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Koorid üle Euroopa osalesid
eestlaste minilaulupeol

Kuidas näidata maailmale, mida
tähendab Eesti laulupidude
traditsioon? See tuleb neile
võimalikult tõetruult koju kätte tuua.
Ilmselt mõtlesid nii kolm aktiivset
Hollandis elavat eesti juurtega
naisterahvast, kui nad asusid
korraldama Euroopa eestlaste
minilaulupidu, mis toimus 29. aprillil
Amsterdamis.
Võib kindlalt väita, et laulupeotunde
loomine õnnestus! Mitmed
koorilauljad tunnistasid, et pisar tuli
silma ja klomp kurku, kui kahesaja
pealine koor ning Eesti Noorte
Kontsertorkester esitasid Tõnis Mägi „Koitu“
või Peep Sarapiku „Ta lendab mesipuu
poole“. Korraldajad oli jätnud istmetele sini-
must-valged lipud, millega kuulajad nende
lugude saatel lehvitasid – just nii nagu kord
viie aasta tagant Tallinna laulupeol. Umbes
600 istekohaga Amsterdami kirik Hofkerk, kus

kontsert toimus, polnud küll viimase piirini
täis, aga hollandlaste huvi eesti kultuuri vastu
oli siiski üllatuslikult suur ning seegi andis
kaasa kontserdi õnnestumisele.
Kontserdi pealkiri Kõlavöö oli hollandlaste
jaoks tõeline keeleväänaja, mille
hääldamisega vähesed kohalikud hakkama
said. Ilmselt on aga ka eestlaste seas palju

neid, kelle jaoks tuli uudisena, et
kõla tähendab rahvariide
värvikirevaid kootud mustreid,
mida üksteise kõrvale vööna
lisades valmibki kõlavöö.
Minilaulupeo pealkirja võib
mõistagi lugeda ka Kõlav Öö, mis
ju sobib ka kenasti tähistama üht
kevadõhtust muusikaüritust.
Kõlavööl osales lauljaid viieteist-
kümnest riigist, sh. Hollandist,
Saksamaalt, Suurbritanniast,
Belgiast, Soomest ning Eestist.

Lisaks lauljatele ning Eesti
Noorte Kontsertorkestrile
tutvustas Luksemburgi rahva-
tantsurühm Laiali holland-
lastele eesti rahvatantse.
Enne kontserti toimus
Hofkerkis ka väike laat, kust
võis osta eesti toitu, lahjemaid
ja kangeid jooke ning isegi
ilutooteid. Kontserdi ajal
projitseeriti lava kohal olnud
ekraanil kauneid vaateid
Tallinna laulukaarest ja Eesti
loodusest. Ilmselt lahkusid kõik
osalejad kontserdilt natuke
suuremate Eesti patriootidena,
kui nad sinna tulles olid olnud.

Repertuaari oli korraldajad valinud
klassikalised laulupidude ning
taasiseseisvumise aegsete öölaulupidude
parimad palad, nagu näiteks „Tuljak“,
„Ärkamise aeg“ ning „Laul Põhjamaast“.
Seekordne Kõlavöö oli järjekorras teine ning
oluliselt suurem kui esimene, mis toimus
kaks aastat aastat tagasi. Eesti aukonsul
Nicolaas Anthony van de Griendt andis
minilaulupeo lõpukõnes ühele pea-
korraldajale, Kaire van der Toorn Guthanile
edasi soovi, et Kõlavööst kujuneks
traditsioon. Oleks tore, kui Eesti laulupeod
toodaks koju kätte ka teistesse riikidesse.
Rein Jüriado,
Stockholmi Eesti Segakoori liige
Toimetaja märkus: Umbes tosin lauljat
Suurbritanniast olid ka laval. Need
olid  ‘Euroopa Eestlaste koori’
liikmed ja Londoni Eesti Seltsi segakoori
lauljad.

EESTLASTE LAULUPIDU AMSTERDAMIS -  KÕLAVÖÖ

21.-22. aprillil pidas Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) oma täiskogu
Stockholmis. Eesti keskorganisatsioonide esindajaid 12-lt maalt tervitas Merle
Pajula, Eesti suursaadik Stockholmis. Eesti Majale heisati selleks puhuks Eesti
lipp.
Täiskogu üks tähtsamaid ülesandeid on eesti keskorganisatsioonide vahelise
infovahetuse edendamine.  Marcus Kolga, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas
president tutvustas uut portaali Global Estonian, mis võiks kujuneda
keskorganisatsioonidele heaks tehniliseks toeks lisaks uuele ÜEKN kodulehele.
“Vajadus ühe keskse “kõik info ühest kohast kätte” infoportaali järgi on suur. Eriti
nüüd, kui eestlaste kogukondi maailmas on tekkinud juurde ja loodud on palju

uusi rahvusvahelisi koostöövõrgustikke näiteks eesti keele,
arhiivinduse ja kultuurivaldkonnas,” kinnitab Sirle Sööt,
Rootsi esindaja ÜEKN-is.

ÜEKN teeb tihedat koostööd Eesti riigiasutustega. Andero
Adamson Haridus- ja teadusministeeriumist ning Anne-Ly
Reimaa Kultuuriministeeriumist tutvustasid
rahvuskaaslaste programmi tegevuskava, iseäranis
koostööd laste- ja noortelaagrite ning eesti keele õppe
korraldamisel ja rahvuskaaslaste Eestisse
tagasipöördumise kohta info levitamisel. Heilika Pikkov
Riigikantseleist tutvustas võimalusi, kuidas eesti
kogukonnad välismaal saavad Eesti Vabariigi 100. juubeli
programmis kaasa lüüa.

Pikemalt arutati ÜEKN-i ja tema liikmesorganisatsioone
tutvustava raamatu koostamise plaane.  ÜEKNi esimees
Marju Rink-Abel esitas alanud aasta tegevuskava ning
majanduse ülevaate. Laupäeva hommikul arutati ESTO
2019 korraldamist. Pärastlõuna pühendati Läänemere

julgeolekukonverentsile ”Security Challenges in the Baltic Sea Region” ning õhtul
tähistati Rootsi Eestlaste Liidu 60. juubelit piduliku õhtusöögi ja tantsuga.

ÜEKN liikmed on järgmised keskorganisatsioonid: Austraalia Eesti Seltside Liit,
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Rootsi
Eestlaste Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Inglismaa Eestlaste Ühing,
Leedu Eesti Selts, Läti Eesti Selts, Venemaa Eesti Seltside Liit, Ukraina Eesti
Selts, Tšehhi-Eesti Klubi ning Soome Eestlaste Liit.  ÜEKN-ile teadaolevalt ei ole
teistes riikides keskorganisatsioone, on vaid üksikud seltsid. Sirle Sööt

ÜEKN’i TÄISKOGU KOOSOLEK STOCKHOLMIS
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Juba teist aastat järjest viis Estonian Folks läbi vahva tantsupäeva Londoni
kesklinnas. Seekord külastati suurimaid vaatamisväärsusi ning pakuti erinevates
kohtades pealtvaatajatele tantsulisi etteasteid ja ühistantse.
Rahvusvaheline tantsupäev Londonis algas südapäeval tantsijate
kohtumisega  Westminster silla lähedal. Nende teekond nägi ette liikuda mööda
South Banki, Thames’i jõe lõunakallast, ületada Golden Jubilee sild ja läbida
tuntuimad Londoni väljakud: Trafalgari väljak, Leicesteri väljak ja Piccadilly Circus’i
väljak; seejärel suunduda mööda kuulsat Regent tänavat The Mall peateele, mis
ühendab kuninganna Elizabeth II lossi ja Triumfikaari Trafalgari väljaku servas.
Lustlikult hakkasid tantsuhuvilised kell 13.00. liikuma. Tantsiti mitmetes paikades:
Londoni Eye juures, Whitehall Aias Embankmentil ja Buckinghami palee lähedal
olevas Saint James'i pargis, kuhu jõuti kella viie paiku.
Sündmusest võtsid osa  Londoni Eesti Seltsi rahvatantsijad, külalised Eestist,
Poolast ja Ungarist ning ka mitmed pealtvaatajad, kelle kõigi päritolu kahjuks ei
jõudnud välja selgitada.
Pidustusega ühines ka Eesti Tantsuagentuuri juht Raido Bergstein, kes ühtlasi on
ka Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse liige. Ülimalt tore oli
vahetada muljeid välisrühmade tegemistest. Nimelt on Raido Oslo
segarahvatantsurühma Viikingid juhendaja ning ta käib kord kuus neile tunde
andmas.
Üheskoos tantsiti Eesti pärimustantse, sealhulgas Reilender, Kaera Jaan, Kikapuu.
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi igaastase konkursi jaoks toimus
ka Oigem ja Vasemba töötuba. Äraõpitud tants filmiti ja on nähtaval Youtube’is.

"Tõeliselt meeldejääv ja meeleolukas päev", kirjeldab vaimustunult Estonian Folks
eestvedaja Marje Remmet. "Mulle nii meeldivad hetkeajevil esitatud etteasted. Neis
on siirust ja tahet, esitada just antud olukorras teatud tantsu. Kindlasti ei jää meil
see viimaseks korraks tulla vahelduseks treeningsaalist tiibu sirutama ja enda
loovust proovile panema." Marje Remmet

R A HV US V A HE L I S E  T A NT S UP Ä E V A  2017
P I D US T US  LOND ONI S

Pühapäeval, 23. aprillil toimus pidulik Kevadlõuna Londoni Eesti Maja saalis ja
lõbus Eestlaste tutvumisõhtu Läti Majas. Mõlemaid üritusi kaunistas ansambel
MESI tuntud eesti lauludega. Kõigest aga lähemalt.
Eesti Abistamise Komitee korraldab heategevuslikke lõunaid Eesti Majas juba
aastakümneid. Sel aastal on plaanis kaks lõunasööki: kevadlõuna ja jõululõuna.
Kevadlõuna oli pidulik mitmekäiguline lõunasöök. Menüüs olid omatehtud kotletid
punase magushapukapsaga, ahjukartulid ja keeduporgandid, magustoiduks
kohupiimakreem marjakisselliga ja eestipäraselt maitsva lõuna lõpetas kuum
kohv/tee küpsistega. Söögi kõrvale pakuti nagu ikka mahla ja veini.  Lõunat alustati
traditsioonilise kevadpüha rituaaliga:  munade koksimisega ja lõpetati
traditsioonilise heategevusliku loteriiga. Ansambel MESI laulis nii hoogsaid kui ka
nostalgilisi laule. Meeleoluka kevadlõuna korraldas proua Ida Lemsalu ja aitas
esinaine Piret Randam. Peo abilisteks olid tavapäraselt Adelies Beermann ja  Sirje
Jaani. Lisaks aitasid kaasa Londoni Eesti Seltsi juhatuse liikmed Evelin Siilak ja
Andreas Kaha.
Õhtul toimus eestlaste kohtumisõhtu Läti Maja keldrikorrusel olevas baaris, mis oli
selleks puhuks just eestlastele avatud. Viidi läbi viktoriin "Minu London" ja toimus
loterii, mille auhinnad, pudel Vana Tallinnat ja hulgaliselt eesti šokolaade, oli välja
pannud ansambel MESI ise.  Publik elas esinemistele kaasa entusiastlikult
plaksutades ja lauldes. Kohtumisõhtu korraldas Egerth Jaansalu. Peo helitehnik oli
Petten Veevo. Õhtu stiili "triibulised, täpilised ja ruudulised" parima stiili auhinna sai
Katrin Holm, kes võitis prii pääsme kahele Londoni eestlaste jaanipäevale.
Naisansambel MESI on isetegevuslik vokaalansambel Lõuna-Eestist. Koos
laudakse alates 2014. aastast. „MESI“ koosseisu kuulub 6 liiget: Terje, Marge,
Kristi, Merilin, Kirsika ja juhendaja Merlin Seer, kes ka ise ansamblis laulab.
Ühiseks hobiks ning jagatud armastuseks on naistele muusika. Naisansambli
repertuaarist leiab muusikažanrid, mis varieeruvad folgist kuni
popmuusikani.  Nende tulek Londonisse oli nende endi finantseeritud ja
korraldatud.
Taaskord sai Londonis ühiselt läbi viidud omalaadne ürituste kogum. Egerth
kirjeldab üritust: "Pidu oli elusupper (sic): sai laulda ja tantsida, rahvas tutvus ja
tekkis selline mõnus ühtekuuluvustunne suures linnas. Tahan tänada kõiki, kes
tulid ja sügisel kohtume taas kui mitte varem!"

Evelin meenutab Kevadlõunat: “Proua Ida Lemsalu, kes korraldas Kevadlõuna, on
oma uskumatu visadusega, energiaga ning positiivse meelestatusega mulle
suureks eeskujuks. See, kuidas ta oskas lõuna läbi viia sujuva kergusega ja
loomuliku hoolega, on imetlusväärne. Püüdsime talle igati abiks ja toeks olla, kuid
tema kergejalgne samm ja kõikenäev silm ei vajanud muud abi, kui teha ära
raskemad tõstmised ja lihttööd. Suured tänud kena Kevadlõuna eest peakokale ja
perenaisele Ida Lemsalule.” Ta lisab juurde päevast üldisemalt. "Ansambel MESI
võttis Seltsiga ühendust juba eelmisel aastal ja vaikselt tasa ja targu uurides
võimalusi, omavahel ideid arendades, saigi teoks päev, kus järjestusid üle
poolesajandivanune üritus ja noorte loodud üritus läbi ühise teguri: muusika.
Laulude esitusi nautisid nii noored kui vanad, seega võib ansambli kuulajaskonna
vanuseks määrata 5 aastastest kuni 95 aastaseni. Ansambliga oli ülilihtne asju
ajada. Lisaks tõid nad veel toredad meepotid eesti meega kingituseks!"
MESI ansamblis esineja Marge vahendab lauljate muljeid: "Meil oli üks ütlemata
tore Londoni reis. Suur-suur tänu kõigile korraldajatele, et need esinemised meie
jaoks võimalikuks tegite! Saime teada, et Londonis on üks kokkuhoidev ja vahva
kogukond, mis tekitas ainult positiivseid elamusi. Aitäh toredale publikule ja hea
meelega tuleks uuesti ja uuesti." Evelin Siilak (LESi esinaine)

K E V A D P Ü H A D  L O N D O N I S
EAK Kevadlõuna – Eestlaste Tutvumisõhtu – ansambel MESI Eestist

Tööpäevade jooksul kuulati ära ÜEKNi eelmise aasta
tegevus- ja majandusaruanded, revisjonikomisjoni
aruanne, arutleti ning määrati kindlaks tegevussuunad
ja kinnitati eelarve käesolevaks aastaks.
Ettekande tegi Rahvuskaaslaste programmi nõukogu
esindaja, Andero Adamson. Tema mainis, et Euroopa
riikide seas paistab Eesti silma välismaal elavate
rahvuskaaslaste suure hulga poolest. Eestlaste
koguarv on ligikaudu 1,1 miljonit, millest välismaal
elavad rahvuskaaslased moodustavad vähemalt 15%.
Praegu toimiv „Rahvuskaaslaste programm 2014–
2020“. Programm lähtub eelkõige „Eesti keele
arengukava 2011–2017“ meetmest, kuid on seotud ka
teiste strateegiliste alusdokumentidega nagu
„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ ja „Lõimuv
Eesti 2020“. Programmi üldeesmärgiks on, et
välismaal elavatel eestlastel oleks side Eesti ja eesti
kultuuriga. Iga-aastaselt toetatakse ka Euroopa eesti
koolide õpetajate kokkusaamisi Emakeelepäeval, sel
aastal Brüsselis. Hetkel toimib portaal „Working in
Estonia“, et kutsuda Eestisse tööle kvalifitseeritud
tööjõudu. Eelmisel aastal oli nt Eestis väljaränd
madalam kui sisseränd.

Seejärel tutvustas Eesti Vabariik 100 välisprogrammi
toimkonna liige Heilika Pikkov juubeliüritusi, mis
kestavad kuni 2020. a veebruarini. EV 100
avaürituseks oli 16. aprillil üleeestiline rahvamatk.
Juubeliüritused lõpevad 2. veebruaril 2020, mil
möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest.
Programmi fookuses on lapsed ja noored. Programmi
läbivaks lauseks on: Teeme Eestile kingitusi! Näiteks
kingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et
igal Eestimaa lapsel oleks võimalik õppida pillimängu.
Lisaks on sel ajavahemikul planeeritud rida projekte,
sealhulgas valmib film A.H. Tammsaare „Tõde ja
õigus“ I osa, animafilm „Lotte ja kadunud lohed“ jpm.
2018. aasta jooksul ilmub „Eesti saja aasta lugu“
kajastav 44 raamatust koosnev sari ja ühiskingitusena
samanimeline teatrisari, mis käivitub selle aasta
sügisel ja kestab 12 kuud. Igal kuul sünnib üks
lavastus, mis käsitleb ühte aastakümmet.
Ajavahemikul 1. juuli kuni 31.detsember 2017, mil
Eesti on Euroopa Liidu eesistuja, käivitub „EL
eesistumise programm“. Mastaapseima projektina on

planeeritud 15. augustil 2018 ülemaailmsed
koristustalgud „Teeme ära“.
Projekt „Eesti Euroopa avalikus ruumis“ kaudu tahab
Eesti end tutvustada maailma suurlinnades. Konkurssi
võitjaks osutus Estonian Banksy, Edward von Lõngus,
loovlahendusega „Digi-tänavakunst“, kus grafiti on
põimitud ajaloo ja digitehnoloogiaga.
ÜEKNi kingitusena Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva
puhul peaks 2018.a valmima pildiraamat „Eestlased
laias maailmas – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu
liikmesmaade lugu“.
Marcus Kolga Kanadast andis ülevaate Tallinnas
asuva Okupatsioonide muuseumi omanike plaanidest,
kavandatavatest ümberehitustest ja ekspositioonide
rõhuasetuse muutustest.
Laupäeval toimus rahvusvaheline konverents
”Läänemere piirkonna julgeolek – ajalooline vaade ja
tuleviku väljakutsed”.
Konverentsile järgnes pidulik õhtusöök ja tants Urmas
Lattikase bändi saatel tähistamaks RELi 60. juubelit.
Meeli Bagger

ÜE KN ’ i  T Ä I S KOGU KOOS OLE K -  m õned  m ärkm ed
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TORONTO EESTI  MAJA LÄHEB MÜÜKI
Toronto Eesti maja aktsionärid
otsustasid teisipäeval peetud koosolekul
maja maha müüa.
Hoone eest loodetakse saada ligi 16
miljonit dollarit, mis loodetakse kasutada
teise eestlaste kooskäimis-koha Tartu
kolledži laiendamiseks.
Kolledžisse on praeguseks viidud ka
Toronto eestlaste arhiiv. Maja müügile
vastuseisjad kardavad, et suurem osa
uuest hoonest üüritakse välja ja
eestlastele seal ruumi ei jagugi.
Ühena on vastu Eesti Kultuuri koda,
kuna Eesti maja näol on tegemist
ajaloolise hoonega.
Koja eestseisuse liige Mark Soosaar
ütles, et Eesti maja on kogukonna jaoks
pühapaik ja sellega on paljudel isiklikud
seosed, see asub ka väga looduskaunis

kohas, kuhu uusi hooneid väga raske
püstitada.
"Kolledž on kesklinnas suure Bloori
tänava ääres, lihtsalt üks uks viib
standardmajja sisse," sõnas Soosaar.
err.ee

VABA EESTI  SÕNA TULEVIKUST

Lugeja, Raul Pettai, kirjutas oma
mõtteid “Vaba Eesti Sõna” ajalehe
tulevikust USAs. Allpool on toodud
mõned kommentaarid Raul Pettai
poolt. Kas “Eesti Hääl” on samas
olukorras?
AJALEHE TELLIMINE
Vanem generatsioon. Tellijate arv
kahaneb - Terviseprobleemid ja surm.
Välismaal sündinud generatsioonid
Eesti kirjakeele puudulik oskus –
vähene sõnavara ja grammatika
tundmine – takistab lugemist. Inglise
keelele võiks rohkem üle minna, kuid
siis kaotab VES oma väliseestluse
edasikandja mõtte. Aga vahest oleks
nii parem, kui et kaotada nooremad
lugejad/tellijad?
Uustulnukad
Pagulasajastul loodud ajalehe stiil ei
pruugi huvitada uustulnukaid, kes on
sündinud/kasvanud hoopis teistes
oludes ja kes jälgivad interneti kaudu
uudiseid otse Eestist.
Kuidas muuta sisu uustulnukaile
huvitavamaks? Näiteks informatsioon
töö- ja korteriolude kohta eri linnades
ja osariikides? Kas leiduks
uustulnukate hulgas reportereid?
Tõenäoliselt ootavad nad aga
korralikku tasu, mis eeldab tellijate
arvu kasvu.

INTERNET AJALEHE ASEMEL
Sobiks vahest noorematele ja
uustulnukatele, kuid lõikaks ära vanema
generatsiooni.
Tundub ka, et internetiversioon on
isikupäratum kui trükitud versioon. Aga
uustulnukad jälgivad nagunii Eesti
uudiseid internet’i kaudu. Vahest
harjutakse ka sellega.
AJALEHE TOIMETUS
Eelnenud probleemide kõrval ei saa
ignoreerida raskusi VESi kirjastamise alal.
Võib arvata, et toimetajal pole kerge iga
lehenumbri täiteks leida küllaldaselt
originaalset kaastööd.
Ei paista ka, et suureneks reklaamist
saadav sissetulek, mis on tavalise
ajakirjanduse peamine tuluallikas.
TULEVIK
Nüüd seisame muutuva aja ning
tingimuste lävel, mida tuleb ealistlikult
aktsepteerida, eriti kuna VES näol pole
tegemist tavalise ajalehega, vaid üle
kontinendi hajutatud eestlaskonna ainsa
sidemega.
Eeldusel on ainsaks teeks tellimishinna
tõstmine. See ei meeldi kellelegi, aga
mittemillestki midagi teha ei saa. Näeme
seda ju praegusest seisundist. Loomulikult
on lugejate heldekäelised annetused
tänatavad, kuid kindel sissetulek on siiski
ainus arvestatav alus tuleviku jaoks.

Eesti on täis üllatusi - teades, et meie maa on nii väike,
siis ei ootaks siit midagi eriti põrutavat või haruldast. Kuid
siiski! Mõned paigad on kõige-kõige Baltikumi mõistes,
mõned Põhjamaade, mõned aga koguni maailma
kontekstis. Eesti võib üllatada!
Kõige rohkem spa-sid elaniku kohta
Eesti on tuntud oma armastusega spade vastu. Kõige
spa-tihedam linn asub Saaremaal  – Kuressaare
spahotellid pakuvad 1200 voodikohta umbes 14 000
elaniku kohta Kuressaares. See teeb Saaremaa
pealinnast tõenäoliselt maailma kõige spa-tihedama linna
ning seetõttu hüütakse Saaremaad hellitusnimega
Spaaremaa.
Ainulaadne staadion
Orissaare staadion on eriline kogu maailmas. Selle
põhjuseks on keset staadionit kasvav võimas tammepuu,
mis kannab uhket tiitlit „Euroopa aasta puu 2015". Tamm
on gümnaasiumi staadionil kasvanud juba ligi 70 aastat.
Algul asus tamme kõrval väike spordiplats, kuid 1951.
aastal seda laiendati ja kuna tolleaegne tehnika ei
suutnud puud liigutadagi, siis jäigi uhke puu seisma keset
uut staadionit.
Kõige kõrgem mänd
Põlva maakonnas Verioral kasvab maailma kõrgeim
mänd (kõrgus 46,6 meetrit ja vanus umbes 214 aastat).
Kohe selle kõrval kasvab Eesti kõrgeim kuusk (kõrgus
48,6 meetrit ja umbes 202 aastat vana). Eesti jämedam

tamm on Tamme-Lauri tamm, mis on pühapuu ning
looduskaitse all juba aastast 1939. Selle puu kõrgus on
17 meetrit, ümbermõõt 8 meetrit ja vanus üle 700 aasta.
Suurim linnus
Põhjamaade suurim 17. sajandi linnusekompleks on üle
700 aasta vanune Hermanni linnus Narvas. mis on
aegade jooksul kuulunud taanlastele, sakslastele,
rootslastele, venelastele ja lõpuks ka eestlastele. Linnus
omandas tänaseni säilinud ilme Liivi ordu valitsemise ajal
14.-16. sajandil.
Parim säilinud Stalini-aegne arhitektuur
Üks parimaid Stalini-aegse arhitektuuri näiteid on
Sillamäe linn, mis oli Nõukogude ajal tänu salastatud
tööstusele suletud, kuid tänapäeval rikastab linna
nõukogude aja eri aastate ainulaadne arhitektuur.
Viltune maja
1793. aastal ehitati Tartu Raekoja platsile 3-korruseline
võlvitud keldriga kivimaja koos kõrvalhoonete, talli ja
tõllakuuriga. Majal on Pisa tornist suurem kalle, sest maja
jõepoolne külg toetub vanale linnamüürile, teine aga
vaialusele. Sellest on tingitud ka maja viltuvajumine.
Imeline puitpitsarhitektuur
Haapsalu kuursaal on ainus algsel kujul säilinud kuursaal
Eestis. Imekaunis puitpitsidega hoone rajati 19.sajandi
lõpus mereäärsele promenaadile ning see on tänase
päevani üks populaarse suvituslinna keskpunkte. Suvel
on kuursaal linna esinduskohvik.

Parim säilinud keskaegne linnus
Balti riikide parim säilinud keskaegne linnus on
Kuressaare piiskopilinnus, mille vanust
loetakse juba 14.sajandist. Tänasel päeval
asub seal Saaremaa vanim ja suurim muuseum
– Saaremaa Muuseum oma püsiekspositsiooni
ja põnevate ajutiste näitustega.
Põhja-Euroopa vanim tuletorn asub
Hiiumaal Kõpus.
Kõpu tuletorn on ka üks vanimaid (üle 500
aasta) pidevalt töötavaid tuletorne kogu
maailmas. Tuletorni oli vaja hoiatamaks
kaubalaevu Hiiu madala eest. Tuletorni kõrgus
maapinnast on 36 meetrit ja ülevalt avaneb
lummav vaade imelisele ümbrusele.
Energeetiline mõis
Ainulaadsete raviomadustega Kirna mõisapark
on tuntud loodusravikoht. Mõisa maa-alal on
tugevad magnetilis-anomaalsed tsoonid, mis
võivad olla nii positiivse kui ka negatiivse
laenguga. Tegemist on nõrkade
madalsageduslike lainetega, mis teatud
sageduse ja intensiivsuse juures mõjuvad
inimorganismile kasulikult. Väidetavalt on
maailmas ainult 5 taolist kohta. Öeldakse, et
see kas inimene terveneb Kirnas, sõltub tema
soovist, valmisolekust, tahtest, usaldusest ning
vastuvõtlikkusest loodusravile.

1 0  K Õ I G E - K Õ I G E - K Õ I G E  P A I K A  E E S T I S

14.mail tähistati Eesti Kodu Klubis,
Bradfordis Emadepäeva sellel korral
koogiküpsetamisvõistlusega, mis tõi
kohvilauale 11 ilusaimat ja maitsvamat
kooki emale. Oli küpsisetorte ja
maasikatorte ja sidrunikooki, aga
esikohale käis lõpuks tihe rebimine
kahe šokolaaditordi vahel, võistlusest
väljus võitjana perekond Kanna
šokolaadi-vahukooretort marjadega.
Võitjatele autasuks kimp lilli ja pudel
kihisevat.

Enne koogivõistlust toimunud aktuse
avas klubi juhatuse nimel Harald Luts,
kes tundis tõelist heameelt näha klubis
nii paljusid lapsi – eestlus elab kindlasti
Bradfordis edasi. Järgmisena esinesid
Põhja-Inglismaa Eesti Kooli lapsed
Karin Blakeley juhatusel lauludega

"Emale", "Emadepäeval" ja "Kaart
emale". Laulude vahele lugesid vahvaid
luuletusi Emily Kanna, Demi Brown,
Henri Pattenden, Christopher Valt ja
Isabella Lill. Aktuseosa lõpetas
traditsiooniline ühislaul "Ema süda".

Veel enne suupistete juurde asumist
kasutasid IES Tuleviku esindajad Laura
Key, Reet Järvik ja Karin Blakeley
võimalust tutvustada igasuvist
rahvusvahelist eesti lastelaagrit, mis
toimub 6.-13.augustini Catthorpe'is.

Kuna ilmaga vedas, jätkus klubis ja
eriti klubi kaunis aias siginat-saginat
õhtuni.

Järgmine kokkusaamine klubis on
17.juunil kell 16.00, mis peame maha
uhke Jaanipäevapeo!

Agne Larm

E M A D E P Ä E V  B R A D FOR D I S
'KOOGI D  JA  LA ULUD  E M A LE '

Foto: Kirret Kanna

Endine Briti parlamendisaadik ja
kõmumeedia staar Lembit Öpik,
tunnistas väljaandele Sunday Times, et
vaevleb jätkuvalt hiiglaslike võlgade
käes.
52-aastane Lembit Öpik jäi seitse
aastat tagasi silma parlamendikohast
ning pärast seda ei saanud ta tööd
leida ja sattus võlgadesse. Olukord
muutus eriti hulluks 2012. aastal suvel,
kui mehel oli tekkinud ilmatuma suuri
krediitkaardi-võlgu ja pank ähvardas
laenumaksete viiekuulise viibimise tõttu
tema Londoni lõunaosas asuva korteri

temalt ära võtta. "Maksan siiani seda
raha tagasi ja teen seda veel väga
mitmeid astaid," nentis ta.
Vaid paar nädalat tagasi teatas Lembit
Öpik, et valmistub peagi esmakordselt
isarõõme nautima. Lembit sõnas Daily
Mirrorile antud intervjuus, et hoidis oma
isakssaamist tervelt seitse kuud sala-
duses, et olla lõpuni kindel, et lapsega
on kõik hästi. Nimelt mehe eelnevate
kaasade rasedused on seni katkenud.
Tema elukaaslaseks on 33-aastane
Bulgaaria päritolu Sabina Vankova, kes
tegutseb kinnisvaraäris. delfi.ee

L E M B I T  Ö P I K  S A A B  I S A K S
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KERGEJÕUSTIK
Kergejõustikuhooaeg pole alanud, kuid
Euroopa alaliit (EAA) teatas
kavatsusest alustada alates järgmisest
aastast Euroopa rekordite arvestust
puhtalt lehelt. EAA soovitas IAAFile
(International Association of Athletics
Federations) tühistada kõik rekordid,
mis on püstitatud enne aastat 2005.
Sest sellest ajast alates on IAAF
säilitanud dopinguproovid.
Kui IAAF peaks EAA ideega kaasa
minema, siis kaotab meeste kettaheites
kehtivuse Jürgen Schulti poolt 1986.
aastal heidetud maailmarekord 74.08.
Uueks rekordiks ei saa kinnitada ka
aegade teist kettakaart 73.88, sest
Virgilijus Alekna heitis selle aastal
2000. Küll aga oleks igati rekordikõlblik
Gerd Kanteri poolt 2006. aastal
Helsingborgis heidetud 73.38. Ka
edetabeli kaks järgmist heidet (72.02 ja
71.88) kuuluvad eestlasele.
Raske on siiski uskuda, et IAAF
rekordite nullimise ideega kaasa läheb.
Juba praegu on see mõte saanud
maailmas väga palju kriitikat.
Väljamõeldud dialoogid ehk kuidas
Kergejõustikuliidu president Erich
Teigamägi teatab Andrus Värnikule,
Jaak Uudmäele, Gert Kanterile ja Erki
Noolele, et nende rekordid polegi enam
õiged rekordid. Nördimust on
avaldanud ka briti tšempionid Jonathan
Edwards ja Paula Radcliffe.
Kellest saaksid uued maailmarekordi
omanikud, kui arvestust alustatakse
tõesti aastast 2005?
Mehed
Kolmikhüpe: Praegu: Jonathan
Edwards (Suurbritannia) 18.29;
Uus: Christian Taylor (USA) 18.21
Kettaheide: Praegu:
Jürgen Schult (Saksa DV) 74.08;
Uus: Gerd Kanter 73.38

Naised
Maraton: Praegu: Paula Radcliffe
(Suurbritannia) 2:15.25;
Uus: Mary Jepkosgei (Keenia) 2:17.01
TENNIS
Eesti noor tennisist Anett Kontaveit (21)
esines pärast Bieli WTA turniiri, kus ta
koguni finaali jõudis, väga edukalt ka
Stuttgardi turniiril. Anett pidi Stuttgardis
alustama kvalifikatsioonist, kus alistas
järjest maailma esisaja lõpu mängijad
Katerina Bondarenko, Antonia Lottnari
ja Lucia Hradecka. Põhiturniiril oli
esimeseks vastaseks Ana Konjuh, kelle
ta alistas 7-6; 6-4. Teises ringis alistas
Kontaveit maailma kuuenda reketi
Sabine Muguruza! 2-6; 7-6; 6-1. Selle
võiduga tõusis Kontaveit WTA reitingus
65. kohale. Veerandfinaalis oli
vastaseks Maria Šarapova, kellele ta
kaotas 3-6; 4-6.
JÄÄHOKI
23. aprillil alustas Eesti jäähokikoondis
Belfastis peetavat MM-i I divisjoni B-
grupi turniiri 0-3 kaotusega Leedule.
Järgmisel päeval meeskond pidi vastu
võtma teise kaotuse, jäädes alla
Suurbritanniale tulemusega 1-5.
Kolmandas mätšis Eesti jäi 2-6 alla
Jaapanile.
Eelviimasel päeval 28. aprillil tuli
esimene võit Horvaatia koondise vastu,
kelle eestlased alistasid 4-3. Seega
lõpetas Eesti koondis turniiritabelis
neljanda kohaga. Allikas – err
VEHKLEMINE
Eest epeevehkleja Kristina Kuusk võitis
Rio de Jaineiros maailma karika-
võistluste etapi, Erika Kirpu oli kolmas.
MAADLUS
Maadleja Epp Mäe teenis euroopa
meistrivõistlustel Novi Sadis
pronksmedali.
allikas – epl

British soldiers take over
Estonian camp

Hundreds of soldiers of Estonia's
First Infantry Brigade were moved
out of their barracks in Tapa,
Estonia’s major army town, for tents
in nearby Lasna to free up space for
allied personnel. NATO has sent
hundreds of troops to bolster the
defences on its eastern border and
"to confront threats to global
security". Britain is providing 800
members of the 5th Battalion The
Rifles Battlegroup to Estonia, to join
soldiers from France and Denmark.
Staff Warrant Officer Andreas
Rebane of the Estonian 1st Infantry
Brigade made the best of the
situation, saying that it made sense
to bump the soldiers into the 640-
bed tented camp which stands
empty for much of the year. "There
are heaters inside the tents; you can
take care of your equipment there,"
he said, pointing out that many of
his comrades would be allowed
weekend leave. They'll also have
access to showers. The soldiers,
however, will have to sacrifice at
least one Estonian tradition - "There
is no sauna!". None of the
conscripts, however, have
complained about this hardship. err

As negotiations on the U.K.’s exit from the
European Union begin, 4 million people
face uncertainty about their fate: more than
3 million EU nationals living in Britain and
almost 1 million British citizens in other EU
countries. With the free movement of
citizens curtailed or restricted, theoretically
they could see bank accounts closed,
employment terminated or rental
agreements revoked, not to mention
deportation. Both sides have pledged to
seek an early resolution of the issue.

EU Nationals living in the U.K.

Figures for EU nationals from Croatia,
Estonia, Finland, Luxembourg, Malta, and
Slovenia were not available. (It is estimated
that there are in the region of 18,000
Estonians in the UK).

U.K. Citizens living in the EU

Bloomberg. Sources: Office for National
Statistics and Eurostat

1 Poland 916000 29.3%
2 Ireland 332000 10.6%
3 Romania 233000 7.4%
6 Lithuania 170000 5.4%
10 Latvia 97000 3.1%
19 Belgium 26000 0.8%
20 Austria 14000 0.5%

1 Spain 296000 34.1%
2 France 149000 17.1%
3 Ireland 121000 14%
21 Estonia 592 0.1%
24 Latvia 249 0.0%
25 Lithuania 204 0.0%

Brexit could disrupt
millions of expats’ l ives

Earlier this year an alleged recruit of the
Russian GRU military intelligence service
was arrested by Estonia’s security service
on suspicion of spying. This was
Estonian’s first case involving the GRU.
According to Arnold Sinisalu, head of
Estonia’s Internal Security Service, the
person may face a jail term of up to 10
years if found guilty. He declined to say
whether the person was a permanent
resident of Estonia.
Last year Estonian authorities caught two
people with dual Estonian and Russian
citizenship recruited by Russia’s domestic
intelligence service, the FSB, for spying on
military and law-enforcement activities.
This followed two other people recruited by
the FSB who were caught in 2015.
Estonia’s first spying case since regaining
independence was in 2008, when a former
high-ranking defence official was jailed for
12½ years for passing NATO secrets to
Russian intelligence. Since NATO’s
reinforcement of its eastern flank following
the conflict in Ukraine, Russian intelligence
agencies have increasingly probed
Estonia’s defences. Ott Ummelas

Estonia snags first spy linked to
Russian military intelligence

The annual Lennart Meri
Conference took place in Tallin from
12th to 14th May.
This year’s Conference was
entitled  “Darkest Just Before the
Dawn?: The war on trust and how to
win it”. It concentrated on the severe
challenges facing the West and
sought to identify opportunities that
may arise in the bleakest moments.
The topics varied from local East
European and Baltic concerns as
well as matters more global. For
example the presentations and
discussions included “Be Careful
What You Wish For: is Russia
Trumped?”, “What Are Russia’s
Values?” and “Defence and
Deterrence in the Baltic Region:
Attending to the Blind Spots?”.
European and global subjects were
exemplified by “Hacks and (Fake)
Facts: Warfare in the Information
Space”, “More EU, Less NATO?”,
“France and Germany:  In Europe’s
Driving Seat Once More?” and “Can
the Outside World fix the Middle
East?”

Farage in Estonia
A few days after the Lennart Meri
Conference finished, Nigel Farage
addressed a conference in Pärnu.
His theme was “BREXIT - how to
create an extraordinary campaign”
His appearance however, has nor
been welcomed by many Estonian
politicians, including Urmas Paet,
previous Minister of Foreign Affairs
and currently a member of the
European Parliament.

Laimiga
marineeritud
kanavardad

(5-6 portsjonit)
Vaja läheb:

700 g kanafileed
Laimimarinaad:

kahe laimi riivitud
koor
½ dl laimimahla
1 dl õunamahla
½ dl mett
1 tl kaneeli
½ tl soola
½ sl tüümianit

Laimikaste:
200 g
maitsestamata
jogurtit
ühe laimi riivitud
koor
¼ dl laimimahla
2 küüslauguküünt
2 tl sinepit
½ tl soola
2 tl suhkrut
valget pipart
peterselli

Valmistamine:
Lõika kanafileed parajateks
tükkideks, valmista
marinaad ja kalla see
kanatükkidele. Sega
hoolega ja jäta
marineeritud liha paariks
tunniks külmkappi
maitsestuma.
Lüki kanalihatükid
vardasse (kui kasutad
puust grillvardaid, leota
neid külmas vees) ja
küpseta grillil, pannil või
ahjus.
Sega kastme komponendid
omavahel ja paku koos
kanavarrastega.
Kommentaarid:
Kana grillimisel tuleb olla
väga ettevaatlik, et liha ei
muutuks kuivaks.
Eemalda vardad grillilt
pisut enne lõplikku
valmimist – kuumad
vardad küpsevad ka pärast
seda veidi edasi
allikas: http://www.rmp.ee

Maasika-spinatisalat
(5 kuni 6 portsjonit)

Koostis- ja maitseained
800 g aedmaasikaid
4 avokaadot
poole laimi mahl
sool, must pipar
6 spl oliivõli
2 väikest punast tŝillit
6 ŝalottisibulat
100 g beebispinatit
röstitud
seesamiseemneid

Haki tšilli hästi peeneks.
Lõika sibulad ja maasikad
sektoriteks. Koori
avokaadod, lõika samuti
ribadeks ja piserda
koheselt üle laimimahlaga.
Sega kõik ained omavahel.
Kalla peale õli ja maitsesta
vähese soola ning musta
pipraga. Kaunista
seesamiseemnetega.
Serveeri  kanavarrastega
või grillitud vorstidega.
allikas: Toidutare.ee

KOKAKUNST -  Jaanipäeva retsept id

Lennart Meri Conference

Estonian Prime Minister sees no reason why
9th May should be celebrated in Estonia.

According to Prime Minister Jüri Ratas, there is no reason
why May 9 should be celebrated in Estonia as it is in Russia.
Ratas expressed the hope that his fellow Centre party
members would no longer participate in events surrounding
the celebration of the Soviet victory over Nazi Germany.

“I think that 9 May 1945 meant the continuation of a severe
occupation in even harsher form,” Ratas said at a press
conference, in response to a question “how did he regard the
attendance of Centre Party MPs Oudekki Loone and Olga
Ivanova at a May 9 celebration at the monument of ‘the
Bronze Soldier’ in Tallinn”. (erected by the Soviet Union).
Ratas stated that this kind of behavior was not acceptable.
Source - err.ee

Global warming?

Saaremaa - 9th May 2017
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BRADFORDI EESTI KODUS
laupäeval 17. juunil kell 16.00

Esineb bänd
'Vanaviisi'
kell 19.00

Toimuvad põnevad
mängud nii suurtele

kui ka väikestele
Loterii

Baaris müügil
eesti joogid.

Grillimine - saslõkk
ja burgerid

ning teised snäkid /
    toidud.
Vägev lõkketuli suures aias
Sissepääs tasuta kõigile!
8 Clifton Villas, BD8 7BY

Tel: 01274 544221
Email - info@eestikodu.co.uk
www.facebook.com/EestiKodu

LONDONIS
laupäeval 17. juunil  kell 15.00

„The Halfway House”, Southend Arterial Rd,
West Horndon, Brentwood CM13 3LL.

Peaesinejad Eestist DJ Onu Bella ja lastele'Teadusteater'.
Esinevad LESi Rahvatantsuühm ja lauljad Reet Kromeli juhendamisel.

Kavas ka spordimängud suurtele ja väikestele, lõkketuli, loterii ja
lastele avatud ‘Lastetelk’.  Ühislaulud ja tantsud.

Eesti köök ja grill (pileti hinnas)
Eelmüük (kuni 13 juuni) - £16.00; lapsed 13-17 a £10. Alla 12 tasuta

Kohapeal - £20.00; lapsed 13-17 a £10. Alla 12 tasuta
Lisainfo: info@estoniansociety.co.uk;
www.facebook.com/londonieestiselts

NOTTINGHAMIS
laupäeval 24. juunil  - kell 15.00

Ilusas kenas aias
Salatid, eesti leib ja

suupisted hinna sees. Tooge
kaasa liha grillimiseks.

Baar avatud.
Loterii, ühislaulud.

Täiskasvanu pilet - £4
10-16 aastased - £3

Alla 10 a. tasuta
Eestlased ja eesti sõbrad

olete kõik teretulnud!
Everyone welcome!

Nottingham Ukrainian Social Club, Claremont Road, Notts. NG5 1BH

L E H E -  J A  J A A N I K U U OOTAME NOORTE JA LASTE SUVELAAGRI SPONSOREID
Kas sina võiksid suvelaagri sponsoriks hakata?

Suur arv eesti soost lapsi ja noori nii UKst,
Eestist kui ka Saksamaalt on juba
suvelaagrisse registreerinud. Paljud
nendest tulevad laagrisse juba mitmendat
korda!
Lastelaager Inglismaal on hakanud
viimastel aastatel kujunema Euroopa
eestlaste laste suvelaagriks ja loodetakse,
et tulevikus ühineb laagriga veel rohkem
eesti juurtega noori teistelt Euroopa
maadelt, kellel on soov kohata teisi eesti
päritoluga noori ning avastada ühist eesti
keelt ja kultuuri.
Laagri  korraldajad on väga tänulikud
sponsoritele, kes viimaste aastate jooksul
on laagrit toetanud rahaliste annetustega.
Koos IEÜ ja IES Tuleviku abiga aitab selline
toetus vähemalt osaliselt laste suvelaagri ja
peo kulusid katta.

Iga väike toetus abistab meie noori ja aitab
kindlustada laagri tulevikku.
2017 on Eestis laste ja noorte
kultuuriaastaks välja kuulutatud. Noorte
aasta tunnuslause on "Mina ka!" ning
märksõnad iseolemine ja koostegutsemine.
Aita ka sina meie noori eesti kultuuriga ja
teiste eesti noortega tutvuda ning koos
midagi ilusat ja kiiduväärt saavutada!
Sponsoritele pakutakse välja tasuta
sissepääs laagri lõpupeole, prii söögipilet, 5
tombola piletit, reserveeritud istekoht ja
soovi korral ilmuvad sponsorite nimed ka
peokavas.
Kui soovid suvelaagri sponsoriks hakata,
palun võta ühendust laagrijuhi, Kristy
Sheldoniga, 98 Bates Lane, Helsby,
Cheshire, WA6 9LJ.  tel: 01928 725058.
kristysheldon@hotmail.com.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimub Tallinna
lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist – 2. Juulini.
Noortepeo “Mina jään” juhid Heli Jürgenson (peadirigent) ja
Margus Toomla kutsusid 16. aprillil inimesi, kogukondi,
perekondi ja sõpruskondi süütama oma kodupaigas oma
südametulest väiksemaid ja suuremaid lõkkeid, küünlaid või
tõrvikuid, et olla osa XII noortepeo tule süütamisest, ja
tähistada Eesti Vabariik 100 sünnipäevapeo algust. 16.
aprillil möödus sada aastat Eestimaa ja Liivimaa
ühendamisest.
Samal päeval tähistati programmi algust kontserdiga “Teel
laulu- ja tantsupeole”, mille järel süüdati südametuledest ka  noorte laulu- ja tantsupeo
tuli Kurgjal.
Noortepeod saidki 1962. aastal alguse Tallinnas.
XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja
vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. XII noorte laulu- ja
tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid
kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga.

NOORTE LAULU- JA TANTSUPIDU
“Mina jään” tulesüütamisega sai alguse EV100 sünnipäev

The London Estonian Church Congregation held its first service 70 years ago, thanks to
the efforts of the August Torma Estonian Ambassador at that time and other London
Estonians. Mr Torma expedited the arrival of pastor Jaak Taul from the refugee camp in
Germany and he conducted the Whitsun service on 25th May 1947.
An anniversary service will be held on Sunday 21st May at the Swedish Church in
London (6-11 Harcourt Street, Marylebone, W1H 4AG)
Over the seventy years traditional services have celebrated Easter, Whitsun and
Chrismas as well as Sunday services. There have also been marriages, confirmations,
baptisms and funerals. Some readers of Eesti Hääl will remember those events and I
would ask them to come along to this service, which will be conducted in both Estonian
and English by Bishop Tiit Salumäe from Estonia and pastor Lagle Heinla. There will
also be a display of old photographs. Virge James

LONDON ESTONIAN CONGREGATION  (1947-2017)

Eesti Hääl soovib sünni-päeva
lastele õnne

28. mai  Carmen Tunney
31. mai  Lauri Bambus
31. mai  Liivi Öpik
31. mai  Ellen Kokk
03. juuni  Marju Põld
12. juuni  Silvi Billington
13. juuni Karin Blakeley
     (juubilar)
13. juuni Astrid Edwards
     (juubilar)
15. juuni Vello Riik
16. juuni Ene Öpik
16. juuni Piret Fairlie
16. juuni Vaike Läänemägi
21. juuni Toivo Kaasik
23. juuni Laine Säägi (juubilar)

Tähtpäevad
3.- 9. juuni 1989 Öölaulupidu
4. juuni 1884     Eesti Lipu päev
5. juuni 1919   Algas sõda
         Landeswehriga
14.juuni 1941    Massküüditamine
18. juuni 1869  1 üldlaulupidu Tartus

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
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
23. mai 2002  Arnold Ojasoo IEÜ
  asutaja liige (1947), LES esimees
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 Laste
      suvelaagri asutaja (1949)

R OB B I E  B UR NS ’ I  LUULE  E E S T I  KE E LE S
Eesti Šoti Kultuuriseltsil on käsil Burnsi laulude eestikeelse plaadi
salvestamine. Plaadiprojektis osalevad muusikud Ilona Aasvere, Tiit
Kikas, Peeter Rebane, jt. Plaadi teeb huvitavaks just see, et
professionaalsed muusikud mitte ainult ei kanna Burnsi laule ette, vaid
ka arranžeerivad ise kõik lood.
Oleme juba kogunud toetusi (£100) kolmest Burnsi klubidest -
Helensburgh Burns Club, Dumbarton Burns Club ja Burns Club of
London. On ka kaks hõbesponsorit (€500). Senini oleme saanud kokku
poole vajaminevast rahastusest plaadiprojektiks (€4771) ning muusikutel
on valminud poolte laulude arranžeeringud ja salvestused.
Eraisik, kes toetab plaadi valmimist €15, saab kingitusena plaadi
digitaalkujul; Hõbeponsorit täname plaadi vahelehel ja esitluskontserdil;
ja Kuldsponsorit (€1000) täname lisaks eelnevale kõigil plaadiga seotud
trükimaterjalidel ühe aasta jooksul.
Plaadiesitlus on plaanitud 2017. aasta juuliks.
Eike Urke, eike.urke@gmail.com; mob +37256460411.
https://www.facebook.com/ShotiKultuuriselts
Demolugu saab kuulata: https://soundcloud.com/user-176842046/vaiki-veidi
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JUMALATEENISTUS LONDONIS
Rootsi luterlikus kirikus Londonis
pühapäeval 21. mail kell 15.00

Teenivad - piiskop Tiit Salumäe ja
õp Lagle Heinla

Esinevad Londoni Eesti Seltsi segakoor
ja Reet Kromel

Teenistusele järgneb kohvilaud
6-11 Harcourt Street, Marylebone, W1H 4AG.

EEL SEI S VA D ÜRI T USED

EESTI HÄÄL - ESTONIAN NEWS
Published by the Association of Estonians in Great Britain

Toimetus - Reet Järvik & Toomas Ojasoo
Korrektuur - Tiina Kõiv

Esindajad: Lydia Järvik (Bradfordis), Ida Lemsalu (Londonis)
Tellimis aastaks (UKs) - £18; Leinakuulutused - miinimum £12.

Ühisleinakuulutus - £4.00 isik; £5 pere
Tšeki saajaks märkige “Estonian News”,  4 Briar Gate, Long

Eaton, Nottingham. NG10 4BL. Tel: 0115 877 6877
e-mail: info@eestihaal.co.uk

Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis ei tarvitse alati
ühtuda toimetuse seisukohtadega. Iga artikli eest vastutab

allakirjutanu. Toimetaja võib teha muudatusi ilma autori loata.
Prrinted by Diamond Print, Long Eaton, NG10 4HN

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest
Eesti Elu (Kanada)
Peedu Oluper *11.11.36 Neemel, Hiiumaal; †25.03.17 (T)
Hilma Jousti *17.10.23 Hiiumaal; †07.04.17 Torontos (T)
Avo Sunne *02.08.21; †08.04.17 Montrealis
Walter Jääger *20.04.30 Tallinnas; †11.04.17 Vancouveris
Helgi Pedel *21.01.24 Tartus; †22.04.17 Orillas
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Leida Ennet Gilden *30.05.1914 Pärnus; †07.01.17 Eslövis
Esper Kahju *07.08.1923 Saaremaal; †20.03.17 Norrköpingis
Aime Tarning (Rossman) *30.01.33 Tallinnas; †30.03.17
Stockholmis (S)
Väino Konga *27.10.42 Tallinnas; †06.04.17 (S)
Edith Kotka-Nyman *04.05.32 Tallinnas; †07.04.17 (S)
Mihkel Simmo *02.09.22 Tori vallas; †13.04.17 (S)
Anne Kaaman *12.10.43 Viljandis; †10.04.17 (S)
Elna Raotma *28.01.33 Kiiu-Abalas; †19.04.17 Göterborgis
Toomas Lehes *12.11.41 Tallinnas; †20.04.17 Göterborgis
Eliise Valk *10.01.20 Koipsis; †27.04.17 Norrköpingis
Vaba Eesti Sõna (USA)
Silvi O. (Vahter) Koplimae *05.06.32 Pärnus; †25.01.17 NY
Susanna (Vahter) Triefeldt *08.12.21; †26.01.2017 New York
Helga Kõiv Sarapik *04.09.29 Riias; †02.03.17 Baltimores
Väino Riismandel *18.09.20 Rakveres; †10.04.17 Marylandis
Jaak Panksepp *05.06.43 Tartus; †17.04.17 Ohios
Lia Rääbis *12.02.25 Rakveres; †21.04.17 New Jerseys (NJ)
Helgi Sillard (Algma) *25.06.24 Viljandis; †24.04.17 (NJ)
Ülo Randalu *30.09.28 Tartus; †30.04.17 Wisconsinis
Alek Vare *11.05.34 Pärnus; †01.05.17 South Carolinas
Meie Kodu (Austraalia)
Ausma Taves *09.12.23 Valmieras; †20.03.17 Melbourneis

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Võimalus saata pakke sugulastele ja sõpradele.

Pakke võetakse vastu
Laupäeval, 27. mail kell 9:00-12:30 Bradfordi
Eesti Klubis, 8 Clifton Villas, Bradford, BD8 7BY
Pühapäeval, 28. mail kell 10:00-12:00 -
Leicesteri Eesti Majas, 366 Fosse Road North, LE3
5RS
Kes soovib pakke Eestist saata, palun Vallile
toimetada hiljemalt 22. maiks. Saada e-meil
valentina@maarioko.ee ehk SMS, helistage
+3725041783

†
Lahkus armas ämm

KADRI SAKKOS
(neuna Linnamaa)

sünd: 07.08.1923 Toilas
surn: 12.04.2017 Bradfordis

mälestab
Linda Sakkos

†
Lahkus kauaaegne sõber
LEILI MEENOV

(neuna Koovik)
sünd: 10.10.1926 Eestis

surn: 06.04.2017 Leicesteris
mälestavad

Erik ja Mae
Nora ja Bernard

Riina
Peter

Marju ja Stephan
Teet ja Ene-ly

Len, Rima ja Vytas

†
Lahkus meie kallis

VALDEKO VINK
sünd: 03.03.1929 Tartus

surn: 20.04.2017 Southendis
mälestavad

Evi
Ruth, Haydn, Joel ja Lucy

†
Kallist kauaaegset sõpra

VALDEKO VINK’i
mälestavad leinas

Sirje ja Eino
Puhka rahus!

†
Mälestame kallist perekonna sõpra

VALDEKO VINK’i
1929-2017

Puhka rahus
Ingrid, John, Helen, Nicola

Hillar, Suzanne, Alistair

LONDONI KOGUDUS 70
Pühapäeval 21. mail 2017 toimub pidulik
jumalateenistus Rootsi kirikus tähistamaks
Londoni EELK koguduse 70. aastapäeva.
Londoni E.E.L.K. kogudus asutati 1946. aastal
Saadik August Torma algatusel. Esimene
teenistus toimus nelipühal, 25. mail 1947. Teenis
õpetaja Jaak Taul.
Olete kõik oodatud teenistusele, eriti need, kellel
on olnud ühendus eesti kirikuga Londonis näiteks
läbi ristimise, leeri või pulmade. Oodatud on ka
endised nõukogu ja juhatuse liikmed ning nende
järeltulijad. Teenistus on kakskeelne.

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

Kuupäeva muudatus!!
Eesti Kodu aastapeakoosolek -
laupäeval 27. mail kell 14.00

I E S  T U L E V I K
6-13. august

Inglismaa eestlaste noorte ja laste
suvelaager

Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF
Info: kristysheldon@hotmail.com

KÜÜDITAMISE AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE LONDONIS
pühapäeval 11. juunil kell 14.00

St.James’s Kirik, 197 Picadilly, W1J 9LL
Organiseerija: Baltic Council in Great Britain

†
Lahkus endise segakoor ‘Kungla’ ja

Bradfordi Kodu naisringi liige
KADRI SAKKOS

mälestavad
Aleksander Toomsalu

Libby Toomsalu
Hilda Talu

Helle ja Herbert Vare
Lydia Järvik

Sirje ja Eino Ilmari
Ellen Kokk

Rein Kalmaru, Jill Perry ja Tia
Endla Lepik ja Harald Luts

Harry ja Lilli Kajando
Vello ja Jacqui Vahter perega

Hilja ja Jim
Tiiu ja Ellis Suddards
Paul ja Sharon Ratnik

Reet ja Toomas

†
Lahkus hea sõber

HELGA BRIDGE
(neiuna Hanson)

sünd: 04.01.1927 Pärnus
surn: 06.04.2017 Denhamis

mälestavad
Salme Karatau perega eestis

Ida Lemsalu
Helen Harper & Rosemary Morgan

†
Mälestame meie isa
RICHARD AUG’i

sündinud 1. aprillil 1923 Narvas
surnud 17. juunil 1977 Coventry’s

tema 40dal surmaaastapäeval
Ants Victorias, Kanadas ja

Alar Coventry’s

IES Tulevik kutsub teid
SUVELAAGRI LÕPUPEOLE
seoses Eesti Laste ja Noorte

kultuuriaastaga
Tänavuse laste ja noorte kultuuriaasta

tunnuslause on “Mina ka!” ning märksõnad on
iseolemine ja koostegutsemine.

Tulge vaatama, mida Eesti juurtega lapsed ja
noored Saksamaalt, Suurbritanniast ja Eestist

on laagrinädala jooksul koos saavutanud!
Laupäeval 12. augustil 2017
Catthorpe Manoris, LE17 6DF

Kell 13:30 - Suvelaagri koori ja
rahvatantsurühma esinemine

Päevakavas ka loterii, ühislaulud,
müügilauad ja näitused

Kell 19.00 kuni 23.30 - Õhtune koosviibimine -
Tants ja disko

Baar, soe söök ja suupisted kohapeal
(Palume oma alkoholi mitte kaasa võtta)
Päeva pilet - £8.00; Pensionärid - £5.00.
Õhtune pilet (kell 18.30 - 23.30) - £3.00

Lastele alla 16. a. tasuta
EESTLASED JA EESTI SÕBRAD - OLETE
KÕIK VÄGA OODATUD JA TERETULNUD!

BRING YOUR FRIENDS ALONG -
EVERYONE IS WELCOME

Info: facebook, www.tulevik-uk.org


