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Jõulujutt.

Tahan täna rääkida vaikusest.
Vaata, tegelikult pole ju kunagi päris

vaikne; isegi öösel mitte. Ka magav maja on täis
vaikseid hääli – radiaator krõpsub, külmkapp
hakkab vaikselt undama, trepid nagisevad. Kaugelt
mööduv auto on hästi kuulda. Siis paneb tähele
hääli, mida päevamüras ei kuuleks kunagi. Selleks
peab saama aeg teiseks; aeg peab saama täis, et
kuulda muid vaikseid helisid ja tähele panna, mis
salamahti sünnib. Maailma müra on väga palju.
Täielikku vaikust oled kogenud ehk ainult üksi
olles, näiteks oma maamajas oled ehk hilisel tunnil
jäänud kustuva kamina ette istuma. Siis on hetk,
kui on nii vaikne, et on kuulda küünla põlemist ja
süte kustumist. Füüsikud mõõdavad, et kõige
vaiksem heli detsibellides on sosin või õrn
tuulehoog, mis paneb lehed puul kergelt liikuma.
Las ma sosistan nüüd sulle, just sulle kõrva sisse
midagi!

Vaata, just nõnda, vaikselt ja tasahilju sündis Jumalalaps siia maailma. Jumala Vaim on tuul,
mis kõike liikuma paneb, kuid nüüd see pole mitte Tema karmi kõne torm, vaid just niisugune vaikne
sosin. Vaata, üle terve ääretu pimeda maa laiub vaikus. Kuid see maa ei ole tühi ja paljas, seal elatakse.
Ka öösel on mets täis tasaseid elu hääli. Aga korraga jääb kõik vaikseks nii et lehtki ei liigu. Ükski oks
ei praksata. Kuu rändab pidulikult pilvede vahel, süttib ja kustub ja süttib taas; kuulmatult langeb üks
täht. Tundub nagu taevas annaks maale suud – see hetk! Ja äkki hakkab selles pimeduses paistma üks
valgustäpp. Kui meil oleks samad tiivad, mis inglitel – me lendaks selle poole sama kiiresti. Just
kuuselatvade kohal sõuaks selle valgusetera suunas, ja mets on jälle täis vaikseid helisid. Lehed
kahisevad; uudishimulikult kikitatakse kõrvu. Meie aga lendame ja valgustäpp saab üha heledamaks ja
suuremaks. Me jõuame kohale. Ega seal midagi erilist polegi. Habemik mees oma naisega, vist
rännakul peatunud, et ööd mööda saata. Nad istuvad tihedalt teineteise kõrval. Mees sosistab midagi
naisele, mida meie ei kuule. Kuid see polegi meie jaoks mõeldud; see on nende kahe omavaheline asi.
Naine naeratab kergelt. Aga valgus kumab nende ees sõimes magavast lapsukesest; soe, elav valgus.
Kas tõesti siis see vastsündinud laps, kes pole veel täit tundigi vana, kannab ära maailma patu?

Arstid ütlevad, et lapsed kasvavad kõige paremini magades. Siis kui on pime ja vaikne ja kui
keegi ei näe. Muutus toimub rahuolekus, meist sõltumata. Puhkamiseks ja jõu kogumiseks on ööaeg.
Vaikuse aeg. Pole vaja karta vaikust. Tühjusest ja vaikusest on kogu see maailmgi loodud. Iga muusika
algab vaikusega. See on hetk enne kontserdi algust, kus pillid on juba häälestatud ja dirigent on just
tõstmas oma taktikeppi – vaikuse hetk. Kohe algab maailma suur sümfoonia. Kuid hetk, mille juures
meie oleme seisatanud, on uue maailma ja uue elu sümfoonia algus. See hetk läheb mööda, hetkedest
koosneb aeg ja elu – sinna ei saa keegi midagi parata, kuid iga öö läheb ka mööda. Valgus on juba
hakanud kumama ja selles valguses me näeme valgust. See ongi, mis ma tahtsin sulle kõrva sisse
sosistada. Las ma nüüd vaikin ja vaatan. Vaikime mõlemad koos.

Meelis-Lauri Erikson
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Ja Ta saabus - Jõul!

Ei sääl ole kalendrit vaja
ju Ilmataat seks märaib aja
nii inimmeeli meil' helendab
sügis-nukrust, halli eemaldab.

On tava ta säravvaiba loob
inimmeelde nii uut lootust toob
kui matab musta sügispildi
valgus koob hinge rõõmuniidi.

See muutus ongi Püha algus
taastub loodus ilu, ta valgus
toodi siis välja sõiduk regi
pere kiriku sõitu ses nägi.

Kui hõbehärmas loodus-rüppes
Ruunake kirikusse tõttas
kõik oli kodus Pühaks valmis
präänik, praad, saiad ja kuusk ehtes.

Tuju eriti toppi tõstis
sõit heledase metsa rüppes,
mida maalis kuusõõr tõustes
kui sinitaustalt ümbrust paitas.

Kirikust saadud pühatuju
siis avas jõulud, kaasus koju
jõuluhõngud ja kuuse sära
sest ülimrõõmus sulas süda!

Tänutundes kõlas jõuluviis
unustatud maine mure, piin
- nii noor kui vana silmi pühkis
valguspühadest Loojat kiitis.

Al-Ma-le
2008
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele

EELK VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSIOONID
WESIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan  ja Aldo

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Eilau, Heljo
Ellip, Lyyli

Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler

Hansson, Ants
Harris, Robert, Virve, Martin ja Kristi
Humphrey, Urve perega

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Johnson, Wayne, Linda ja Elena
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti

Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
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Kapsta, Marcella
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl ja Enca, London, England
Kaul-Rahiman, Mari, Tiiu ja Haroon
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren
Kembi, Siina
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas, Astrid, Katrina, Markus ja Leila-Ann
Kitching, Juta perega
Kivisild, Armas, Maret ja perekond
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kuuskmann, Martin, Tiiu ja lapsed - Blaine, WA
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne
Lepik, Erli perega
Lepik, William perekonnaga
Lepnurm, Helmi perega
Lepp, Aino
Lillak, Kalev
Loo, Laine lastega
Luksepp, Juhan - Powell River, BC

Marits, Katrin, John ja Arvo
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mirk, Ella
Morel, Leo ja Aggie
Muld, Harry ja Helbe
Muld, Mike ja Karin
Mullaste, August

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob

Paat, Enno
Pallas, Lydia
Peolaan, Evald
Peterson, Niina
Piir, Elsbeth
Piir, Helme
Piir, Miina - Comox, B.C.
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Piir, Paul perega
Proos, Artur
Pungar, Aino
Püss, Vello
Pütsep, Lembit ja Laine

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rautiala, Teemo ja Õrne
Rautiala, Rodney & Hyeon Ju, Tacoma, WA
Rautiala, Robert, Lynnettee, Nicholas ja Brittany, Chilliwack
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Rumberg, Ilmar ja Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Jaak, Kärt, Vilja, Hans, Liivi ja Jakob
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton ja Melinda
Suurkask, Liisa ja Richard Hein
Suurkask, Ralf
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Elmar
Talve, Harri ja poeg Henry perega
Tamm, Aino ja Riina
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Toompuu, Udo perega
Treikelder, Valli
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford
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Vabasalu, Aare ja Aino
Vabasalu, Raul ja Eva
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Vasara, Rein
Veemes, Mai
Vesik, Harry perega
Vesik, Olga
Vesik, Thomas perega
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Weemees, Ilmar perekonnaga
Weemees, Mart perekonnaga
Weemees, Valdeko ja Imbi
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wister, Hedy

Õunapuu, Veera

Tänuavaldus
Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise

kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Arvo Marits, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 8. veebruaril 2009.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 1, 2009 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 1. veebruaril 2009.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM

3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups

5. 2009 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2009

6. V. E. S. 2009 aasta eelarve.
2009 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8.   Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10.  Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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EKÜK   EKÜK   EKÜK
Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
2008. aasta PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 11. jaanuaril 2009, kell 12:45 "Meie Kodu" saalis,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

P ä e v a k o r d:

1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2008. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:
a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2009
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Läbirääkimised

11. Lõpetamine
******************************

2009 aasta loengute kuupäevad:

11. jaan. 2009  EKUK Aastapeakoosolek
15. märts 2009 Loeng - teema selgub hiljem
19. aprill 2009 Loeng - teema selgub hiljem
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1.dets.2008
E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED

„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15.

nr. 4, 2008
õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Arvo Marits, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 778-828-7799
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!
Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse

vahel.  Neis peegeldub koguduse tegevus, mis
kutsub ka Sind kaasa aitama.  Orvude Toetuslõuna 21.detsembril pärast
jumalateenistust toimub orvude toetus lõuna
koosviibimine.  Pakutakse traditsioonilised jõulu
toidud nagu skumbria, sült, rosolje, jne.  Vabatahtlik
korjandus on ettenähtud, mille summa saab suunatud
orbudele Eestis.Vancouveris toimuvad eestikeelsed
jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l. 
Armulaud on kaetud igal pühapäeval.Jõulupühad Jõuluõhtu jumalateenistused
toimuvad  kell 4 p.l. eesti keeles.  Inglisekeenle
jumalateenistus jääb ära.  English languageChristmas Eve service is cancelled. Esimesepüha
jumalateenistus, 25.dets. toimub kell 11 hommikul. Vanaaasta õhtu ja Uue Aasta jumalateenistused
jäävad ära.Täiskogu koosolek toimub pühapäeval
25.jaanuaril, kell 12:30 p.l. kiriku ülevalsaalis.Talitused: Koguduse liikmetest on surnud Leida
Jõerand (93). Avaldame südamlikku kaastunnet
lahkunu perekonnale ja omakseile.  Õnnitleme Helle
Sepp’a, keda leeritati 28.sept.2008!EV Ökumeeniline jumalateenistus toimub
teisipäeval 24.veeb. kell 1100 hommikul. Tuhkapäev toimub kolmapäeval, 25.veeb kell 11
hommikul.  Meeleparandus on kristliku elu
lahutamatu koostisosa.  Me vajame jätkuvalt Jumala
armu ja andeksandmist.  Tuhkapäeval väljendame
seda ühises patukahetsuse ja lepituse talituses,
paludes Jumalat, et paastuaeg valmistaks meid ette
ülestõusmispühade rõõmusse astuma.  Järgneb nn.
Pancake Tuesday on Ash Wednesday, kus mehed
valmistavad maitsekaid pankooke.  Lõuna on
tasuline.Kolm Suurt Päeva.  Suur Neljapäev 9.aprillil
kell 7 õhtul.  Suur Reede 10.aprillil kella aega
teatatakse lähemas tulevikus.  Ülestõusmispüha

12.aprillil kell 1100.Õpetaja kõnetunnid peetakse õpetajaga
kokkuleppel. Haigete külastamine toimub haige
soovil. Palume helistada õpetajale igal ajal tel. 604-
263-1802.Kohvilaud peale jumalateenistust on meie
kauniks traditsiooniks. Seal saame teine- teisega
suhelda. Võtke endale ainult üks kohvilaua
korraldamine aastas. Tooge kaasa mitte-kirikuskäija
sõber või sõbranna, kes teid aitaksid. Tooge kaasa ka
lapsed ja lapse-lapsed. Tehke sellest perekonna
ettevõte!Lillekalendrit palume ka meeles pidada. Lilled
altaril või altari ruumis on Jumala austuseks ja kiriku
kaunistuseks.Surm ja Testament.  Meeldetuletuseks, palume
Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma testamendita
jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse
kahe või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb
teid riigi tulumaksu kahtlustest.  Kui soovite
kogudusele pärandada osa oma varandusest, palun
kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks
täpselt nõndaviisi nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
6520 Oak Street
Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust
õpetajaga, tel. 604-263-1802.  Meile on palju
pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile
õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see
on omakorda nendele õnnistuseks. Koguduse
meelespidamisega testamendis ütleme kirikule tänu,
kiitust ja austust Jumalale, mis on samaaegselt
õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi
savad.Jõulutervitused
Soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi!

– õp.Walter Johanson perega.
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 4:30 - 5:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
   EESTI KIRIK      6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

   Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai.
               Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Kolmapäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

Koguduse aastakoosolek toimub 21.jaan.2009 peale Kuldse Klubi tegevust.
.
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Eesti Ratsavägi
Eesti Ratsavägi oli loodud 11. novembril 1917.

Kui Ratsavägi linnast ratsutas, saatis neid fanfaaride hääl.
Neil särasivad mõõgad ja piigid. Tolm tuiskles ja keerles tee pääl.
Ja akna all lillede vahel, üks piigake piilumas neid,
husaarid ju teadsid, et ühel neil armastus ootamas sääl!

Ratsaväe arhiivist on vähe leida nende lahingutest. Lõpuks sain kätte mida üks ratsapolgu
sõdur kirjutas.

Ratsapolgu ülemaks oli Rittmeister G. Johnson.  Ratsapolgu üks kauem kestev operatsioon
algas 1919. aastal 27. mai varahommikul.  Meie sõjaväe ja polgu eliitüksus, esimene eskadron
avagardis, juhtis teed Lätimaale, 250 kilomeetrit või nagu tartlane ütleks, kui ta heas tujus oli,
Gailiti-maale.  See oli vähetuntud retk ja uskumatu, et Ratsamehed pidasid lahinguid üle Väina
(Daugava) jõe tungides Jackobstadti.  Väina jõgi voolab Riiast läbi, Riia lahte, Läänemerre.  Retk
algas Võrust  peale. Mõnetunnise edasiliikumise järel oli kokkupõrge vastasega põhjapool Riia-
Pihkva kiviteed. Kivitee - vanast Hansa  ajast transpordi koridor - Lübekist, Riiast, Pihkvast,
Venemaale edasi. Põhjapoole - Valgast-Tartu, Jõgeva, Narva, Peterburi. Lahingutes karastatud
eskadron astus pealetungile.  Rühmad lähenesid külale mitmest küljest. Taganevat punaväge
jälitades jõudis no. 1 eskadron kella viie paiku Laura aleviku lähedusse.  Teelt võetud vangidelt
saadud andmete aluseks võttis no.1 rühm ratsanikke eskadronilt ja liikus ltn. W.Kristini  juhatusel
vasakult metsa mööda kuni no. 3. rühma tee külges aleviku suunas. Eskadron lähenes alevikule
jalustatult oma kuulipilduja tule kaitse all.  Vastasele täiesti ootamatult tungis ltn. W.Kristini rühm
ratsarivis paljastatud mõõkadega aleviku ees lamavale vastase ahelikule seljatagant kallale. Segadus
oli täielik. Vaenlane põgenes üle jõe kagu ja lõuna suunas.  Mõne tunni pärast jõudsid kohale ka
Sakala partisanipataljoni sõdurid.  Keskööks vallutas 1. eskadron ka Sharlottenburgi mõisa, saades
sealt sõjasaagina suhkrut, millest oli suur puudus.  Seega liikus eskadron esimesel päeval 30
kilomeetrit  edasi. (Kaugust võib võrrelda  Richmondist White Rocki.)

28.mai varahommikul alustas 1. ratsapolk operatsiooni Marienburgi linna allutamiseks.  Sama päeva
õhtuks oli Marienburg vastase vägedest puhastatud.  Nagu aru saan on ratsapolgus 4 või rohkem
eskadroni ja iga eskadron on  jagatud salkadeks. Sellel polgul oli 500 sõdurit.

29.mail korraldasid rügemendi osad  varustust ja relvastust, magamist, et järgmisel päeval teed
mööda edasi jätkata Neu Annenhof 'i suunas. Polgule oli kahur järele jõudnud.  Kahurist avati tuli
Neu Altehofi suunas.  Need on suured massiliselt rasked rauast väljatöödatud paugutajad ja kui tee
peaks olema porine,  jätaks rattad suured vaod, mida kuus või kaheksa hobust oleks jõudnud künda.
Ja sõdurid selle ümber teatud taktis kuivemaid aegasid  unistamas.

30.mai. alustas rügement liikumist  Marienburgist Neu Altenhofi suunas teed mööda.

31.mai. oli esimesel eskadronil jälle eesõigus avagardis liikuda. Lettinist algas liikumine Alt
Schwanenburg'i suunas kuna ülejäänud rügemendi osad raudtee oma alla võtsid. Rügemendi
mootorrattur käskjalana andis korralduse  “ nii kiiresti kui võimalik Alt Schwanenburg oma alla
võtta. Käsu kohaselt liikus eskadron perioodidega kaks kilomeetrit galoppi, üks kilomeeter traavi,
kuni terve ülejäänud teeosa, umbes 25 kilomeetrit, läbi ratsutatud. (Nüüdsel ajal on raske uskuda, et
hobused ühe ropsuga 25. km. saavad jooksta. Aga Põhja-Ameerika Indiaanlased tegid omal ajal
paremini.) Seitsmemeheline välipost langes meile vangi ja nende andmete kohaselt lõigati Alt
Schwananburgist ida poole viiv raudtee läbi, et raudtee suunas sõlmpunktile läheneda. 31.mai õhtuks
jõuti Alt Schwanenburgi.   Kaks laiarööpalist rongi kokku 150 vagunit lahingu moonaga langes
sõjasaagiks. Diviisi poolt Ratsapolgu käsutusse antud meile sõbralikud üksused jagati väiksemateks
üksusteks, et tagala teed lahti hoida.
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1. juunil jõudis ratsapolk Neu Schwanenburgi.

3. juuniks liikus ratsapolk sügavamale Lätimaale, et võimalikult ruttu Laudoni alevik ära võtta ja
lõigata ära ülekäigud üle Evst'i jõe.  No.1
eskadronil oli ülesandeks liikuda iseseisvalt
peajõududest 3-4 kilomeetrit vasakult, et
kaitsta rügementi ootamatuse eest. 2.ja 3.
eskadronil oli vähemaid kokkupõrkeid
põgeneva punaarmee gruppidega Madona
juures.   Evsti jõe juures suure silla kaitseks
olid suuremad jõud koondatud.  Eeltööd olid
tehtud, et silda õhku lasta.  Samuti oli meie
kahur sillale ligidale veeretatud, et
otsesihtimisega tulistada.  Kolmetunnise
ägeda võistluse järel oli sild vallutatud meie
2.ja 3.eskadtroni poolt. Meie meestel tuli
silda kaitsvate punaväelastega täägivõistlust pidada.  Sild jäi õhku laskmata ja ratsapolgul ei olnud
takistust edasi-minekuks.  Mehed ei peatunud vaenlastest tühjas Laudonis vaid liikusid otse edasi
Kreuzburgi suunas.

5.juunil liikus esimene eskadron Ungerist lõunasse, et Kreutzburg - Retshita, raudtee ida pool läbi
lõigata.  Raudteel võeti rööpad lahti.  Sild üle Düüna jõe Kreutzburgi oli purustatud.  Paatidega
jõudsid sõdurid üle Düüna Jakobstadti linna ja vallutasid selle.  Allohvitser Lillekase'le anti
ülesandeks muretseda Eesti lipp, mis valmistati kohalike eestlaste poolt.

8. juunil jõudsid kohale Läti väeosad ja Jakobstadti linn anti neile üle. Lipu valgele oli keemilise
pliiatsiga kirjutatud:"See lipp lehvis Jakobstadti raekojal 5. kuni 8. juunini 1919. a."

Selle üllatusretke tulemusena alustas vaenlane
tervel lõunarindel taganemist ja punavägi suruti Eesti
piiridest täielikult välja.

Läti vabariigi valitsus austas eelkirjeldatud retke
kaasateinud 1. ratsapolgu ülemaid Rittmeister Johnsoni,
ltn Aia't, ltn. Leemani ning allohvitsere Hirjel'i, Lapp'i jt.
"Karutapja" orderi andmisega.

Aga meil oli silmapiir udune, kui nägime
Landeswehr'I, st. uus vastane. Läbirääkimised
ebaõnnestusid ning vaherahu lõppes 19. juuni
pealelõunal, mil Rauddiviisi  osad alustasid edasitungi.
Tõsisem lahingutegevus algas 20. juulil.

Kolm Eesti soomusrongi olid  Egle talu ligidal
ning nende dessandiga ja ühe 3.polgu rooduga lõigati läbi

vaenlase ühendusteed tagalaga.  Ühtlasi tugeva löögiga rindelt oli vaenlae surutud Koiva jõe
kallastele, kus Ltn Jaan Unt'i Kuperjanovi Partisanide kahurid otsesihiga lõikasid põgenemis
ühenduse tagalaga.  Pataljoni  suurim osa ei pääsenud üle jõe ja hävis.

Seega olid Eesti väed saavutanud võidu Koiva jõe kallastel mis tähitsetakse Võidupühaks.
Kokkuleppe kohaselt Eesti ja Läti Vabariikide valitsuste vahel, tõmbas rittmeister Johnsoni

lahingugrupp juuli teisel poolel Eesti piiridesse tagasi.
Rein Losin.

       Ratsanik Vabadussõja algul

2.suurtükiväe-polgu 2.patarei lõunarindel kevadel 1919
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11:30 - 13:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Imed Leo Allas  - West Vancouver, 2008
Leo kirjutab tähtsamatest juhtumistest oma elus. Need sündmused on tema ja ta pere elu

mõjutanud läbi aastate.

The Way it Was Heli-Kristy Kultas-Ilinsky - Victoria, 2008
A story of one 'special exile' from Estonia. Exiled at four years of age to Siberia by the

Soviets after the occupation of Estonia. She and her mother survive the harshness while
witnessing the suffering and death of helpless women and children. During the post-Stalinist thaw
she manages to obtain an education and launch a successful scientific career in academia while
caring for her ill mother. In 1974 she emigrated to the United States.

Trafford Publishing

The Singing Revolution Priit Vesilind - Tallinn, 2008
"Can singing change history?" This book is a companion volume to the acclaimed

documentary film by James and Maureen Tusty but it stands on its own to describe the events that
changed history.

Kirjastus Varrak

Kalevipoeg - an Ancient Estonian Tale Fr. R. Kreutzwald - Tallinn, 2007
Soft-cover reprint of the 1986 Jüri Kurman translation. 

Üle Õla Kirjastus

1949.a. Märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas Aigi Rahi - Tartu 1998
Küüditamised, rahuliku elanikkona massilised ebaseaduslikud deporteerimised, olid

nõukogude riigi poliitika lahutamatuks osaks. Esimine massküüditamine Eestis leidis aset 14.-16.
Juunil 1941. Viimane deporteerimine viidi läbi 1951.a. mil saadeti asumisele 259 keelatud
ususektide liiget. Raamatus tuuakse välja 1949.a. küüditatute nimekirjad valdade kaupa.

Kirjastus KLEIO

Ärkamisaeg läbi KGB fotosilma Koostaja: Urmas Allik - Tallinn, 2005
KGB fotoarhiivist leitud piltide kogu. Fotod on avalikult ja ka salaja võetud aastatest

1987 kuni 1990. Kogus on fotod võetud "laulva revolutsiooni" ajal kõikidel neil sündmustel kus
eestlaste iseseisvuse mõte oli avaldatud.

Mälu paberil Koostanud Tiina Tael - Tartu, 2006
Välja antud Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrgu 75.aastapäeval. Antaks ülevaade
korrespondentide võrgu tegevusest ja teenekamatest kirjasaatjatest.

Eesti Rahva Muuseum

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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ÕPIPOISS

     Aus nimi on parem kui kallis võideõli
     Ja surmapäev on parem kui sünnipäev!

          Koguja 7:1
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VES esimehed 1948-2008
Hugo VOORE 1948-49
Andres JOASALU 1950
Eero MUNA 1951
Leon SÖÖT 1952
Eduard KALKUN 1953
Juhan MATSON 1954
Enno LEPNURM 1954-55
Heino LOO 1955
Juhan MATSON 1956
Erik LINNOLT 1957-58
Eduard KURVITS 1958
Kosta RANNAOJA 1959-60
Andres JOASALU 1961
Nikolai TUTTI 1962
Toivo LAANEMÄE 1963-65
Karl PAE 1966-67
Heiki OJAMAA 1968-69
Alar SUURKASK 1970
Kosta RANNAOJA 1971-72
Karl PAE 1973-74

Toomas NELLIS 1975-76
Valdeko WEEMEES 1977
Nikolai NELLIS 1978
Arnold PÄRN 1979
Tiina ALLAS 1980-81
Enno LEPNURM 1982
Ray RANNALA 1983-84
Enno LEPNURM 1985-86
Thomas VESIK 1987
Malle VASARA PÜSS 1988-89
Alar SUURKASK 1990
Liis KLAAR 1991
Malle VASARA PÜSS 1992
Alar SUURKASK 1993
Lembit JÕEMÄGI 1994-97
Juhatuse kollektiiv 1998
Alar SUURKASK 1999-03
Eva VABASALU 2004
Juhatuse kollektiiv 2005
Thomas PAJUR 2006-08

Pr. Johanna Lepik 95.
Sõprade ringis ikka Anni, sünd.6.okt. 1913 Saaremaal, Mustjala alevis - ema saarlane, isa

soomlane. Anni abiellus Albert Lepikuga, Pihtla poisiga. Kasvatand kaks poega ja tütre.
Torontost kolisid Vancouveri. Siis sain Anniga tuttavaks. Alati sõbralik ja külalislahke,

tragi igatpidi. Olgu et aastaid palju, alati rõõmsameelne. See ongi mis hoiab inimese noorena.
Ükski päev ei jää vahele, et jalutuskäiku ei tee - 2-3 km. naljaasi. Siis veel õues lillepeenrad.
Olgu ilm missugune Anni teeb ikka aias tuuri oma peenarde ümber. Äkki on mõni põõsa alune
kuiv või öö jooksul  on umbrohtu kasvand. Ta on üks hoolas pereema.

Juubeli peo korraldas poeg Peeter koos kaasa Annega oma kenas South Surrey kodus. Oli
„open house" nime all 5.okt. Aga nagu eestlased ikka, koos tullakse ja koos minnakse.
Õnnitlejaid oli 35. Toidulaud oli rikkalik ja väga maitsev. Pastor Palmik ütles söögipalve.
Herbert andis kingi üle ja Artur ütles kiidusõnad mis kuulub alati asja juurde. Ka sünnipäeva laul
sai lauldud. Isegi Torontost oli külalisi - endine prl. Lindström (abielu nime ei tea) koos kaasaga.
Jaan Puusaag tegi üllatuse, Tallinast kohale tulles. Nii möödus hubane pealelõuna lõbusas
jutuhoos.

Aitäh Anne ja Peeter. Ja Annile veel palju ilusaid aastaid ja Taevaisalt tervist-jõudu.
Oled kallis sõber meile kõigile.

Laida

Tänuavaldus
Südamlik tänu kõigile, kes tulid minu armast ema ja vanaema Leida Jõeranda tema viimasele

teekonnale saatma.
Eriline tänu õpetaja Walter Johansonile, kirstukandjaile ja Armas Kivisillale kes aitas teadustajana

peiedel. Täname ka annetuste eest Peetri kogudusele ja kaastundekaartide eest.
Poeg Ülo,

pojatütred Helene
ja Kristin peredega
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Kadrina kiriku orel
Oleme nüüd ette võtnud Kadrina kiriku oreli taastamise ning võime rõõmuga täheldada,

et me pole ainsad, kes sellise sammu on astunud. Tasapisi on saanud ja saavad remonditud
mitmed ajaloolised kauni ja huvitava kõlaga pillid.Võimaluse selleks on oma rahalise osalusega
andnud kohalikud omavalitsused, välismaised sõpruskogudused, erinevad fondid ning eraisikutest
lahked annetajad. Loodame nüüd meiegi, et ühendatud jõududega õnnestub Kadrina orel
remontida ning viia seisukorda, kus seda saaks kasutada lisaks kiriklikule otstarbele ka
kontsertpillina. Oleme tänulikud iga toetuse ja annetuse eest!

Sihtasutuse liikmed:
Juhatus:
Külli Erikson SA juhataja kohustes tel. +372 53 420 723
Kristel Aer
Merike Saar

Aadress: Tapa tee 5, 45201 Kadrina,
Lääne-Virumaa, Estonia
tel./faks: 32 20 880
GSM: 53 420 723
e-mail: kadrina@eelk.ee

Kadrina Katariina kiriku orel (1877, II/14) on ehitatud Kuramaa (Liibau/Liepaja)
oreliehitaja Carl Alexander Hermanni (1847 – 1926) poolt. C. A. Hermann oli oreliehitust
õppinud oma isa Carl Paul Otto Hermanni (1807 – 1868) juures töötades. Need Kuramaa
oreliehitajad isa ja poeg ehitasid kahe põlvkonna jooksul kokku enam kui 180 orelit Lätisse,
Leedusse, Eestisse ja Venemaale.

Orel on algselt ehitatud Peterburi Jeesuse kiriku saksa-läti koguduse jaoks ning valminud
aastal 1877. “Latviesu Avizes” (“Läti Ajaleht”) aastast 1878 kirjutab: “Oreliehitaja Hermann
Liepajast on 2200 rubla eest ehitanud uue 14 registriga oreli, mis on 15. septembril 1877. a. vastu
võetud komisjoni poolt, kuhu kuulusid Peetri kiriku organist professor Homilius ja Anna kiriku
organist härra Wissendorf. Vastuvõtjad kinnitasid, et nii oreli ehituslik külg kui ka registrite
intonatsioon ning häälestus on hea (“Latviesu Avizes” 13. 09. 1878, nr. 37). Selle töö
õnnestumine tõi C. A. Hermannile edaspidi Peterburis uusi oreliehituslepinguid ning ta tegutses
seal kuni 1895. aastani.

Samal, 1895. aastal otsustas Kadrina
Katariina kogudus asendada seni kirikus paiknenud
Lõuna-Saksamaalt Liivimaale rännanud meistri
Johann Andreas Steini ühemanuaalilise oreli
suuremaga. Kiriku kroonikaraamatu sissekandes
aastast 1897 kirjutatakse: “Detsembris 1895 sai
kirik 1350 rubla eest uue 18 heliseva registriga
oreli. Raha selle jaoks võeti kiriku valgustamise ja
kaunistamise kassast. Orel osteti Peterburi Jeesuse
Läti kirikult ning pandi Kadrina kirikusse üles härra
Hirni, firma Rieger&Cie esindaja poolt. Orelil on
võimas kõla ja ta on igati oma ostu õigustanud.
Katariina kiriku vana oreli ostis endale Haljala
kiriku filiaal Käsmus.” (Kirchen-Chronik, pag. 366,
EAA f. 1227, n. 1, s. 31, lk. 103).

SA Nõukogu:
Meelis-Lauri Erikson
Margus Sardis
Jaan Stern

Panga rekvisiidid:
a/a 332086790002 Sampo Pank
Rahvusvahelised pangarekvisiidid:
IBAN EE61 3300 3320 8679 0002
AS Sampo Pank
Tallinn, Estonia
SWIFT: FORE EE 2X
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MEIE PIDULIK SÜGISBALL

Selle aasta novembri keskel korraldas Vancouveri Eesti Seltsi juhatus erakorraliselt
õnnestunud Sügisballi, et tähistada Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ja  tervitada   tantsuõpetajaid
Eestist,  kes tulid siia Lääneranniku rahvatantsurühmi järgmise aasta tantsupeoks ette valmistama.

Ballist võtsid ka osa Eesti Aukonsul Vancouveris Harry Jaako abikaasa Barbaraga ning
Eesti Aukonsul Seattelis Paul Raidna abikaasa Katrega.

Liisa Suurkask tervitas kõiki ballil viibijaid ning tutvustas külalisi Eestist: Kalev Järvelat,
Sirje Jõelehte ja Erika Põlendiku. Kalev, kes oli Tallinnas korraldatud suure tantsupeoga hakkama
saanud, näitas ka kõigile ballikülalistele oma südikust organiseerimisel, õpetades kõigile

soovijaile mitmeid kergestiõpitavaid tantse.
Meile külla tulnud Portlandi

rahvamuusikaansambel, koos meie kohaliku
talendi Aarne Torkiga, mängisid nii saate- kui ka
tantsumuusikat ja pälvisid ballikülaliste sooja
vastuvõtu.

Meie populaarne laulugrupp Leelo ja
segakoor Terry Johansoni juhatusel esinesid
mitmete lauludega. Tõnis Mägi “Palve”esitati
segakoori poolt koos saksofonist Taavo
Rubergiga.

Peale paari klaasi kosutavat Saku õlut
serveeriti kõigile maitsvat eesti toitu. Magustoidu- laua olid oma suurepäraste küpsetistega kokku
pannud Brigid, Karin, Kärt ja Mae-Helena.

“Keerutajad” esitasid suure entusiasmiga mitu tantsu Enno Paadi juhtimisel.
Samuti esinesid “Kilplased”, kes publikut
alati oma noorusliku tantsuenergiaga
rõõmustavad, suutsid isegi tantsuõpetajaid
Eestist meeldivalt üllatada.

Loterii auhinnad olid populaarsed,
eriti hinnas olid Enda Bardeli Tallinna maal
ja Tiina Mulla Eesti motiividega särgid.

Üllatuseks nii mõnelegi kestis pidu
kuni varajaste hommikutundideni ja kindlasti
jääb Sügisball 2008 meelde veel paljudeks
aastateks.  Peale Harrisson Hot Spring’is
peetud Lääneranniku Eesti Päevi ei ole
peomeeleolu ja -sära nii kaua ühelgi peol elus
hoitud, kui seda paari nädala eest Eesti Vabariigi aastapäeva Sügisballil!

Marje Suurkask
Eesti keelde tõlkinud: Mae-Helena Mägila

        Terri Johanson ja Segakoor
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Teose - Tork bänd

Kilplased

Keerutajad

Kalev Järvela, Sirje Jõeleht ja Erika Põlendik

Taavo

Mari ja Tiiu

Fotod: Olev Rumm
Marje Suurkask
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OUR FESTIVE SÜGISBALL

In mid-November the executive of the Vancouver Estonian Society succeeded in throwing an
exceptional party to celebrate the 90th anniversary of Estonia's independence and to welcome the arrival
of dance instructors from Tallinn.

The Honorary Consul of Estonia in Vancouver, Harry Jaako attended with his wife Barbara as did
the Estonian Honorary Consul from Seattle, Paul Raidna with his wife Katre.

Liisa Suurkask welcomed everyone and introduced the guests from across the pond: Kalev
Järvela, Sirje Jõeleht and Erika Põlendik. Kalev, after plugging the huge Folkdance Festival in Tallinn,
proceeded to show his mettle by teaching everyone a few easy-to-follow dances. The Portland Folkdance
Band, along with our own talented musician Aarne Tork who played with them, received much
appreciation from the attendees.

Our popular singing group Leelo and the Mixed Choir directed by Terri Johanson performed
several selections. Tõnis Mägi's 'Palve' was sung by the choir enhanced by the saxophone accompaniment
of Taavo Ruberg.

After a couple of glasses of imported Saku beer, a delicious estonian buffet was served. Also
scrumptious were the desserts provided by Brigid, Karin,
Kärt and Mae-Helena.

The Keerutajad enthusiastically performed several
folkdances under the direction of Enno Paat. The Kilplased
who always manage to please their audiences with their
talented joy of dancing did not fail to considerably impress
the guest instructors.

The lottery prizes were popular especially Enda
Bardel's Tallinn scene and Tiina Muld's T-shirts with Esto
motifs.

To the surprise of many this party lasted until the
wee hours of the morning and for certain the Sügisball of
2008 will be well remembered for years to come. Not since
the West Coast Estonian Festival at Harrison Hot Springs
has the midnight oil burned so long and so bright.

www.estonianevents.com            Marje Suurkask

--

Arvo wins at the raffle

Thomas and Liisa - VES esimees ja abiesinaine Katrin and Larissa

Fotod: Olev Rumm
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'Eesti Keel - Eesti Meel'

Mul on suur rõõm kutsuda teid XXIX Lääneranniku Eesti Päevadele mis toimuvad 26-29.
augustini 2009.a. Seattle’is!
Festivali kohta lisainformatsiooni saamiseks palun külastage meie veebilehekülge. Peatse
kohtumiseni Seattle’is!

Tom Napa, President

XXIX Lääneranniku Eesti Päevade juhtmõtteks on ‘Eesti Keel - Eesti Meel’. Seattle’i päevade
moto valik ei ole juhuslik - nimelt möödub 2009. aastal 15 aastat Eesti keele õpetamise algusest
Washingtoni Ülikoolis.

Tulgem siis kokku, et ühiselt pidutseda, eesti keelt laulutuules hellitada, eesti meelt tantsutuhinas
turgutada ning jagada meie kauni maa kultuuri ja keelt ka teistest rahvustest külalistega. “Kas siis
selle maa keel ei või laulutuules taevasse tõustes endale igavikku otsida”. Need inspireerivad
luuleread pärandas meile Kristjan Jaak Peterson.

'Estonian Language, Estonian Spirit'

It is with great pleasure and anticipation that I invite everyone to the XXIX West Coast Estonian
Days to be held in Seattle from August 26-29, 2009. Please read more on our website
and make plans to join us for our festival.

Tom Napa, President

XXIX West Coast Estonian Days are guided by the motto “Estonian language, Estonian Spirit”.
The motto will unite the LEP 2009 festival and the 15th anniversary of Estonian studies at the
University of Washington.

“Can the language of this land, carried by the wind of song, rise up to the heaven and search for
its place in eternity?”. These lines, written by Kristjan Jaak Peterson during the Estonian
Awakening period in the 19th century, still inspire us today. We invite everyone to celebrate the
Estonian language in song, the Estonian spirit in dance, and to share our culture with one another
and our guests at our festival in Seattle.

www.lep2009.com

XXIX Lääneranniku Eesti Päevad
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ESTO 2009 Repertuaar tantsijatele
Dance program at ESTO 2009

www.esto2009.de

Folkloor, mida puudutanud autori „sõrm”
1. Ruhnusüit tantsivad kõik
2. Meremeeste valss tantsivad kõik
3. Kolme Jaani lugu tantsib noorem generatsioon
4. Naabri-Mari

Lapsed
1. Isamaa hiilgava pinnalla
2. Vasem-parem
3. Vaat siin ma käin…
4. Ristpulkade tants (folkloorne variant)
5. Kingsepa polka tantsivad poisid ja mehed

Vanad seltskonnatantsud tantsivad kõik
1. Marsspolka
2. Kaalup
3. Kikapuu
4. Reilender
5. Tersaavel
6. Aleksandra valss

Folk tantsivad kõik
1. Mõisnik kare, rahvas tore (kokku seatud 3 tantsu: Mustlasepolka, Kupparimuori,

Kivikasukas)
2. Raabiku
3. Tilut-tilut
4. Kalamies ja Vurrsahkadi

Aja tantsud tantsivad kõik
1. Tuljak
2. Aeg annab kõik
3. Las jääda nii kuis oli (on tegelikult Perekonna valss)

Võimlejate plokk
1. Võimlejad esimesest Eesti Vabariigist ?
2. Kalev Estienne
3. Piia Mündel’i võimlejannad

Sõlekesel oma tantsud

Tantsuplatsile liikumine koori laulmise  saatel:
4. Kungla rahvas
5. Jaan läeb jaanitulele
6. Kaera-Jaan

26



A CALL

Once upon a time, a long time ago, there was a young girl sitting at the kitchen table in
Toronto refusing to eat verivorst. She consoled herself with the thought that when she grew up
she would not have to eat blood sausage, and to make very sure, she vowed not to marry an
Estonian. Attracting what we fear most, the young woman – who knew little of anthropology –
married an Englishman, only to discover too late that the English are also fond of such victuals.

By the year 1991, at forty-four years of age, she worked at a distress centre as a co-coordinator of
volunteers training volunteers, maintaining membership records and officiated as a recruiter for
the non-profit organization. A few evenings a week she was an instructor of high-impact aerobics.
Two teenage daughters lived with her as well as her younger brother, who lived with Down's
Syndrome. He had been under her care since their parents died six years ago. Divorced, the
woman and the father-of-her-children stayed on friendly terms, and they all celebrated special
occasions together as a family – a brief history and a modern day version of a happy ending.

In the early summer of 1991 I had been invited by my friend in Tallinn to visit. Immediately, I
made plans to fly to Tallinn on August 20th. Of course, as the time approached, the political
situation in Estonia rose to volatile proportions, causing me to seriously consider abandoning my
plans, inflamed by advice from friends and relatives not to go. What ultimately persuaded me to
go ahead with the trip was an inexplicable sense of destiny. The best way that I can explain it is
that a strong feeling was urging me to do it - I would liken it to a call.

The Finnair plane was more than half empty as it took off for Helsinki. Russian tanks had been in
Tallinn the previous two nights. Thus there was no guarantee anyone would be allowed into the
country. However, as it turned out, there was no trouble except for a slight moment of panic,
when the woman in front of me challenged the Russian officer's authority, asserting, "Estonia is a
free country."

Driving away from the airport with my friend I noted that not only were the streets peaceful with
an ordinariness to them but the most shocking sight was a tall statuesque woman strutting along
in a leather suit like a vision out of the latest Vogue magazine. In Canada my aunt remarked, "the
people are so very poor" so I took her cue and didn't pack anything but basic clothes, not even
one dressy blouse! My friend Lya interrupted this thought to tell me that her sister had warned her
not to be too disappointed if I didn't show up at the airport. And, by the way, how did I dare to
visit at such a troubled time?

There was a great excitement amongst the people in Tallinn, a pitch of energy that had not been
felt for a long time and journalists and photographers were everywhere. August 23 was the 52nd
anniversary of the Molotov-Ribbentrop Pact and that evening a large group of Estonians were
gathering around Pikk Hermann. Many Estonians were in traditional costume as we stood
singing, watching the blue-black-and-white flag being hoisted. The air was so heavy with
emotion that I could barely stand it. The seriousness of the situation made me feel a little giddy:
like the reaction people have to an accident or death, causing them to laugh inappropriately.
Although I didn't laugh out loud I was overwhelmed with a sense of astonishment that of all
people taking part in a celebration of protest (which it really was), there I was, shoulder to
shoulder with my fellow countrymen, people who had been oppressed for so long and I, who had
avoided Estonians most of my life, a non-involved Estonian, unbelievably was here amongst
them. It was ironic and maybe even somewhat laughable.
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Years later, I was asked whether this experience made a dramatic change in my attitude
and whether it drew me back into the cultural fold. Yes and no. I think a visit to the homeland of
one's roots usually has a profound effect. Although I had a new appreciation of Estonia and its
inhabitants, my life in Toronto continued on in its Canadian way for another six years.

By the fall of 1997 my eldest daughter had married and my youngest had left to attend university
in Kingston, Ontario. In 1996 I met a wonderful man, Raul Vabasalu from White Rock, B.C., and
after a two-year courtship we were married in Toronto in 1998 and then I moved out west. In
December of that year we attended the Pensioners' Bazaar where Veera Õunapuu, while clasping
Raul's arm, insisted that we join the Keerutajad folkdancing group. I had never folk danced
before, though Raul (once an Arthur Murray's ballroom instructor) had done so many years
previous. So we joined and I found the first two months learning so many dances at once to be
extremely demanding.

During my time the Keerutajad have performed at Lääneranniku Päevad in Portland, Vancouver
and last year, in Los Angeles, we danced "Tuljak" with 150 dancers in a double ring. Besides
folkdancing the Keerutajad group also sings as a choir. We immensely enjoy singing and swaying
to the tunes of our mellifluent folksongs, the music carrying and filling our senses with the smell
of hayfields, waltzing in Saaremaa and visions of "metsa veerel väike maja".

My experiences with the Keerutajad have proved to be life transforming. It is not only an
extremely homogenous group, a genuine friendship circle. Each Keerutaja is uniquely gifted in
his/her own right and a strong contributor of time and talent to the community at large.

Over the years I have sat on various boards in the community beginning with Eesti Selts, (five
years); Estonian Church Foundation, (two years); Lutheran Church, (two years); and Kuldne
Klubi Pensioners' Club board, half a year and counting. For the past nine years Raul and I have
sung in the Estonian Orthodox Church's Choir, relishing the music and Isa Stefan's heartfelt
services.

Recently I launched a website highlighting Estonian events. The goal being to build a resource
centre, a repository of photographs, writings and links to harness and share interesting Estonian
oriented facts and information. The webpage is an ongoing project, and I would like to encourage
others to do something similar, the more websites the merrier, to create a virtual hands-around-
the-globe chain. For more information have a look at my site: www.estonianevents.com

Going back to that earlier question, did the poignant visit to the Estonian homeland make a
profound change in my life? Looking back I would say, yes. A seed was cast. My field has been a
rich and fertile one. I look forward to more sowing, weeding and harvesting. And the biggest
conversion is that not only do I now like verivorst, but also I help make and sell it, perhaps
inciting other little girls and boys to sit and plot behind a cold plate of sausage.

Eva Vabasalu
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On Board ms Westerdam
ITINERARY

7 Day Alaskan Explorer Cruise

August 30, 2009 – Round Trip Seattle
Day     Port                                      Arrive          Depart

0    SEATTLE, Washington                                   400pm
1    At Sea
2   Scenic cruising Glacier Bay National Park  1000am
700pm
3   Juneau, Alaska                                 700am   800pm
4  Sitka, Alaska                                      800am   500pm
5  Ketchikan, Alaska                              700am   100pm
6  Scenic cruising Vancouver Island,    600pm
midnight                 Victoria
7  Seattle, Washington                           700am

SOODSAM HIND GRUPI  SÕIDUKS!

Inside Staterooms        from US $ 949.00

Outside Stateroom      from US $1,149.00

Verandah Staterooms from US $1,599.00

Suite                               from US $1,849.00

Prices per person, based on two sharing. $190.00
tax not included

EMAIL: urveh@live.ca voi: eva@tripzter.com
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LEP-2009 Seattle'is

Tere tulemast 26.-29. augustil 2009.a. Seattle´s
toimuvatele Lääneranniku Eesti päevadele! Täiendava
informatsiooni saamiseks palun külasta meie
kodulehekülge aadressil www.lep2009.com
Palun "bookmark" nimetatud kodulehekülg oma arvutis,
kuna lisainformatsioon on tulemas piletite tellimise ja
majutuskohtade reservatsioonidega seoses.
Me väga loodame Sind näha Seattle´s augustikuus.
Introducing West Coast Estonian Days 2009
- LEP 2009. Please visit our website at
www.lep2009.com for information on
Seattle's West Coast Estonian Festival to be
held August 26-29th, 2009.
Please "bookmark" this site since more
information will become available as we
update the website with ticket applications
and lodging reservations.
We are looking forward to seeing you in
Seattle in August.

Jõulud

Kätte jõudnud õhtutund
taevast langeb pehmet lund.
Lumi katab iga puu
taevast paistab ümarkuu.
Üleilma jõuluöö
kiirgab selgelt tähevöö.
Kirikutes lauluhääl
rahu olgu ilma pääl.
Igal hingel rõõmus meel
jõululapsest laulab keel.

L.
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

10.12.2008 12.00 Kuldse klubi jõululõuna - Senior's Club
Christmas lunch

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

14.12.2008 13.00 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

07.01.2009 12.00 Kuldse klubi kevadine tegevus algab - Senior's
Club activities return

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

11.01.2009 12.45 EKÜK - Peakoosolek Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

01.02.2009 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek -
VES AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

08.02.2009 12.15 Eesti Kirikufondi peakoosolek - Estonian Church
Foundation AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

22.02.2009 13.00 Vabariigi aastapäeva aktus - EV91 - Estonian
Independence Day celebration

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.02.2009 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

15.03.2009 12.45 EKÜK loeng Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

19.04.2009 12.45 EKÜK loeng Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

www.vesbc.com
www.estonianevents.com


