Estonian Air pidanud
pakkuma kompensatsioonimeetmeid turu
moonutuste
kõrvaldamiseks,
näiteks
loobuma mõnest kasumlikust liinist, et selle
saaksid hõivata teised lennufirmad.
Estonian Airi viimase lennu koju toonud
kapten Immanuel Pärt, kes tegi avaliku
pöördumise Eesti riigi ja rahva poole, on
legendaarse Eesti helilooja Arvo Pärdi
poeg. Pöördumises vabandas kapten
muuhulgas Eesti riigi ees kõikide Eesti
lendurite nimel, öeldes: "Vabandust, Eesti,
et olemas oleme."

UK-ESTONIA TECHLINK
20. novembril toimunud Suurbritannia ja
Eesti D5 ministrite kohtumise raames
kuulutati
avatuks
ühine
uus
koostööplatvorm
UK-Estonia
TechLink. Tegu on initsiatiiviga, mis toob
kokku
Suurbritannia
ja
Eesti
tehnoloogiavaldkonna liidrid, et veelgi
enam
ühiseid
innovatsioonija
koostöövõimalusi luua.

teiste juhtivate e-riikide vahel. On äärmisel
põnev näha juba praegu toimivat meie
riikidevahelist suurepärast koostööd ning
üha uusi kerkivaid võimalusi tuleviku
koostööks. UK-Estonia TechLink luuakse
juba praegu edukalt toimivale kahe riigi
vahelisele
valitsus-,
ärija
haridusvaldkonna koostöö pinnasele.
Programm keskendub valdkondadele nagu
finantstehnoloogia,
küberjulgeolek,
biotehnoloogia, e-valitsus, “targa linna”
lahendused ja haridus,” tutvustas UKEstonia TechLinki Lord Bridges.

“UK-Estonia TechLink aitab veelgi enam
kaasa
Eesti
ettevõtete
ligipääsule
Suurbritannia kasvavale digitaalsele turule
ja ärivõimalustele. Suurbritannia ettevõtted
ja organisatsioonid saavad omakorda
paremad võimalused koos töötada ja
õppida ühe maailma juhtiva digitaalse
riigiga,” lausus Majandus- ja taristuminister
UK Estonia TechLinki avasid ametliku Kristen Michal.
pressikonverentsiga Suurbritanniat D5 Mõlemad ministrid kinnitasid, et UKkohtumisel esindav Lord Bridges ning Estonia TechLinki abiga on mõlemal riigil
Eestit esindav majandus- ja taristuminister võimalik üksteiselt nii mõndagi õppida ja
Kristen Michal.
koostööd tihendada.
“Ma olen siin D5 kohtumisel, et julgustada EP Rootsis. Pildil: Lord Bridges ja Kristen
veelgi suuremat koostööd Suurbritannia ja Michal. (Foto: Briti saatkond)

EESTI FIRMA TOODANG ‘HARRODS’IS
Eestlase firma toodang jõudis maineka Harrodsi kaubamaja lettidele
Noore ettevõtja karusnahast tooted
võitsid
kolme
kuuga
Londoni
jõukama seltskonna tähelepanu.
Sten Saar sai aastate eest tuntuks
kooliõpilaste abistamiseks mõeldud
valemivihikute
välja-mõtlemisega,
kuid nüüd on Londonis elaval
noormehel käsil ettevõtmine, mis on
arenemas märksa suuremaks.
Möödunud aastal lõi ta koos
Stephanie
McAdamiga
karusnahatoodete brändi 5th Story ja
pärast tootearendusperioodi jõuti
tänavu suvel niikaugele, et sai hakata
kaupa müügiks pakkuma.

UNDERI JA ADSONI PÕRM VIIAKSE KEVADEL EESTISSE
KÕIGE KEERULISEMAD VÖÖRKEELED
Reisiteemaline
veebileht
Matador reastas Ameerika
Ühendriikide välisteenistuse
instiuudi (FSI) andmetele
tuginedes kümme võõrkeelt
emakeelena
rääkiva
inimese;
on
kõige
keerulisem omandada.
Eesti keel paikneb selles
tabelis viiendal kohal. FSI
õpetab
diplomaatidele
võõrkeeli
ning
koostab
seejuures
ka
kõige
keerulisemalt omandavate
keelt edetabelit. Hinnatakse

eelkõige seda, kui kaua
võtab keele omandamine
aega
inglise
keelt
emakeelena
kõneleval
inimesel.
Matador rõhutab, et tabelit
ei tasu 100-protsendiliselt
tõepähe
võtta,
kuna
keeleõpe on subjektiivne.
Uue keele omandamine
sõltub inimese mälust
pühendusest
ja
motivatsioonist.
postimees

1. jaapani keel
2. hiina keel
(mandariini ja
kantoni)
3. korea keel
4. araabia keel
5. eesti keel
6. soome keel
7. ungari keel
8. mongoli keel
9. vietnami keel
10. tai keel

Kultuuriministeeriumi kinnitusel maetakse kevadel
kodumaale poetess Marie Underi, samuti tema
luuletajast ja näitekirjanikust abikaasa Artur
Adsoni põrm.
Ministeeriumi kava kohaselt viiakse Stockholmi
Metsakalmistult ja maetakse Eestis Rahumäe
kalmistule veel ka Underi tütar Hedda Hacker ja
õde Berta Under.
Vastava palve esitas kultuuriministeeriumile
tänavu jaanuaris Rootsis asuv Marie Underi ja
Artur Adsoni mälestusfond, kes on nende
hauaplatse Rootsis aastakümneid korras hoidnud.
Fondi esimees Ivar Paljak ütles, et kuigi Marie
Under ei jätnud maha testamenti ega kirjalikku
taotlust enda Eestisse ümbermatmiseks, siis sai
fond sellest teada tema sõprade ja sugulaste kaudu. err

Foto: wikipedia
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Eesti Hääle toimetus soovib kõikidele sõpradele ja tuttavatele nii kodumaal kui võõrsil rõõmsaid
jõulupühi ja õnnerikast uut aastat!
With best wishes for Christmas and the New Year to all our readers, who have steadfastly
supported us.
Kallid kaasmaalased,
Head sõbrad!
Jõulukuu on traditsiooniliselt aeg, mil otsime rahu
iseendas ning anname hinnanguid oma mööduva
aasta tegemistele. Võtkem taas see vajalik hetk, et
suhelda tavapärasest enam oma lähedaste ja
sõpradega, seda nii lähedal kui kaugel. Küsigem,
kuidas neil on läinud ja jagagem oma rõõme.

koondavate
organisatsioonidega.
Ümarlauad, traditsiooniliste ürituste
korraldamine, kohtumised ja visiidid
Londonis ja pealinnast kaugemal.
Saatkonna jaoks on oluline, et just
üheskoos saaksime veelgi paremini
tutvustada
oma
pikkade
kultuuritraditsioonidega
ja
samas
uuendustele
avatud,
kaasaegse
Usun, et igaühele meist jääb mööduvast aastast majandusarenguga Eestit.
meelde midagi toredat, jättes varju need vähesed
hetked, mis tundusid meie elus raskete ja kohati Kogu saatkonna nimel soovin tänada
aktiivselt
võib-olla isegi ületamatutena. Nõnda ka Eesti Ühendkuningriigis
tegutsevaid
eestlaste
organisatsioone,
Londoni
saatkonna
elus.
Pärast
pikki
ettevalmistusi sai saatkond Londonis kauaoodatud meie tegusaid kaasmaalasi, üliõpilasi
uued ruumid – imelise hoone 44 Queen’s Gate ja ettevõtjaid, kõiki tublisid eestlasi, aga
Terrace’l. Põhjamaiselt disainitud esindus tervitab ka kõiki teie lähedasi, sõpru, kolleege
nüüd rõõmsalt nii meie kodanikke kui külalisi hea sõna, lahke toetuse ning
avaramates ja samas hubasemates ruumides. suurepärase töö eest, mida olete Eesti
Loodan, et paljud meie kaasmaalastest on uut heaks teinud.
saatkonna esindushoonet juba näinud või saavad Soovin kõigile kaunist jõulurahu,
meelepärast aastavahetust, tugevat
seda külastada järgnevate aastate jooksul.
Muidugi meenub 2015. aastast teisigi põnevaid tervist, õnne ja kordaminekuid 2016.
ettevõtmisi, kus kahtlemata oli oma roll edukal aastal!
koostööl erinevate Eesti ja eestlasi ning meie sõpru Lauri Bambus
Eesti suursaadik Londonis

JÕULU SÕNUM 2015
“Aga sina Petlem Efrata, olgugi väike Juuda
tuhandate seas, sinust tuleb mulle see, kes
saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb
muistseist päevist, igiaegadest.” Miika 5:1
OH PETLEM, VÄIKE LINNAKE
Petlem oli tõesti väike linnake, aga sellel linnal
oli kuulsusrikas ajalugu ja selleparast juutidele eriti
südamelähedane. Linnal on värske vee allikad ja
soodus mullapind. Tõlgituna sõna “petlem”
tähendab “leivast maja”. Petlem oli ka paik kus suri
patriarh Jakobi naine Rahael, kellele patriarh
ausamba püstitas, mis Jeesuse päevil oli veel alles.
Petlem oli ka Ruti linn, kes elas siin oma abikaasa
Boasega. Rutist sai vana-vanaema Petlema kõige
kuulsamale “pojale”, kuningas Taavetile. Tuhat
aastat hiljem kõnelevad meile Uue Testamendi
leheküljed Petlemast kui Taaveti Linnast. Sellel
paigal oli kuulus minevik ja ees ootab veel kuulsam
tulevik.
Prohvet Miika, tüdinenuna Jeruusalema
maisest hiilgusest ja korruptsioonist, näitab Jumala
poolt juhitud särmega Petlema peale ja ütleb:
“olgugi väike Juuda tuhandate seas”, sinust tuleb
Iisraeli ja maailma tuleviku lootus.
Seal, kus meie ootame kõige vähem Jumala
väe ja võimu ilmsiks saamist meie patuses ja kurjas
maailmas, tegutseb Jumal läbi nõrga liha ja vere.
Sinus, väike Petlem, saab ilmsiks Jumala
armastus, sinus kehastub Jumal oma Pojas
Jeesuses Kristuses.
Tänaseni seisab Petlemas kõige vanem
ristiusu kirik – Jeesuse Sünnikirik.
Selle kiriku suure altari all on koobas, kus põlevad
seitse igavest tuld. See on koht kus usutavasti tõi
Jumala ema Neitsi Maarja ilmale oma esimese
poja. See on kõige püham paik ristiusus. See
pühapaik – maine koobaas ja Jumalaema Neitsi
Maarja, on meie maailmas kindlas ajas ja kohas,
Petlemas.
Jõulud avavad ennast metefooridele ja
tunnetele, inimestena me vajame mõlemaid oma
ellu. Poeetilised pildid kutsuvad meis esile usku ja
kinnitavad seda. Vaevalt saab seda paremini
kirjeldada kui praost Rudolf Kiviranna New Yorkis
peetud Jõuluõhtu jutluses aastal 1957: “Püha kalli
Jõuluõhtu tulles kõrvaldab kellegi nähtamatu käsi
lahutava piirjoone oleviku ja mineviku vahel ja

INGLISMAA EESTLASTE ÜHING
ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS
IES „TULEVIK“
BRADFORDI EESTI KODU
LEICESTERI EESTI MAJA
LONDONI EESTI SELTS
NOTTINGHAMI OSAKOND
Ants ja Tiina Aug Victorias,
Hendrik Sydneys ja
Kristjan Torontos
Silvi ja John Billington
Adrian ja Karin
Astrid, Alexander ja
Kristian Edwards
Kalev Epro
Helga Heinastu
Sirje ja Eino Ilmari
A Jakobson abikaasaga
Lydia Järvik
Elfriede Kasela
Laura, Chris ja Emilia
Ellen Kokk perega
Tiina Kõiv,
Krõõt Kidson- Petlem perega
Ene, Iain, Kirstin ja Alasdair
Kuusik-Forsyth
Rein Laasna
Maimu, Tiiu, Bernie ja Eimi
Leida L
Ida Lemsalu

meile kingitakse võimalus rännata läbi
paljudest
jõulutubadest
ja
jõulukirikutest. Mineviku hämarusest
astuvad armsate inimeste kujud meie
lähedusse ja tervitavad meid. Nad
tulevad üsna tasa ja istuvad meie
kõrvale kirikupinki. Moodustame siis
kõik ühise suure jõulukoguduse, mis ei
tunne maade, merede ega surmagi
piire. Jumala tähistaevas on selle
jõulukiriku
laeks,
silmapiir
to
müürideks, ja Petlema sõim ja Kolgata
rist ta altariks.”
Oh Petlem, väike linnake, sinust tuleb labsuke,
kes seisab risti vastu maailma vägevatele,
keisritele ja diktaatoritele. Lapsuke, kelle ees
variseb viimaks kukku patt ja surm, sest Jumala
Püha Vaim elab temas oma täiuses.
Jõulud kuuluvad meile kõikidele kes me
usume Jumalasse. Jumal on seal kus võitleme
oma elu võitlust. Võitleme seda koos Issandaga.
Jumala Vaim võib teha kõige väiksemast, kõige
patusemast,
pilkajast,
uskmatust
ja
jumalakartmatust meie seas oma lapse. Jumala
Vaim on Jumala vägi, mis tegutseb meie elus,
manitsedes ja kutsudes meeleparandusele. Võta
kuulda Jumala Vaimu kutset!
Ava oma süda
Jõululapsele!
Jumal ei ole meile abstraktne mõiste ega
inimeste vaimusünnitus. Jumal on tõeliselt lihas ja
veres, oma Pojas Jeesuses Kristuses. Jumal on
reaalseks saanud meie mailmas, Teda nähti ja
kuuldi. Jeesus ütles: “Kes mind on näinud, on Isa
näinud.” Jõulud oli ja on igavene inkarnatsioon.
Inkarnatsioon jätkub osaduses Kristusega, kui
tuleme Tema Püha laua ümber. Kõige maisemas,
tavalisemas, milleks on leib ja vein, liha ja veri, seal
saame meie üheks Temaga, kes sai üheks meiega.
Iga kord kui me pühitseme Püha armulauda, oleme
osaduses Jeesusega. See sakrament on Jõulude
ime ja meie oleme selle ime osalised.
Rõõmutseme selle suure ime üle mis Jumal
meile kinkis Petlemas.
Jumala armastus, Jeesuse Kristuse
osadus, Püha Vaimu valgus jäägu teie
kõikkidega. Soovin teile Jõulu õnnistust ja rahu.
Andres Taul, EELK Piiskop

Lya Leppik
Igor Linberg
Ellen Mänd
Karin Mason
Leili Meenov
Reet ja Toomas
Helgi Öpik
Liivi, Urve ja Lembit Öpik
Ingrid Pajo
Maiu ja Enn Part
John, Kevin ja
Tiina Probert-Ehaver
Leo Rand
Inger Rebas
Gunnar ja Maarja Reiman
Vello ja Helena Riik
Laine Säägi perekonnaga
Tiina Sanfourche
Lembit Selgis
Linda Silber ja Hillar Raatma
Malle Toom perega
Helle Unnuk perega
Kaljo Veelma

TALLINNA JÕULUTURG
20. novembril avati Raekoja platsil Tallinna Jõuluturg, mis
jääb avatuks 8. jaanuarini iga päev kella 10-st hommikul
kuni kella 19-ni õhtul.

Foto: Siim Lõvi

Esimesel advendil, 29.
novembril andis jõuluajaks
head soovid edasi EELK
praost Jaan Tammsalu ja
süüdati advendiküünal.
Tänavuaastane
Raekoja
platsi
jõulukuusk
valiti
kaheksa kuuse hulgast
Kose vallast. Kuusk on üle
20 meetri pikk. Jõulupuu
linna
toomine
läks
Kesklinna
valitsusele
maksma 7370 eurot.
Traditsiooniliselt on jõuluturul müügil suur valik

kingitusi
ja
maiustusi.
Põhirõhk on Eesti käsitööl ja
toiduainetel. Esmakordselt
on avatud gurmeekiosk, kus
kaubeldakse
parimate
eestimaiste uudistoodetega.
Suurem
osa
neist
on
mahetooted.
Kohapeal saab ka keha
kinnitada. Pakutakse tuntud
jõuluroogi
nagu
hapukapsast, verivorsti ja glögi,
aga leidub ka uudistooteid
nagu
hõõgsiider
ja
ploomihõõgvein.
err ja Tallinn.ee
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Londoni Eesti Seltsi jõulupidu
"Jõuluõhtu klaaskuulis"
Sellel aastal toimus jõulupidu Londonis veidi teistmoodi. Pidu oli kahes osas:
alguses kontsert ja pärast tantsuõhtu. Õhtu alguses soovis suursaadik Lauri
Bambus eesti rahvale häid jõule. Londoni Eesti Seltsi Segakoor esitas jõululaule
eesti muusikute saatel. Õhtu haripunktiks olid legendaarneTõnis Mägi ja muusik
Jarek Kasar kontsert-etendusega "Jõuluõhtu klaaskuulis", mis kestis vaheajata
poolteist tundi. Seejärel tõmbasid rahvatantsijad oma pärimustantsudega rahva
tantsupõrandale ning lõbus tants eestimaise muusika saatel kestis pärast veel
hilisõhtuni.
Saal oli mahukas, toit maitsev ja kõigil külalistel kaunis kontserdielamus, mida veel
kaua mäletada. Jõulupidu Londonis toimus taaskord detsembrikuu esimesel
nädalavahetusel ja seekord oli asukohaks Londonis Wandsworth Civic Suite.
Suured tänud kõigile tulijatele ja sügav kummardus vabatahtlikele. Eriti sooviks
kiita kokka Ave Kellet. Tema maitsvad koduküpsetatud kotletid viisid kõigil külalistel
keele alla. Londoni Eesti Selts soovib kõigile häid jõule ja peatse kohtumiseni!
Evelin Siilak

Foto: Ly Tuubel

Õdus Õhtu koos koos Eesti Muusikutega
4.detsembril
korraldas
Eesti
Muusikaühing Inglismaal koostöös
Edithouse’iga Londoni Läti Majas
kontsertürituse pealkirjaga „Õdus Õhtu
koos Eesti Muusikutega“, milles esitleti
Londonis ja selle lähedal elavaid eesti
tegevmuusikuid ning avanes võimalus
tutvuda
nende
loomingu
ja
muusikaliste tegemistega.
See
oli
esimene
sellelaadne
muusikaline ettevõtmine ning rahva
seas oli huvi ürituse vastu suur.
Kontserdi
raames
astusid
üles
laulusolistid Madara Vilson, keda
saatis kitarril Alexander Menaker. Veel
Annaliisa
Asveit,
keda
toetas
rahvusvaheline ansambel Los Perros
Romanticos. Teiste seas esinesid veel
ka lauljatar Sirli Sillasoo, noor
jazzkitarrist
Kymbali
Williams,
kongadel ja teistel rütmipillidel Kristiina
Killo ja Madis Mälgand, basskitarril
Andi Piliste ja laulja-pianist Reet
Kromel.
Õhtu üllatusmuusikuks osutus Nigeeria
päritolu laulja I Jah Mo, kes esitas
ansambel Los Perros Romanticos
saatel eestikeelse laulu “Sügistuuled”.
Kontsert kujunes stiililiselt väga
põnevaks ja vaheldusrikkaks. Kõlasid
nii imekaunid ballaadid ja vene
romansid kui ka pärimuslaulud, swing,
bossanova, samba ning tulised
Ladinarütmid!

Erilise heakskiidu publiku seast sai
avalugu “Kui mina alles noor veel olin”
(seadnud Reet Kromel), milles astusid
regivärsilises töötluses üles kõik selle
õhtu esinejad. See laul kujunes
kontserdi tugevaks avalöögiks ning
tekitas
muusikute
vahel
suure
ühtekuuluvuse tunde.
Tore on teada, et nii Londonis kui selle
lähistel on tegutsemas nii palju häid
eesti soost muusikuid ning võrratuid
interpreete! Soe vastuvõtt ja rohke
aplaus oli selle kinnituseks.
Õhtu lõpuks muusikute ja publiku
silmad särasid, sest koos oli jagatud
niivõrd ehedaid ja spontaanseid
muusikalisi hetki kui ka toredalt aega
veedetud.
Tekkis tunne, et korda on saadetud
midagi väga erilist ning peeti ka plaane
uuteks kohtumisteks ja kontserdiks siis
juba järgmisel aastal.
Oli üks tore ja õdus olemine!
Tahaksin omaltpoolt väga tänada kõiki
muusikuid, kes andsid selle kauni õhtu
teostumiseks oma parima! Minu
eritänud meeldiva koostöö eest
Edithousi esindajatele - Kristiina Killole
ja Madis Mälgandile.
Uute loominguliste kohtumisteni!
Reet Kromel, Eesti Muusikaühing
Inglismaal esindaja ja õhtu peakorraldaja

ÜEKN PÕÕRDUMINE
Okupatsiooni kahjutasu nõudmine
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) toetab Balti riikide ühisalgatust nõuda
Vene Föderatsioonilt okupatsioonikahjude korvamist.
ÜEKN leiab, et nõudmine on õigustatud. Vene Föderatsioon on ennast pidanud
Balti riike okupeerinud Nõukogude Liidu juriidiliseks järeltulijaks. Samuti
võimaldab Balti riikide õigusliku järjepidevuse katkestamatus sellist nõuet
esitada.
Tajume, et sellise kahjunõudega kaasneb tõsiseid poliitilisi takistusi, eelkõige
Vene Föderatsiooni kategooriline eitamine, et okupatsioon toimus koos
tagajärgedega. Nõukogude Liidu propaganda juhtis viiskümmend aastat nii
avalikkuse kui ajaloolaste tähelepanu kõrvale tegelikkusest. Nõukogude Liit ei
okupeerinud Balti riike 1940. a. mitte sõjategevuse tulemusena, vaid jõuga
ähvardades.
Balti riikide kahjutasu nõudmine aitab rahvusvaheliselt taas kummutada müüte
sotsialistlikust riigipöördest ja Nõukogude Liiduga ühinemise vabatahtlikkusest.
Vene propagandal, mis on viimastel aastatel intensiivsemaks muutunud, on
eesmärgiks muuta olematuks eestlaste rahvuslikku mälu. Eestlaste võimalik
ükskõikne ja tüdinud suhtumine olnusse annab propagandistidele lisajulgustust
levitada ajaloovõltsinguid.
ÜEKN, esindades võõrsil elavate eestlaste kaheteistkümne asukohamaa
keskorganisatsioone, on veendunud, et kui teadvustada kõikjal Nõukogude
Liidu totalitaarse okupatsioonirežiimi põhjustatud kaotusi, aitab see nõrgestada
Venemaa infosõja mõju.
ÜEKN on alati valmis aitama selgitustööga välismaal, võideldes ükskõiksuse ja
unustusega. Veel kord, toetame seda initsiatiivi.
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu. Asukohamaade keskorganisatsioonid:
Inglismaa Eestlaste Ühing, Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksa
Liitvabariigis, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Rahvuskomitee
Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liit, Läti Eesti Selts, Leedu Eesti Selts, Ukraina
Eesti Selts, Tšehhi Eesti Klubi, Soome Eestlaste Ühing.
Laas Leivat, esimees

PRESIDENT ILVESE KÕNE LONDONIS
“Põgenikekriis, terrorism ja agressiooni hukkamõist on ühtse Euroopa proovikiviks”
President Toomas Hendrik Ilves rõhutas
Londonis rahvusvahelise strateegiliste
uuringute instituudis Alastair Buchan'i
mälestuseks peetud kõnes, et Euroopa
on muutuste ristteel seistes silmitsi uute
väliste ja sisemiste ohtudega, eriti pärast
hiljutisi traagilisi sündmusi Pariisis.
Rahvusvahelise strateegiliste uuringute
instituudi (The International Institute for
Strategic Studies) esimese juhi Alastair
Buchan'i mälestuseks peetavat kõne on
erinevad võtmeisikud pidanud alates
aastast 1976, teiste seas näiteks Henry
Kissinger, Helmut Schmidt, Shimon
Peres, Jaap de Hoop Scheffer, Kevin
Rudd.
Tänavuseks esinejaks valiti Euroopa
liidrina Eesti president kelle kõne
fookuses oli põgenikekriis, terrorismivastane võitlus ning Euroopa julgeolek.
Tema hinnangul panevad hiljutised
sündmused proovile kõik, mida Euroopa
on viimase 60 aasta jooksul sammsammult saavutanud.
"Euroopa liidrid on harjunud tegelema
kriisidega ühekaupa, olgu selleks siis
rahakriis, Kreeka maksejõuetus või
Krimmi annekteerimine ja sõjategevus
Ida-Ukrainas. On oluline, et Euroopa
väljuks praegusest, erinevatest kriisidest
tulvil olukorrast tugeva ja ühtsemana. See
aga
eeldab
meie
poliitikutelt
riigimehelikkust - valmis-olekut langetada
otsuseid, mis vaatavad kaugemale
populaarsus-uuringutest
ning
tagasivalimisest," rõhutas president Ilves.
President Ilves loetles oma sõnavõtus
Euroopa ees seisvaid väljakutseid,
nentides, et miljon põgenikku ja
sisserändajat Euroopas sel aastal ning
ennustuste kohaselt veel kaks miljonit
järgmisel kahel aastal, seavad kahtlemata
pinge alla ühiskondliku sidususe ja
rõhuvad meie eelarvet. "Murettekitavaks
on aga üleskutsed taastada piire
Schengeni ala sees. Mõned riigid
keelduvad põgenikke vastu võtmast,
teised tunnevad, et ei suuda kuidagi toime
tulla nende maale tulvava inimhulgaga.
Populistlikud poliitikud kütavad üles
sisserändajate vastaseid meeleolusid,"
lisas ta.
Presidendi sõnul on oluline kontrollida ja
kaitsta
Euroopa
Liidu
välispiire:
"Kontrollimatu migratsioonivool on oht
meie kodanike turvalisusele. Kuid samas

†

Õp. Heino Laaneotsa abikaasa
Virve
suri 5-ndal novembril Montrealis,
Kanadas.
Kaastunne sugulastele

ei tohi sulgeda piire nendele, kes tõesti
vajavad abi."
President Ilves kommenteeris ka hiljutisi
traagilisi sündmusi Pariisis ja võitlust
terroriorganisatsiooniga ISIS. "Pariisi
sündmused peavad Euroopa Liidu
liikmesriike lähendama. Terrorirühmituse
Daeshi eesmärgiks on Läänt hirmutada
seni, kuni me loobume oma vaba
ühiskonna
alustaladest
ning
solidaarsusest," ütles riigipea. "Euroopa
peab hoolima oma julgeolekust, aga
Euroopa ei tohi karta."
Euroopa julgeolekust ja VenemaaUkraina kriisist rääkides märkis riigipea,
et iseseisvad riigid, ükskõik kui väikesed,
peavad 21. sajandil saama ise enda eest
rääkida. "Me teame vägagi hästi Euroopa
ajaloost, et kui pigistada agressiooni ees
silm kinni, toob see kaasa veelgi
suuremad probleemid tulevikus," sõnas
president Ilves.
President Ilves viitas oma sõnavõtus ka
Suurbritannia kunagise vasakpoolse
välisministri Ernest Bevini panusele
NATO loomisel.
Rahvusvahelise strateegiliste uuringute
instituuti tulid president Ilvest kuulama
Briti parlamendiliikmed, diplomaadid,
Londoni
välispoliitika
mõtlejad,
valitsusasutuste töötajad ja IT-eksperdid.
Vabariigi Presidendi Kantselei avalike
suhete osakond (2.12.2015)

KOKAKUNST
Punase kapsa ja õuna hautis
jõululauale
Vahelduseks hapukapsale on tore teha
ka punase kapsa ja õuna hautist. Siinne
roakogus on nii suur, et sellest jätkub
jõuluõhtul ka suuremale seltskonnale.
Ära õuntelt koort eemalda, see annab
roale kauni värvi ja maitse.
Kogus: 10 portsjonit
Koostis
1 kg punast kapsast
3
õuna
1 tk
punane sibul
3 spl võid
6 tk
nelki
4 tera vürtsi
2 spl suhkrut
2 spl punase veini äädikat
1 tl
soola
3 spl mustasõstra moosi
0.5 dl punast veini
Lõika kapsas peenteks ribadeks.
Puhasta õunad seemnetest ja tükelda
õhukesteks sektoriteks. Sulata kastrulis
või ja lisa ülejäänud ained, v.a vein.
Kuumuta aeg-ajalt segades 30 - 45
minutit, kuni kapsas on pehme. Siis
sega hulka ka vein. toidutare.ee
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RISTTUULES - IN THE CROSSWIND
2014 - Director Martti Helde
This Estonian film was shown as part of the Leeds International Film
Festival in November 2015.
"Risttuules" is very emotional and tragic is heard recounting the horrors of her
film about the mass deportations of June day to day existence in the letters she
1941 to Siberia. It tells the story of Erna writes to her husband, Heldur.
who is separated from her husband; he Visually stunning and filmed with
is sent to a prison camp and shot while hundreds of actors,' In The Crosswind '
she and their small daughter are took three and a half years to
deported to the uninhabited territories of make. The film brings to the fore
Siberia.
extremely effectively the horrors of the
The director, Martti Helde, took the bold, Stalinist deportations and the harsh life
if potentially controversial, decision to which the deportees had to endure in
tell the story using an unbroken series of Siberia. It should be circulated more
still images. The actors stand stock still widely to raise awareness of the
in dramatic poses while the camera atrocities committed against humanity
weaves through them and Erna's voice by the USSR at this time.
LEICESTERI EESTI MAJAS NAIDATI FILMI “1944”
21. novembril toimus Leicesteri Eesti
Majas sõjaveteranide mälestusõhtu.
Näidati suurel ekraanil Elmo Nüganeni
eesti filmi “1944”. Eesti on esitanud
mängufilmi
Ameerika
Filmikunsti
Akadeemia 88. Oscarite võõrfilmi
auhinna nominendiks.
Filmi tegevus hargneb 1944. aasta
sõjasündmustes Eestis, Sinimägede
lahingutest juulis kuni Sõrve saare
vallutamiseni
Punaarmee
poolt
novembri lõpus. Sõda näidatakse nii
saksa armees kui ka punaväes sõdivate
eestlaste silme läbi. Filmi juhtmotiiv on
see, et Teine Maailmasõda oli

eestlastele ka vennatapusõda. Valikuid
tuleb langetada mitte ainult sõduritel,
vaid ka nende lähedastel. Ent kui
süütud tunnevad end süüdi, siis suured
süüdlased ei tunne midagi.
Leicesteri Eesti Majas olid kohal mitmed
eesti päritoluga isikud, kes ei valda eesti
keelt. Nendel oli raske filmi jälgida, kuna
ingliskeelsed subtiitrid jätsid väga palju
soovida.
Õhtul pakuti ka traditsioonilist Anu
tehtud maitvsat hernesuppi ning kohvi ja
kooki. Tänud kõigile Leicesteri Eesti
Majas õhtu korraldamise eest

ESTONIAN FILM “1944” SHOWN IN LEICESTER
“Veteran’s evening” at the Leicester
Estonian House included a showing of
the film ‘1944’ selected as the Estonian
entry for the Best Foreign Language
Film at the 88th Academy Awards and
directed by Elmo Nüganen.
The film traces the exploits of Estonian
soldiers in the Second World War from
the battle of ‘Sinimägi’ in Virumaa in July
1944 to the final capitulation of Estonia
to the Soviet Red Army on the Sõrve
peninsula in Saaremaa in November
that year.
‘1944’
commences
with
the
beleaguered Estonian Division holding
out against incredible odds after the Red
Army had crossed the Narva River into
Estonia and continues with the retreat
towards Tallinn. A particularly merciless
aerial assault on unarmed civilians
seeking to escape to freedom
demonstrates the nature of the Russian
invasion
on
the
non-combatant
population.
The symmetrical plot structure focuses
on two Estonians on opposing sides.
Farm boy Karl wears the uniform of the
Waffen-SS and is haunted by his
inability to prevent his family’s
deportation to Siberia. Jüri, son of a
communist
collaborator,
was
conscripted into the Red Army. He must
handle the pressure from Capt. Kreml, a
manipulative Stalinist monster, who
wants him to report any anti-Soviet
remarks made by the men in his unit and
threatens him with deportation to
Siberia. Several references are made to
the arrests, deportations and executions
of 1941, actions that drove men like Karl

to defend the independence of Estonia
alongside the Germans.
Following a series of battles, Karl is
taken aback when he comes face to
face with his counterparts in the Red
Army; all frightened and poorly armed
young Estonians like himself. The two
groups are virtually interchangeable, but
both have been trained to kill or be
killed. Showing empathy means almost
certain death. Choices had to be made,
not only by the soldiers, but also by their
loved ones,though the only female
character is Karl’s older sister, Aino,
who Jüri meets in Tallinn when it has
been overrun by the Russians.
Throughout the film the focus is on the
individual in the context of the war rather
than war itself, though the battlefield
action involving tanks and mines is
impressive.
Despite
its
domestic
acclaim
‘1944’ might struggle to attract
audiences internationally. WW2 films
are common and ‘1944’ is probably not
original enough to make an impact,
being too much like patriotc folklore.
Though the film is historically accurate
and chronologically correct it seemed to
lack the emotion often associated with
war time dramas.
At this showing of ‘1944’ the audience,
which included many solely English
speaking persons were left perplexed by
the sub-titles, the quality of which left
very much to be desired. This detracted
from the content and maybe its removal
would have enhanced the experience of
a mixed group of both Estonian and
English speaking viewers.

SPORT - TÕSTMINE
21-sel novembril Houstonis toimunud Kuldmedal läks tulemusega 475 kg
tõstmise MM-il võitis Mart Seim meeste maailmarekordi
püstitanud
üliraskekaalus tulemusega 438 kg venelasele Aleksei Lovtševile ja hõbe
pronksmedali ja sai tõukamises ˇväikeseˇ grusiin Laša Talakhadzele 454 kg.
hõbemedali. Seim püstitas võistlusel 43 aasta järele eestile taas medali
kolm uut Eesti rekordit - nii kogu- toonud vägilast oli lennujaamas
summas 438 kg kui ka rebimises 190 kg tervitamas Eesti Tõsteliidu president
ja tõukamises 248 kg. Eelmine Eesti Jaan Talts juunior.
tippmark - 431 kg oli samuti Seimi nimel. Eesti Elu
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NORA MORLEY-FLETCHER - IN MEMORIAM
Katkendid
intervjuust
Nora Morley-Fletcheriga
oktoobrikuus 2011
Lapsepõlv
Talves elasin Tallinnas
suures
korteris
Laial
tänaval nr. 15 ja suvel
läksime terve perega
maale Valtu talusse koos
kasside,
koerte
ja
papagoiga. Minu isa oli
kindralmajor Lossman ja
ta
osales
sõjaväearstina
Vene-Jaapani
sõjas, esimeses maailma-sõjas ja Eesti
vabadussõjas.
Enne kooli minekut võttis minu isa ühe
kasvatajanna meile koju. Ta õpetas
mulle prantsuse keelt ja natuke ka
inglise keelt. Koolis käisin prantsuse
lütseumis.
Sakslaste aeg
Mu mõte ja soov oli kunstiala edasi
õppida. Üks Balti sakslane tellis mulle
kõik dokumendid, et saada Viini
rakenduskunstikooli. 1944 aastal suvel
pidin Viinist viimasel momendil tagasi
Eestisse minema, et ema ja isa päästa.
Ema asjad said pakitud ja minu abiga
kõik korraldatud. Meid oli määratud
‘Moero’ laevale ja viimasel momendil tuli
sõnum, et kuna laev oli täis, pidime
sõitma järgmise laevaga. Moero laevalt
hukkus rohkem kui 2800 inimest.
Läksime edasi Viini, kus mul oli
kasutada väike tuba. Hädaoht vene
vägede poolt oli suur ja meie eestlased
kõik kuulasime BBC raadio saated.
Soovitati minna Saksamaale.
Jõudsime Flensburgi kuhu inglased olid
ka jõudnud. Pidin Flensburgist minema
Hannoveri. Eestlased keda ma tundsin
olid seal UNRRA peakontoris. Seal ma
kohtasin mu tulevast abikaasat, David
Morley-Fletcherit.
Inglismaal.
Jõudsin inglismaale 1947 veebruarikuus. Suvel augustikuus abiellusin
Davidiga. Järgmisel aastal said mu
vanemad loa tulla Inglismaale ja meie
olime nende eest allkirjaga vastutavad.
Aga samal aastal minu abikaasa sai
töökoha Aafrikas Nigeerias, kus me
elasime seitse ja pool aastat ja kus meie
poeg Alan sündis, kelle ristiema oli Alice
Torma. Tagasi tulles Aafrikast Alice

õpetas saatkonna
ruumides Alanit
laulma.
Milla sa läksid
Eestisse tagasi?
Läksin tagasi
laulupeoks 1990.
Eestis võtsin
ühendust Lennart
Meriga ja teistega
isikutega.
Töökoht ja
välisvõitlus
Kui lõpetasin töö
“British
Council
for
Refugees”
peasekretärina, siis sain tegeleda
poliitiikaga, sest varem pidin olema täitsa
erapooletu. Minu töö puudutas igat
maailma kaart – alguses põgenikud
Ungarist,
siis
Tsiilist,
Aafrikast,
Vietnamist jm. Mul oli kogemusi, kuidas
poliitikutega suhelda - kohtusin MPdega,
välis- ja siseministeeriumide töötajatega.
Rahvusvahelise
töö
eest
sain
kuninganalt MBE ordeni. Poola valitsus
eksiilis ka andis mulle aumärgi, ning
Lennart Merilt Eesti riigi ordeni ja
ÜEKNilt.
Töö ajal ei võtnud osa ühiskonna
tegevusest. Peale seda valiti mind IEÜ ja
Londoni Eesti Seltsi juhatustesse. IEÜ
esimees Helmut Heinastu määras mind
Balti Nõukogusse, et see organisatsioon
oleks efektiivsem ja mitte ainult
‚talkshop’. Esimehena organiseerisime
demonstratsioone, arutlused parlamendi
liikmetega,
jagasime
materjali
poliitvangidest, ja tutvustusmaterjali
Eesti ja Balti Riikide kohta.
Meedia ka oli sellest huvitatud. Mind
intervjueeriti BBC Newsnightis. Üks kord
helistati mulle keskööl küsimusega „Why
are they singing?”.
Lennart Meriga oli ühendus hea.
Kohatsin
teda
Londoni
Ülikoolis
seminaril enne taasiseseistvust kui ta oli
veel tunnustamata Välisminister.
Nora Morley-Fletcheri „Desert Island
Discs” valik
Raimond Valgre „Saaremaa Valss”– ta
oli minu esimene lemmiklaulja
Raamat – tahaksin midagi ajaloolist –
„Eesti Ajalugu”
Luksus – Suitsud. Hakkasin suitsetama,
kui olin Õöbikuorus metsas ja üks poiss
keeras mulle pläru kokku ja ikka
suitsetan!

LIDIA PROBERT - IN MEMORIAM
Lidia Probert was probably the last of a
generation of Estonians who came to
Britain before the Second World War.
She lived in Tartu before coming to
England in 1939 to work for a high
ranking family near Leamington Spa.
Only nine weeks elapsed before war
broke out. Contact with relatives in
Estonia was via the Red Cross; the first
message consisting of 25 just words
was received in December 1943.
In the post-war years she was able to
exchange letters with her parents and

send them food parcels, but initially
travel from the West was forbidden.
Lidia married John in 1955 and had three
children. During the 1980s Lidia visited
Estonia and met her sisters and relatives
– though by this time both her parents
had died. When Estonia became
independent again, Lidia visited more
regularly. She maintained Estonian traits
– growing redcurrants, blackcurrants,
dill, etc and she craved for rye bread at a
time when only white bread was
available.

Value for money accommodation near Tartu
SEITSE-KÜLALISTEMAJA
B & B GUEST HOUSE
Run by Lynn and Bob Haidak from Lancashire
this award winning guest house in Ülenurme on
the outskirts of Tartu has four double/twin rooms.
Room rate including breakfast is €50, single occupancy €35, (€5 discount for
‘Tulevik’ members and ‘Eesti Hääl’ subscribers). Sauna facility available as
extra. Children over 12 years accepted.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714, Tartumaa. Tel: +372
6661163; Mob: +372 5334 1388; www.seitsemaja.ee
Email: guesthouse.seitse@gmail.com.
Booking.com award of excellence”
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E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D JA T E AT E D
JÕULUTEENISTUS
LONDONIS
Rootsi luterlikus kirikus Londonis.
laupäeval 19. detsembril kell 15.00
Teenib - õp Lagle Heinla
6-11 Harcourt Street, Marylebone,
W1H 4AG. (metroo: Edgware Road)
Laulab Londoni Eesti Seltsi segakoor.
Pärast teenistust kohvilaud.

Armast ema, vanaema, vanavanaema

BRADFORDI EESTI KODU

NORA MORLEY-FLETCHER’i

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

(neiuna LOSSMAN)
sünd: 15.09.1921 Tallinnas
surn: 26.11.2015 oma kodus Kingston’is
mälestavad armastusega

Traditsiooniline Jõulupidu

Alan ja Io,
Mark, Peter ja Emily, Kat ja Conrad
ja lapselapsetütar Clemmie.

ABISTAMISE KOMITEE
LONDONIS
2016 aastakava
13. märts - Kevadpühadelõuna
Jaanipäevalõuna juunis - kuupäev lahtine
18. september
11. detsember - Jõululõuna
Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB

Puhka rahus ja rõõmus

†

EESTI VABARIIGI 98
AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

Lahkus meie armas abikaasa, ema ja vanaema

LIDIA PROBERT

LEICESTERI EESTI MAJAS

(neiuna Ehaver)
sünd: 27.03.1919 Sõmerpalus
surn: 18.11.2015 Poole’s
mälestavad leinas

366 Fosse Road North, LE3 5RS.
Tel: 0116 251 6727 eestimaja@gmail.com
laupäeval 20. veebruaril 2016

LONDONIS
Westminster Cathedral Hallis
kolmapäeval 24. veebruaril 2016

BRADFORDI
EESTI KODUS
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221
laupäeval 27. veebruaril 2016
kell 17.00

IES TULEVIK
Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF
2016 aastakava
Seltskondlik nädalavahetus
4-6. märts
13-15. mai Seltskondlik nädalavahetus
ja astapäeva tähistamine laupäeval 14.
mail
7-13. august Lastesuvelaager
Lastesuvelaagri lõpupidu
13. august
Info: kristysheldon@hotmail.com

laupäeval 19. detsembril
Kell 16:00 tuleb kulla jõuluvana
kommikotidega lastele.
Kohvilaud - omatoodud küpsetised on ka
väga oodatud.
Celebrate Christmas at the Bradford
Estonian House.
Laste registreerimine on vajalik
Lastevanematele teade - jõuluvana kotti
mahub ainult üks lisa kink iga lapsele!
(info@eestikodu.co.uk või 01274 544221)
Baaris müügil Saku õlled, Kiss, Viru Valge
jt eesti joogid

John
Martin ja Veronika, Kevin ja Tiina, Julia ja Cathy
Lapselapsed Philomen, Barnaby,
Alisoun, Toomas, Tõnu
Olgu muld sulle kerge

†
Kauaaegset sõpra

NORA MORLEY-FLETCHER’it
mälestavad

Kaupo
Evi ja Valdeko
Lembi

JÕULU- JA NÄÄRIKUU
Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne
17. dets.
Ida Lemsalu
19. dets
Helgi Alam
24. dets
Robert Haidak
29. dets
Linda Lembra
30. dets
Lynn Haidak
1. jaan
Helgi Öpik
(juubilar)
3. jaan
Evi Vink
6. jaan
Ingrid Williams
11. jaan
Ants Aug
14. jaan
Meeri Jeckalejs
Sündinud
22. dets 1868 Jaan Tõnisson
24. dets 1843 Lydia Koidula

26. dets 1803 F R Kreutzwald
26. dets 1953 Toomas-Hendrik
Ilves
30. dets 1962 Paavo Järvi
1. jaan 1799
F R Faehlmann
2. jaan 1890
Henrik Visnapuu
7. Jaan 1916 Paul Keres
7. jaan 1887
Oskar Luts
9. jaan 1891
August Gailit
Surnud
21. dets 1982 Ants Oras
26. dets 1933 Eduard Vilde
31. dets 1949 Raimond Valgre
5. jaan 1977
Artur Adson
8. jaan 1954
Eduard Wiiralt
9. jaan 1945
Jüri Uluots

11. jaan 1909 K.A.Hermann
13. jaan 1907 Jakob Hurt
Mälestame lahkunud
Inglismaa eestlasi
19. dets 1998 Salme Aareandi
21. dets 1990 Are Helbemäe
25. dets 2009 Kalju Toom, IEÜ
juhatuse liige
1. jaan 1985 Liki Toona,
lavastaja ja näitleja
1. jaan 2012 Tamara Maripuu,
LESi esinaine
4. jaan 1970 Kapt. Ilmar Kaasik,
sõjaväelane
8. jaan 1999 Adolf Hanssoo,
E.E.L.K esimees Londonis
13. jaan 1997 Rene Beermann

†
Mälestame Eesti Vabariigi ja eestluse järjepidevuse hoidjat
Ühendkuningriigis

NORA MORLEY-FLETCHERit
Avaldame sügavat kaastunnet lahkunu omastele

Eesti saatkond Londonis
The Baltic Council in Great Britain
remembers its honorary vice-president and
former chairperson

Leinateated teistest eesti ajalehtedest
Eesti Elu (Kanada)
Virve Laaneots (Vilu) *22.02.26; † 05.11.15 Montrealis
Evi Allik (Liiv) *03.04.19 Pärnus; † 16.11.15 Ontarios
Ilse Põldma *10.03.17 Kehnas; † 12.11.15 Torontos
Luule Tiilen *03.05.24 Valgamaal; † 16.11.15 Ontarios
Valdur Soomet *31.12.16 Läänemaal; † 21.11.15 (T)
Elfriede Luhse (Pringel) 22.04.23 Tapal; † 29.11.15 (T)
Endla Reintamm 24.11.21 Ropka; † 29.11.15 Hamilton
Mai Veemes (Põld) 25.02.23 Tartus; † 24.11.15 Briti
Kolumbias

Meie Kodu (Austraalia)
Vaike Meiers *30.11.27 Viljandis; † 06.11.15 Sydneys
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Liidia Aadli *27.12.23 Kundas; † 08.11.15 Göteborgis
Aini Jalap *31.05.24 Viljandimaal; † 15.11.15
Oskarhamnis
Vaba Eesti Sõna (USA)
Helju Silkaitis *27.04.26 Tõrvas; † 11.06.15 Wisconsin
Lauri Vaska *07.05.25 Rakveres; † 15.11.15 New
Jerseys
Kalli Kobin (Kolk) *02.03.22; † 30.10.15

EESTI HÄÄL - ESTONIAN NEWS
Tšeki saajaks märkige “Estonian News”,
Publisher 4 Briar Gate, Long Eaton, Nottingham. NG10 4BL
Association of Estonians in Great Britain
Tel: 0115 877 6877 e-mail: info@eestihaal.co.uk
Toimetus - Reet Järvik ja Toomas Ojasoo;
Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis ei
Korrektuur - Tiina Kõiv. Esindajad: Lydia Järvik
tarvitse
alati ühtuda toimetuse seisukohtadega.
(Bradfordis), Ida Lemsalu (Londonis)
Iga
artikli
eest vastutab allakirjutanu. Toimetaja
Tellimis aastaks: £18; Välismaale £27;
võib teha muudatusi ilma autori loata.
Eestisse: £20.
Leinakuulutused - £2.50 cm veerul (miinimum Printed by Diamond Print, Long Eaton, NG10 4HN
£12); Ühisleinakuulutus - £4.00 isik; £5 perekond.

NORA MORLEY-FLETCHER MBE
Who sadly passed away on 26th November 2015 aged 94

†

Lahkus meie kauaaegne tuttav

NORA MORLEY-FLETCHER
mälestavad

Helga Heinastu
Ida Lemsalu

†

Adelies Beermann
Toomas Ojasoo

Kauaaegset lastesuvelaagri toetajat

LIDIA PROBERT’it
mälestab

IES “Tulevik”

