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Sest et meenub …
„Miks just jõulul on süda nii hell?
Miks just jõulul on meel nii üll?
Miks just jõulul tahaks tagasi teel
minna, armsale, lumisele kodumaale veel?”

Nii küsib keegi luuletaja. Ja sama luuletaja sõnab siis edasi:
„Sest et meenub nii elavalt see –
lumisel metsaraal krudisev saanitee,
kahelpool kõrgete kuuskede
ning ülal särava tähtede …”

Tahaks eriti esile tõsta mõtet – sest et meenub. Selles peitub kõigi jõulumõtete tuum ja sisu. On ju
jõulud tegelikult mälestuspühad, meeldetuletuseks meile, millise suure kingi Jumal tegi pimeduses
ekslevale inimkonnale. Seda tuletavad meelde iga-aastased kingitused, loetav jõuluevengeelium,
jõululaulud jne. Olgugi, et esimesest jõuluööst on juba üle 2000 aasta möödunud, on jõulumõttel endiselt
elavad ja haaravad – sest et meenub nii elavalt see.

Viibides säravate küünalde valgel ja lauldes juba lapsepõlves õpitud jõululaule tunneme end
otsekui vabanevat tihti nii ebameeldivast olevikust ja meie mõtteratsud kihutavad tagasi minevikku –
lapsepõlve muinasmaadele, kodutalu künnisele, armsaks jäänud paikadesse.

Sest et meenub nii elavalt see! Harutades lahti oma mälestustekandast, leiame sealt mälestusi
mitmesugustest jõuludest. Kindlasti värviküllasemad ja huvitavamad mälestused on meil jäänud jõuludest
lapsepõlves. Tookord ei suutnud lapsemõistus veel tajuda jõulude sisu ja mõtet, ent sellest sai igaüks aru,
et jõulud olid seoses kingitustega. Kas oli siis oodata uus nukk või kiikhobu, või oli oodatav kingitus
suure salduskatte all, kindel oli see, et jõuluõhtu ei möödu ilma kingitusteta. Ega kinki ka päris muidu ei
antud. Selleks tuli pisut vaeva näha. Ja teinekord iseendast päris tühisena näiv salmike andis tükk aega
tuupimist, ennekui selgeks sai ja meelde jäi:

„Pakane väljas, kuid sest pole viga,
jõulud on ikka ja vorstid ja sai,
jõulumees mööda teed tuleb-pikka,
üleni lumine, pole ju mai.

Lapsed, olge nüüd valmis ja valvel,
kinke saate ta koti seest,
kes on osav nii sõnas kui salmis,
parima kingi see leiab eest.

Küll on armsad need jõulukesed,
saanisõit, jõulumees, jõulupuu;
olgem rõõmsad, õed, vellekesed;
kuulgi kõrges – näe – naerul suu!”
Jõululaupäev tõi endaga kaasa suure ärevuse laste hulgas. Kes tahtis siis veel magada hommikul,

kui niipalju huvitavat seisis eest. Ikka ja jälle vaadati aknast välja, et kas juba paistab isa, kes kuusele
järgi oli läinud. Kui siis viimaks too silmapilk saabus, et roheline kuusk tuppa toodi, oh seda kibinat-
kräbinat siis. Oli ju laste ülesandeks jõulukuuse ehtimine. Igaüks tahtis ikka enam ja ilusamaid ehteid
riputatda. Sellest ähvardas tulla isegi tüli omavahel ja ema pidi vahele astuma kingist ilma jätmise
ähvardusega.

Jõulupäev kodumaal on lühike. Varakult hämardub ja sellega saabub ka jõuluõhtu. Vast meenub
sulle jõuluõhtu kodutalus. Kuidas isa või vend hobuse ree ette rakendas, et sõita jõulukirikusse! Kui hea
oli sõita kiirgavate tähtede valgel, üle lumevaibaga kaetud maastiku. Kui libedasti lendas regi ja kui
lühikesena tundus tee. Olgugi, et kirikus käidi ka teistel tähtpäevadel, oli jõuluõhtu jumalateenistus
kauneim. Kui pühalikult kõlas jõuluevangeelium: Teile on Taavetilinnas Õnnistegija sündinud! See tungis
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südamesse ja hinge, sundides kaasa hõiskama: „Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav ,,,” Ununematud
elamused, kustumatud pildikesed minevikust.

„Sõida ruttu saanukene, koju kirikust,
üle luha, üle kingu, mööda männikust.
Kodus pannil jõuluvorstid särisevad ju,
kodus oot’vad kingitused, ootab jõulupuu.”
Vahest isegi jumalateenistuse vältel vilksatas mõtte kodus ootavatele jõulutoitudele. Ega selliseid

igal päeval saanud. Oh need jõuluvorstid ja singid ja küpsised ja koogid ja veel palju palju muud.
Jõulutoite süües sooviti et „vats võtaks rohkem vastu.”

Ei möödunud jõuluõhtu ilma pühakirja lugemiseta. Võeti välja too raamatute raamat ja taas kõlas
jõuluevengeelium. Eriti huvitav oli kuulata kui lugejaks oli vanaisa ehk vanaema. Loetud salmid
muutusid siis nii elavaks, et kandsid meid tagasi Petlemma. Imetlesime Jõululast Jeesust sõimes,
kuulsime inglite laulu, kummardasime karjastega, viisime kingitusi tarkadega. Nüüd on vanaisad –emad
ammu mullas magamas, aga kõrvus kõlavad veel tänagi loetud sõnad: „Aga see sündis neil päivil …”

Saabus siis jõuluõhtu huvitavaim silmapilk lastele – kingituste jagamine. Kas oli nende toojaks
jõulumees või pereisa, see polnud siis enam nii oluline. Peaasi, et kingitustekott hästi suur. Püüti oma
salmikest võimalikult hästi ütelda, et vältida asjatut vitsaga hirmutamist. Mõni väiksem vend või õde oli
aga nii ärevil, et ununes salmik, või läks nii segi, et emake pidi appi tulema, lubades järgmisel aastal
paremini ütelda.

Põnevaim silmapilk oli kinkide avamine. Kellel jätkus siis enam kannatust sõlmede harutamiseks;
ei, kiiresti võeti nuga appi, et aga näha mis peidus paki sees. Oli seal siis vast särasilmi, hõiskeid ja
rõõmu. Ilusad jõulud – noorusmaal.

Ega jõuluööl vara magama mindud. Lauldi jõululaule, krõbistati piparkooke ja kombeks isegi
õlgede tuppa toomine, et siis nendel mürada, hullata ja jõudu katsuda.

Üheks iseärasuseks oli jõuluööl see, et tuld ei kustutatud. Valgus pidu toas olema öö läbi, otsekui
sümboliseerides Maailmavalgust, mis süttis Petlemmas jõuluööl.

Kui siis küllalt mängitud uute kannidega ja müramised kõik müratud, võtis väsimus viimaks ja
Unemati tuli külla. Aga ka unenäod olid siis täis jõuluhelinaid – „Püha öö, õnnistud öö!”

Palju aastaid on möödunud. Mitmesuguseid jõule on pühitsetud, ent lapsepõlve ja noorusmaa
jõulud on ilusaimad – sest et meenub nii elavalt see . . .

Nüüd, kus taas tähistame jõule – Kristuse sünnipäeva – meenuge ka sulle su lapsepõlve jõulud.
Mis sellest, et olukord milles viibime on hoopis erinev tookordsest. Mis sellest, et puudub lumine
metsatee, saanisõit, hämaras kuused, vahest pole ka sellised jõulutoite, aga meil on siiski jõulud.

„See kallis jõulumälestus ei vanane iialgi,
ta igal aastal sama uus, toob rõõmu rohkesti.”

Villi Vink
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI

MERRY CHRISTMAS

HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele:

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

Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Aug, Linda, Hendrik ja Kristjan
Aug, Tiina ja Ants - Victoria, BC

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan ja Aldo - Redwood City, CA

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Ellip, Lyyli

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

Hein, Liisa, Richard, Raivo ja Konrad

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti
Jürgeston, Ülle - Tartu
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Kajaste, Heldur ja Varje - Tallinn
Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kallas-Koppel, Linda ja Peter - Brampton, Ont
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl, Enca, Karmen ja Isabella - Los Angeles CA
Kaul-Rahiman, Mari, Haroon ja Tiiu
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas ja Astrid perekonnaga
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, Nicholas ja Michael
Lausmaa, Anne ja lapsed
Lepik, Erli perega
Lepik, Alex
Lepik, Villi ja pere
Lepnurm, Helmi perega
Lillak, Kalev
Loo, Laine ja Andres
Losin, Andres ja pere
Losin, Ellen
Losin, Rein ja Irje
Losin, Toomas

Marits, Katrin, John ja Arvo
Marits, Karl ja pere
Maru, Karl ja Trudy Duller
Muld, Helbe ja Harry
Muld, Karin ja Mike
Mullaste, August

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

O’Dwyer, Vaike
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob
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Paat, Enno
Pajur, Jüri ja Ann
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega
Peterson, Niina
Puusepp, Milvi ja Jaak
Püss, Vello
Pütsep, Lembit

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rebane, Andres, Siiri, Hanna, Johannes ja Rebecca
Rehtlane, Anu
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Robertson, Christine ja pere - Leduc
Rumberg, Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Sark, Juta
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Kärt, Vilja, Hans, Jakob ja Liivi
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Soide, Laila ja pere
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill ja Helga
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton ja Ruth
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Urmas
Tamm, Aino, Riina ja Christer peredega
Tanner, Teas ja Krista
Taylor, Milvi
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Tutti, Veiko ja Mare
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford

Umelas, Agnes
Umelas, Jüri
Umelas, Heather ja Mait
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Vabasalu, Aare
Vabasalu, Raul ja Eva
Varkki, Maria
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Veemes, Mai
Vesik, Mall, Harry, Kaili ja Peeter
Vesik, Thomas, Christina, Kalev ja Markus
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Wister, Hedy

Zurrock, Isaac ja Brigid

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
Thomas Pajur, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 9. veebruaril 2014.a. algusega kell 12:15Meie 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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ESTONIAN UNITED BAPTIST CHURCH OF VANCOUVER
EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS

Pastor REV. VILJAR LIHT Tel.: (604) 436- 0344

J Õ U L U O O T U S J A J Õ U L U D AD2013
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUSES

1645 North Grandview Highway.

Pühapäeval, 1.detsembril, I Advent – Jumalateenistus kell 11.00
Jõulurahu väljakuulutamine ja advendiküünla süütamine.
Vokaal – instrumentaalansambli jõulumuusika

Issanda laud.

Pühapäeval, 8.detsembril , II Advent – Jumalateenistus kell 11.00
Jõuluootushommik koos mälestuste, luuletuste ja
jõulumuusikaga. Sega-ansambel

Pühapäeval, 15.detsembril , III Advent – Ühine jumalateenistus luteri kirikus kell 11.00
Teenistusele järgneb jõulu-
koosviibimine ja jõululaulude
laulmine kõrval saalis.

Esmaspäeval, 16.detsembril, – Naisringi jõuluõhtu kell 7.00 p.l.

Pühapäeval, 22.detsembril , IV Advent – Jumalateenistus kell 11.00
Sega-ansambli jõulumuusika

JÕULULAUPÄEVAL, 24.detsembril (teisipäev) - PÜHA JÕULUÕHTU-JUMALATEENISTUS kl.4 p.l.
Kirvese pereansambel

Esimesel jõulupühal, 25.detsembril Jumalateenistust kirikus ei ole.

Pühapäeval, 29.detsembril- Jumalateenistus kell 11.00
Vana-aasta viimane teenistus.

Esimesel jaanuaril 2014, teisipäeval- Jumalateenistust kirikus ei ole.

5.jaanuaril, 2014.a. – I Uue-Aasta Jumalateenistus kl. 11.00
Issanda laud. Koguduse vendade uusaasta tervitused

„Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti
linnas Päästja, kes on Issand Kristus. „

Õnnistatud jõulupühi !
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Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED
_______________________________________
õp.Ants Leedjärv 6520 Oak Street Milvi Puusepp,esinaine
604-323-9930 Vancouver BC V6P 3Z2 604-542-0668
ants.leedjarv@eelk.ee Tel: 604-263-1802 woodsmit@shaw.ca

stpeterestonianlutheran@telus.net
________________________________________________________________________

Advendi-Jõuluaja jumalateenistused
Teenib õpetaja Ants Leedjärv

Pühapäeval 1. detsembril kell 11 am l Advendi jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval 8. detsembril kell 11 am ll Advendi jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval 15. detsembril kell 11 am lll Advendi jumalateenistus armulauaga
Teenib õp. Ants Leedjärv

Ühendatud Baptisti kogudus Jutlustab pastor Viljar Liht
Laulab koor, Martin Kuuskman, fagotist
korjandus toimub Eesti Orbude heaks

Jumalateenistusele järgneb Eesti Orbude jõulurõõmu toetuskohvi
Meie Kodu suures saalis
ühised jõululaulud, loterii

Pühapäeval 22. detsembril kell 11 am lV Advendi jumalateenistus armulauaga

Teisipäeval 24. detsembril kell 4 pm Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
Laulab ansambel Leelo

Kolmapäeval 25. detsembril kell 11 am Jõulupüha jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval 29.detsembril kell 11am jumalateenistus

Uue aasta esimene jumalateenistus toimub 5.jaanuaril 2014 kell 11 am

Pühapäeval 26. jaanuaril 2014 kell 1 pm Koguduse peakoosolek

Andku küünlavalgus südamele soojust, siis on seal alati ruumi õnnele.
Kauneid jõulupühi! Soovib õpetaja ja Peetri koguduse nõukogu.
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 3:30 - 4:00 p.l.
KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

*50 aastat eetris*

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
EESTI KIRIK 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.
Koguduse esimees : Enno Paat 604 465-7843
Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai

Teisipäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

* Kõik teretulnud *

Kolmapäeval, 19.veebruaril 2014, kell 13.45 - Koguduse peakoosolek.
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EESTIKEELSE PIIBLI TÄHTSUS
EESTI RAHVA ARENGUS

Esimene eestikeelne täispiibel ilmus aastal 1739, seega varsti 275 aastat tagasi.
Juba 100 aastat varem — rootsiajast peale — oldi arutatud eestikeelse Piibli vajadust nii et

pärisrahvas saaks oma keeles suure raamatu tõdesid tundma õppida. Lühemat kirikukirjandust oli küll
trükitud, uus Testament anti välja 1715. Ja siis, 1739, jõutigi Piibli tervikliku väljaandmiseni eesti
keeles.

Piibli tiitelleht on pikk ja täielik:
Piibli Raamat, se on keik se Jummala Sanna, mis püha Waimo läbbi juhhatud, Wanna Seädusse
Ramatusse Ebrea Kele ja Ue Seädusse Ramatusse Kreka Kele essite on ülleskirjotanud, nüüd agga
hopis, Jummala armo läbbi, meie Eesti-Ma Kele Essimest korda üllespandud, ja mitme sündsa
salmiga ärraselletud.

See on nägus raamat, 1415 lehekülge, millist trükiti 6015 eksemplari. Tõlkimise juhtivateks
jõudeks kujunesid Jüri pastor Anton Thor Helle ja Heinrich Gutsleff. Käsikirja kirjastamiseks saadi
rahalist abi vennastekoguduselt Herrnhutide rajaja krahv von Zinzendorfi organiseerimisel.

Tõlkimise kaudu oli Piibel saanud talupojale kättesaadavaks — kuigi mitte ilma
opositsioonita või intriigideta juhtivalt klassilt.

Piibli ilmumine oli tõuge arenemiseks mitmel pinnal: usulisel, hariduslikul, keeleteaduslikul,
kirjanduslikul, rahvuslikul, üldteaduslikul.

Eestikeelse Piibli eesmärgiks oli kõigepealt ristiusu levitamine eesti rahva seas. Piibli tõed
õpetasid talupojale kristlikku moraali ja religiooni põhiideid.

Aga eesti keel ise astus Piibli tõlkega pika sammu: sellega sündis eesti ühine kirjakeel, mille
aluseks oli küll põhjaeesti murre, aga mis oli rikastatud rahva kõnekeelega ja kohalikkude
murrakutega. Piibli stiil mõjutas omakorda järgnevate aegade kirjandust.

Piibel rahvakeeles kättesaadavaks tehtud, oli tarvis õhutada selle lugemist. Tuli tõsta ja
arendada talupoja kirjaoskust. Ilmusid kirikuraamatute kordustrükid, õpperaamatud ja grammatikad
sõnastikuga. Anti välja kalendri aastakäike, tervishoiu ajakirju, jutlusi, kahekõnesid, vanasõnu ja
lauluvihikuid. Kiriku lähedusse asutati koolimaju. Kirjaoskuse kõrval virgutati lauluoskust, mis
edutas ka laululoomingut. Vaimulik rahvaluule võrsus, räägiti ja loeti piibliloolisi jutustusi. See kõik
pidi töötama talupoja heaks ja pärisorjuse vastu. Hupel saatis isegi 8 eesti rahvalaulu Johann
Gottfried Herderile, mis ilmusid ta kogus Volkslieder I, 1778 (uuesti väljaantud ja täiendatud 1807
pealkirjaga Stimmen der Völker in Liedern). Eesti kirjandus oli saanud rahvusvaheliseks. Tulid
estofiilid (Luce, Rosenplänter, Otto Wilhelm Masing), ületati keeleline kohmetus ja kirjandusse tuli
päris loomulik kõnestiil.

Rahvas hakkas ise saavutama, sai hakkama Kalevipojaga, laulupeoga, ärkamisajaga ja
iseseisvusega.

Piibli lugemine laiendas lugeja teadmisi mitmel alal. Ei tea kui palju talupoeg oli kuulnud
idamaadest enne Piibli lugemist, nende palmidest, kaamelitest, kõrbedest? Taimestik ja maastik,
ajalugu ja kombed olid uued ja huvitavad.

Vana Testament tutvustas antiikkultuuri ja iisraeli rahva võitluse ajalugu. Seal oli pilte
maailma loomisest ja kujunemisest, rändrahvaste legende ja luulet, eepilisi sõja- ja kangelaslugusid
(Simson), mis võisid meenutada eesti rahva oma vägilasmuistendeid. Seal oli Saalomoni õpetussõnu,
mis näitasid suurt elutarkust ja kõlbasid juhtnööriks ka igapäevases tegevuses. Seal oli prohveteid,
kes kõnelesid vangistatud iisraeli rahva valitsejate vastu ja nõudsid truudust Jehoovale. See kõik võis
arusaadav kõlada meie talupojale, kes unistas paremast elust. Vana Testamendi lõpus leiduvad
argielulised novellid võisid mõjuda kirjanduslikkude paladena (apokriiva raamatud: Ester, Tobias,
Rutt, Juudit). Seega võiks uskuda et Piibel pakkus huvi puht kirjanduslikuks lähenemiseks ning
õpetlikuks ja meelelahutuslikuks lugemiseks.

Uue Testamendi kannatus- ja surmalugu oma korda inspireeris vaimulikku kirjandust ja
laulurepertuaari.

Piibli tõlkel eesti keelde on olnud — ja on ikka edasi — hindamata väärtus rahvuslikult,
hariduslikult ja usuliselt. Juta Kitching, dets. 2013

(“Vaba Eesti Sõnas” 28. dets. 1989 Piibli tõlke 250.a. puhul)
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Õnnetusi raudteel
39 aastat tagasi, 18. oktoobril 1974, kell 1 öösel, põhjustas CNR rongi rööpaist välja jooks

rongide kokkupõrkke. Reisirong sõitis Winnipegist Vancouveri suunas. Rong oli jõudnud Blue Riverist
mööda. Metsa vahel enne Clearwaterit, rööpmepöörise rikke tõttu, jooksis rong rööpaist välja. Samal ajal
oli ida poole liikuv kaubarong Vancouverist ja rongid põrkusid kokku. Olin juba voodis. Minu voodi
libises kiiresti teise voodi alla ja lukustas automaatselt. Sain ennast sealt välja ja läksin vaatama mis
juhtumas. Köögis ja söögivagunis oli tõeline segadus. Sööginõud, taldrikud ja kõik olid põrandal puruks
kukkunud. Suur veekatel, milles kuumutati kohvi- ja teevett oli keset põrandat ja vesi jooksis laiali. Ei
teadnud kust otsast hakkata seda segadust koristama. Söögivagunisse toodi kaks rongijuhti ja kaks
konduktorit. Nad pandi lamama laudadele. Oodati helikoptereid Kamloopsist esmaabi andjatega. Selgus,
et need 4 meest olid põlenud surnuks. Mõned turistid Jaapanist said ka vigastada aga mitte eriti raskelt.
Diiselkütus läks põlema ja segadus oli nii suur, et terve rongi meeskond pidi aitama. Jumal tänatud, et see
juhtus öösel. Kui oleks see päeval juhtunud, oleks palju rohkem surma saanud ja paljud haiglasse viidud.

Veel üks juhtum oli 1976.a. aprillis kui reisirong tuli Winnipegist. Boston Baris oli 30 minutiline
peatus, et vahetada juhte ja konduktoreid. Oli varakevadine sulaaeg, kui äkki laviin mägedest alla kattes
raudtee ja samuti maantee. See oli päris lähedal – Boston Bari ja Yale tuli vahel. Kui rong oleks hakanud
liikuma 5 minutit varem oleks katastroof tulnud. Rong peatus seal 8 tundi. Lõpuks hakkas tagurpidi
liikuma tagasi Kamloopsi. Sealt saadeti reisijad ja rongi meekond Vancouveri lennukiga.

Kolmas lugu. Ühel sügisel parandasid talumehed teed mis ristus rauteega. Nad jätsid oma
buldooseri liiga lähedale raudtee rööbastele. Oli kokkupõrge rongiga. See juhtus Spruce Grove’is,
Albertas, 15 km. idapool Edmontonist. Peale seda, rong liikus edasi Edmontoni 5 km. tunnikiirusega.
Reisijad ja meeskond paigutati teisele rongile, et sõita edasi Vancouveri. Jõudsime kohale 8 tundi pärast
normaalset kohalejõudmise aega.

Kalev Lillak

Köögi meeskond. Kalev on neljas paremalt. c.1980
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Tagasi Eestis, ja ometi kahes maailmas korraga.

Kallid sõbrad- aeg on otsekui märkamatult juba enam kui kaks kuud oma õlgadelt libistanud
sellest ajast, kui Vancouveriga hüvasti jätsime. Ja imeline see hüvastijätt oli! Esiteks- kaks armast
inimest saatsid meid kuni viimse hetkeni, pööramata vähimatki tähelepanu sellele, et autoparkla
automaat hiljem armutult nende dollareid kugistas. Teiseks, kõrgustesse pürgiv lennuk avas meie
silme ees võrratu vaatevälja kõigest sellest Briti Kolumbia imelisest ilust, majesteetlikkusest ning
loodusrikkusest, otsekui vihjates lahkujaile, millest nad kõik nüüd ilma jäid.

On tuntud huvi, millised on olnud tagasipöörduja muljed, kes pärast 2 aasta, 1 kuu ja 22 päeva
pikkust eemalolekut kodumaale naaseb. Lubage mul seda põgusalt jagada.

Kõigepealt, üsna pikka aega tundsin end siin Eestis kui külaline. Isegi oma kodus. Ei mäletanud
enam, mis mul olemas on, ja kui midagi ka meelde tuli, siis oli mälust pühitud selle asupaik.
Näiteks ü’hel päeval leidsin ühe oma kuue rinnataskust Tallinn-Stockholmi laevapileti daatumiga
veebruar 2011, aga mul ei olnud enam õrna aimugi, et kas ja miks ma seal üldse käisin..! Alles
õhtul hakkas midagi nagu koitma, et jah- tõepoolest sai selline reis mu Narvast pärit sõbra ja
pastoriga neil aegadel ette võetud...

Ja siis- minu „külalisetunnet“ tõendab ka see, et terve esimese kuu ja veidi kauemgi oli mu jutus
ikka nõnda, et „meil seal“, st. Vancouveris ja „teil siin“ ehk siis Eestis. Seda ka kirikus olles.
Eneselgi hakkas naljakas, aga ega ma polnud ka elus kunagi enne järjepanu nõnda kaua kodust
eemal viibinud.

Mõni siinne sõber on väitnud, et ega Eestis kahe aastaga suurt midagi muutunud ole. Kuid siiski.
Mäletan kui esimest korda meie lähimasse toidukauplusesse, Järve Selverisse, läksin. Kõigepealt
jäid silma nukrad ja otsivad pilgud, et ´kust aga midagi odavamat leiaks´. Kaupa oli ju riiulitel
küll, aga mitte toidukorvides. Mitte ühelgi palgel polnud märgata rõõmsat rahuolu, ja tõepoolest-
inimeste toidukorvidki olid tublisti kõhnemad nendest, mida Real Canadian Superstore´is nägema
olin harjunud. Allahindlus 30% tähendas salatitel ja leibadel-saiadel seda, et tänase päevaga
kukub realiseerimistähtaeg, ning kurvalt tuletasin meelde Safeway-d, kus võisid osta näiteks
yogurtit, millel viimase kuupäevani veel viis päeva aega ning mille allahindlusprotsent juba siis
50% oli! Ühel päeval Säästumarketis kassajärjekorras seistes nägin, kuidas mu ees seisev
vanaemake arvet maksta püüdes viimaseid sente kokku veerib. Kui temalt siis küsisin, et palju tal
puudu jääb, teatas kassas istuv noormees: „Teie ei pea tema eest maksma!“ No tohoh- kas ma siis
seda ei teadnud või kas ma siis seda teha ei või?! Tundsin end jälle külalisena- seda enam, et
meenus, kui rõõmsalt peale tõeliste abivajajate ka lihtsalt loodrite karpidesse Vancouveri tänavail
raha kukkuda võttis...

Mida veel öelda? Kasvõi seda, et Tallinna ühiskondlikus transpordis sõites ei kuule sa iialgi
väljujate suust juhi suunas lendulastud tänulikke „thank you“-sid, sest sellega ei olda siin
harjutud. Selline privileeg jääb pikematel distantsidel töötajatele. Kuid teisalt- juba veel
Burnaby´s olles mõtlesin, kui huvitav saab olema taas kord kõndida tänavail sellise rahvahulga
seas, kelle jutust sa aru saad! Kui „maakera nuka pääl“ elades pakkus põnevust ära arvata,
millisest rahvusest inimene sulle parajasti vastu kõndis ja millist keelt ta kõneleda võis, siis siin
olles langeb selline mängulisus ära. Vahest pakub ehk suvi taolist avastamisrõõmu.
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Ja siiski- kodu on kodu ja ka jääb koduks, mis sest et maine ja üürike. Mis sest, et vahel tunned
end nagu korraga kahes maailmas elanuna. Iga kogemus on palju väärt, sest see kas silub või
lihvib, aga ikka rikastab. Nii mõttemaailma kui kogemustepagasit. Peale selle on aga nagu kirsiks
tordi pääl see, kui üks või teine sind kohates ütleb- „Oh, kuidas me sind ootasime!“ Ka praegu on
silme ees näiteks neli vanemat prouat, kes me Oleviste kirikus ühel pühapäeval mulle nõnda
ütlesid. See tuli nii ehedalt, tuli südamest ja läks südamesse, ning kinnitas taas rõõmsat
äratundmist- ma olen taas tagasi kodus!

Aastaring aga jõuab taas varsti lõpule, ja seepärast on hea tõepoolest ka korraga kahes maailmas
elamisele mõelda. Eks ole me elu ju üürike kui mõtteke, ehkki et nii mõnegi arvates see mõtteke
muudkui venib ja venib...

24.novembril tähistasime me kirikuaasta lõppemist surnute mäletuspühaga. Selle aja sisse jäi me
sügav kaastunne läti rahvale, sest 21.novembri õhtul sai see nähtamatu teine maailm väga äkitselt
reaalsuseks vähemalt 54-le Riias Maxima toidukauplust külastanutele. Kuusteist last jäi ilma ema
või isata.

Mõni päev varem olin ma matnud Oleviste koguduse liikme Üllar Elgase, kes 69-aastasena väga
äkitselt siit elust lahkus. Kuulsin, et tal oli 2012. a. juunis olnud nii südameatakk kui insult, mis
toonud kaasa kliinilise surma. Elustamine andnud aga tulemusi ja Üllar viidud kunstlikku
koomasse, millest ta eelmise aasta juulikuu lõpul välja tuli. Kardioloog olla öelnud: „Meditsiin
imesid ei tunnista, kuid selle mehega on juhtunud ime.“ Jah- Jumal oli Üllarile tervise kinkinud!
Ja selle tervisega elas ta kuni selle aasta 15.novembrini, mil ta suri nõnda, et arstid lahkumise
põhjust tuvastada ei suutnudki....
Taoline ootamatu lahkumine võib täita meid küsimusega- miks siis ometi nõnda? Kui talle ometi
kord ju tervis kingiti?! Kuid samas- Üllarile sai kingitud tervis ja elu veel üheks aastaks ja
kolmeks kuuks. Mikspärast? Selleks, et tal võiks olla ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks.

Mõni aasta tagasi, päev pärast Oleviste muusiku Tarmo Vardja hukkumist autoõnnetusel, tabas
mind ühes meie Eestimaa koguduses jutlustamise ajal mõte, mille sealsamas kantslil ka välja
ütlesin: „Annaks Jumal meile armu, et me lahkuks siit ilmast siis, kui me kõige enam valmis
oleme!“ Selline soov võib olla ehk isegi veidi kohutav, aga tegelikult peitub selles tõde, mis on
väärt tervet igavikku! Valmisolek! Sest Jumala Sõna ütleb Ilm.14:13: „Õndsad on need surnud,
kes Issandas surevad...“ Mitte et Issandat teades surevad; ega ka Issanda nimel, vaid veel palju
enamat- kes Issandas surevad!

22.november 1963 oli ajalooline päev mitte ainult president Kennedy surma tõttu. Just samal
päeval 50 aastat tagasi surid ka 2 inglise kirjanikku- kristlik kirjamees Clive Staples Lewis ning
humanist, patsifist ja satiirik Aldous Huxley, kes huvitus parapsühholoogiast ja filosoofilisest
müstitsismist ning Ameerika Ühendriikidesse elama siirdus. Need kolm meest- Kennedy, Lewis
ja Huxley- esindasid kolme mõjukat ja erinevat elufilosoofiat. Kui Lewise elu ja tööd väljendasid
traditsionaalset ehk lihtsalt kristlust (sellist pealkirja kannab muide ka üks ta raamatuid), siis
Kennedy esindas modernset lääne humanismi ja Huxley omakorda iidset ida müstitsismi.

Bostoni College´i fiolosoofiaprofessor Peter Kreeft on kirjutanud huvitava raamatu, mis kannab
pealkirja: „Taeva ja põrgu vahel: Dialoog Kennedy, Lewise ja Huxley vahel kusagil sealpool
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surma“ („Between Heaven and Hell: A Dialog Somewhere Beyond Death with John F.Kennedy,
C.S.Lewis and Aldous Huxley“). Peter Kreeft võttis selle raamatu idee aluseks, et kõik kolm
meest uskusid, ehkki küllalt erinevalt, et surm ei ole veel inimelu lõpp. Ning sellest lähtudes
kirjutas ta raamatu, oletades et need kolm kohtuvad pärast surma, ja... millest need kolm siis
omavahel räägiksid..?

John F.Kennedy suhu on pandud seal järgmised laused, kui ta oma seisukohti kaitsta võtab: „Ma
olin modernne kristlane. Ma ei vaevanud end ei müsteerilise ega mütoloogiaga. Ma olin liiga
hõivatud hoolitsemaks selle maailma eest, milles ma elasin. Nagu Thoreau ütleb: „Üks maailm
korraga“. Seepeale vastab Lewis, et Kennedy on osutunud sügavalt ekslikuks. Ja Lewis selgitab:
„Reegel „Üks maailm korraga“ ei pea paika. Siin paigas olles räägime me oma eelnevast elust
maa peal, ja see teeb kokku kaks maailma. Ja pealegi- kui me elasime veel maa peal, võisime me
mõelda sellest, kuhu nüüd jõudnud oleme, ning ka see teeb kokku üheaegselt kaks maailma
korraga.“

Mu armsad sõbrad- kord saame me nägema, et sellest maailmast siin ainuüksi ei piisa. Sest kui
me tahame surra Issandas, siis reegel „Üks maailm korraga“ ei tohiks pidada paika kellegi meie
suhtes! Olla kahe maailma kodanik on kaugelt palju parem kui omada erinevaid passe või
erinevaid eluasemeid erinevates maades ja kontinentidel! Sest mõelgem- kui meil on kaasas
igavese kodu võtmed, ei peaks meid selles maailmas enam õieti miski ära hirmutama! Kaasa-
arvatud see, et aeg nii kiiresti lendab ning ka kaunid jõulud on peagi vaid möödanik.

Soovin Teile kõigile rahurikast jõuluaega ning usuküllast uut aastat ühes teadmisega, et siia
maailma sündinud Õnnistegija on ikka seesama - eile, täna ja igavesti!

Armastusega,
Oleviste koguduse pastor Heldur Kajaste ühes abikaasa Varjega
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Proua Johanna Lepiku 100 Juubelisünnipäev

Johanna Lepik, söprade
keskel ikka Anni, sũndis 
Saaremaal Mustjala alevis Okt
6, 1913. Abiellus Albert
Lepikuga Pihtlast. Rootsi
põgensid 1944 a sügisel ja
sealt Kanadasse 1953a.

Peatusid Torontos
mõne aasta ja siis kolisid
Vancouveri. Anni on
kasvatand üles kaks poega ja
tũtre.  Nüüd on lapselapsi viis 
ja lapselapselapsi viis. Anni
kuulub Vancouveri Eesti
Ühendatud Baptisti Kogu-
dusse ja on siiamaani väga
aktiivne iga pühapäeval

kirikus omal kohal. Hoiab oma kodu juures lillepeenrad korras, küpsetab saia ja hoiab korteri
puhta. Poeg Peeter koos abikaasa Annega korraldasid kauni juubelipeo oma kaunis kodus Lõuna
Surreys, kus osales viiskümmend sugulast ja sõpra. Ka ilm oli pidupäeval vaga ilus. Soovime
Annile veel kauneid aastaid, Taevaisa Õnnistust ja kallist tervist.

Sõber Laida

Edda 80

Edda Andresson Davis tähistas 7. septembril
2013 oma 80. sünnipäeva. Sel päeval oli ta Eestis
lapsepõlve sõprade ja ka hilisemate heade tuttavate
keskel. Tagasi Vancouveris said kohapealsed austajad
teda õnnitleda.

Edda on ju Vancouveri eesti ühiskonnas olnud
1951. aastast alates kindel ja ustav abiline. Noorelt
pühendas ta ennast gaidide ja hellakeste koondiste
rajamiseks ja jõudis kaasa aidata mitmes Eestit toetavas
organisatsioonis, isegi ülikooli kiirel ajal kui ta liitus
korporatsioon Filiae Patriae’ga. Järgnes elukutse
sotsiaaltöölisena, abielu ning pere ja kodu hoolitsemine.

Edda kasvas ise armsas kodus kuhu võis alati
sisse astuda ja olla teretulnud. Seda soojust annab ta
ikka veel edasi, eriti Vancouveri Pensionäri klubi usina
presidendina.

Täname Sind ja soovime õnne ning head tervist
edaspidiseks!

Edda ja poeg Simon
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA

6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

2013. aasta PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 19. jaanuaril 2014, kell 12:45

“Meie Kodu” saalis, 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

2013. a. Peakoosoleku päevakord:

1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2013. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:

a) EKÜK/SAESC

b) eav

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:

a) EKÜK/SAESC; Revisjonikomisjon

b) eav

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2014

a) EKÜK/SAESC

b) eav

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Läbirääkimised

11. Lõpetamine
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK
VES Annual General Meeting
Feb 2, 2014 at 12:15 pm

toimub pühapäeval, 2. veebruaril 2014.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. 2014 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2014

6. V. E. S. 2014 aasta eelarve.
2014 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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Korp! Rotalia 100

Vanemuises Tartus
Sada aastat tagasi Peterburis kokku tulnud kümme eestlasest tudengit panid aluse vennaskonnale, mis
vaatamata nende aastate jooksul kogetud raskustele ja keerulistele aegadele on jõudsalt õitsemas ning
käesoleva aasta novembrikuus väärikalt juubelit pidas.

Kuldse Klubi Emadepäeva tähistamisel

15.05.2013
Foto:
A.Vabasalu
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäeviti 12.00 – 13.00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11.30 – 12.30.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Eesti allikad Kristel Vilbaste - Tallinn, 2013
Mitme aasta jooksul uurimistööd tehes on autor tuhandete allikate seast valinud

raamatusse välja 80 niisugust lätet või allikat, mida inimesed sageli külastavad.
Varrak

Õde Veera Ira Lember – Tallinn, 2013
Romaan. Sügis 1944. Veera on äsja lõpetanud Tallinna Õdedekooli ja suunatud seejärel

Haapsalu Sõjaväehaiglasse halastajaõeks. Kuuldused pealetungivate vene vägede metsikustest ei
jäta Veerale valikuvõimalust ja nii astutaksegi koos sõbratar Naimaga viimase evakueeruva Saksa
laatsaretilaeva pardale. Canopus

Nikolai von Glehn Heldur Kajaste ja Leho Lõhmus - Tallinn, 2012
Raamatus vaadeldakse Nikolai von Glehni kuju valmimislugu ning antakse ülevaade

Nikolai von Glehni elust ja tegevusest, lossi taastamisest pärast sõda ning Nikolai von Glehni
järeltulijate külaskäikudest Nõmmele.

Pilgrim

Eesti laste küüditamine Venemaale Peep Varju - Tallinn, 2013
See raamat on kirjutatud süütult hukkunud Eesti laste mälestuseks. Nende mitme tuhande

mälestuseks, kes nälgisid, piinlesid, haigestusid, põgenesid surma eest ja hukkusid mõõtmatu
Venemaa Kaug-Põhja ja Siberi karmides elutingimustes. Valge Raamat

Paadiga Euroopasse Viktor Siilats – Tallinn, 2011
Hoopis teine tunne kui maad mööda tulles on saabuda riiki mere poolt. Viktor Siilats on

ühendanud oma rohkem kui kümne aasta jooksul toimunud merereisidest sündinud kirjatükid
kogumikku. Kirjastus Heelium

Kolm näidendit Raissa Kõvamees – Tallinn, 2013
Nende kaante vahel ilmuvad kolm näidendit, mille ühisteks nimetajateks võib pidada

head inimestetundmist, suurepärast rahvalikku ja murdesugemetega keelekasutust, vana head
Muhu huumorit ning inimeste suutlikkust kodumaast kaugel hakkama saada.

Kentaur

Sõstrahelmed – Current Beads Mathura ja Kairi Orgusaar – Tallinn, 2013
Ainulaadne koostöö luuletaja Mathura ja klaasikunstnik Kairi Orgusaare vahel:

miniatuursetesse klaashelmestesse põletatud luuletused. Glass beads and poetry in Estonian and
English. Allikaäärne

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Lahkus meie keskelt

Korp! Filiae Patriae vilistlane

Dr. Olga Ritso Kistler
26. juuni 1920 – 18. november 2013

mälestavad leinas
Vancouveri koondise õed
liikmetega Seattles, Tacomas, Calgarys, Saskatoonis

************************************************************

Dr. Olga Ritso Kistler, endine silmaarst, filantroop ja korp! Filiae Patriae Vancouveri
koondise vilistlane, suri 18. novembril 2013 Redmondis, Washington osariigis.

Olga lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1944. a., töötas Saksamaal DP laagris
arstina ja kaitses 1946. a. Erlangeni ülikoolis doktorikraadi. 1949 kolis ta USAsse, kus
abiellus Walter Kistleriga. Enne, kui ta oma eraettevõtte sai avada, tuli tal sooritada uued
eksamid ja töötada kliinikus. Olga praktiseeris silmaarstina Buffalos kuni 1971.

Olli ja tema abikaasa Walteri suurte rahvuslike heategude hulgas on Okupatsioonide
Muuseumi asutamine Tallinnas, aga ka toetus filmile „Laulev Revolutsioon” ning annetus
kontradmiral J. Pitka mälestus-samba püstitamiseks Kanadas. Veel mitmeid teisi panuseid on
osatud suunata nii, et need kannavad vilja.

Juta Kitching
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Järelhüüe Rein Vasara mälestuseks.
Sõnatu soojus.

Meie laual on ikka üks kaart, mille 8.septembril
2013.a. Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti
Kogudus ja sõbrad meile kinkisid. Sellel on 45 nime,
ja nende seas, kõige väiksema käekirjaga kirjutatud,
seisab ka Rein Vasara nimi. Mitte et tema meile
oleks kõige vähem tähendanud- ei, mitte
sinnapoolegi! Tõtt-öelda tegi Rein Vasara ilmumine
meie ärasaatmisele nii minule kui ka mu abikaasale
Varjele suurt rõõmu.

Rein oli küllalt üksik inimene, kes aga ometi vajas
samamoodi sõprust ja tähelepanu kui meie kõik.
Küllap ei ole kellelegi olnud saladuseks, et vahest ei
olnud temaga kuigi kerge suhelda, kuid teinekord
ehk teatud mõttes veidi tahumatu väliskatte all oli
samas peidus vastuvõtlik süda.

Tohtisime Rein Vasara külalisteks olla kahel korral,
ja tema seejärgsed telefonikõned ilmutasid üpris
selgelt, kuivõrd oli tal olnud heameel nende
külaskäikude üle. Esimesel korral näitas ta meile

veidi oma põnevat kollektsiooni, sealhulgas Vene-Jaapani sõja aegu saadetud postkaarte. Me
saime juba sel korral aimu, kuivõrd erudeeritud oli meie vestluskaaslane. Teisel korral ütles Rein
mulle: „Sa võid minu käest mu kohta kõike küsida!“ Ja ma küsisin üht ja teist ja nii saime kuulda
veidi ka tema elust.

Aga siis- aga siis kui kui ta meid koju sõidutas, ütles ta äkki mulle: „Aga sa ei küsinud minu
käest midagi usu kohta!“

Mu armsad kaasleinajad - see küsimus jäi mulle südamele ja saadab mind tegelikult siiamaani. Sa
ei küsinud mu käest midagi mu usu kohta... Ja kahjuks oli see tõsi. Pean tunnistama, et ma ei
olnud tihanud seda teha, sest ei osanud ette arvata, mida Rein võinuks selle peale kosta. Aga nagu
siis selgus, oli ta seda mu küsimust endamisi oodanud.

Siiski - saatsin Reinule kutse osavõtuks Ühendatud koguduse aastapäevast, mis oli ühtlasi ka
meie viimane jumalateenistus Kanadas. See, et ta vaatamata haigusele ning viletsatele jalgadele
kohale tuli, tähendas mulle palju. Me vahetasime mõned mõtted, aga enam kui sõnad valitses me
vahel sõnatu soojus. Mäletan tema poolt väljendatud soovi oma näitusega veel kord ka Eestisse
tulla...

Mu silme ees on Reinu kogu, kui ta me kiriku alumises saalis laua tagant tõusis. Ta toetus kätega
toolile, keha otsekui palveks kummargil. Ma ei tea, kas see oli tingitud sisemisest hardusest või
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haiguslikust nõrkusest. Jumal teab. Aga Jumal teab ka veel paljut muud. Seda, mida ükski meist
ei tea ega siinpoolsuses ka teadma ei saa.

Küll tahaksin ma seepärast loota, et kõik need 8.septembril Reinu poolt kuuldud sõnad, laulud, ja
palved oleksid jõudnud tema südames veel vilja kanda. Sest mu armsad leinajad - temagi on väärt
kaunist igavikku!

Piibli raamatust ütleb Koguja oma raamatu 3. peatükis Jumalast nõnda: "Kõik on ta omal ajal
hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks
Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene;
midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb
karta." (Kog.3:11,14)

Austatud leinajad - Reinu lahkumine meenutab meile, et kõigisse meisse on kodeeritud surm.
Kuid peale selle on meis aga veel midagi - midagi, mis avaldab meie päritolu ja väärtust. Ja
nimelt - JUMAL ON MEIE SÜDAMESSE PANNUD IGAVIKU! Ma soovin, et me seda täna meelde
jätaksime ja hindaksime. - JUMAL ISE ON MEISSE MIDAGI ASETANUD! Ei mitte üksnes ilu, mis
närtsib; ei mitte ainult armastuse, mis ikkagi samuti me enese surmaga lõpeb; ei mitte üksi usu,
millel on otsustav tähtsus meie jaoks just siinpoolsuses, aga midagi veel enamat, veel
kauemkestvat - nimelt igaviku.

Jumal on IGA inimest nõnda vääristanud. Meie kõigi südameisse on pandud ka igavik. Ja ehkki
et me ei mõista Jumala tehtud tööd algusest lõpuni, on ometi meisse usaldatud igavene hing, ja
tuleb päev, mil Jumal nõuab selle tagasi...

Aeg on sündida ja aeg on surra, aeg on vaikida ja aeg on rääkida, aeg on otsida ja aeg on kaotada.

Täna võime me Rein Vasara usaldada Jumala hoole alla. Ja küll on hea tõdeda seda, et lõplik
sõna on kõige kohta öelda ei kellelgi muul kui Jumalal. Kui igavestes aegades avatakse kord
eluraamat ja inimeste üle mõistetakse kohut, siis kohtumõistja ei saa seal olema mitte saatan, vaid
Issand Jeesus Kristus. Tema teab seda, mida meie ei tea ega saagi siin ehk teada, Tema näeb
sellesse, millesse meil ei ole olnud võimalik vaadata, Tema tunneb inimeste südameid
põhjalikumalt kui ükski hingearst või lähedaseim inimene.

Just sellepärast tahan jätte teile täna kuningas Taaveti tõdemuse 39.Psalmist: "Ja nüüd, Issand,
mida ma pean ootama? Oma lootuse ma panen üksnes sinu peale!" (Ps.39:8)

Avaldades täna teile kõigile kaastunnet, tahan küsida seepärast kõigi teie käest: „Kuidas on teie
usuga lood?“ Mu armsad, ma soovin teile järgmist - HINNAKE AEGA JA OTSIGE JUMALAT!
Meil, kes me elame, on veel aeg otsida. Pidage pühaks Piibli raamatut, lugege seda, ja kartke
Jumalat. Ja see Jumal, kes meid kõiki on loonud, ei peida end meie eest. Jumala Sõna ütleb:
"Igaüks, kes Issanda nime appi hüüab, see pääseb!" Olgu see teie kinnitus, troost ja lohutus.
TÄNA ON VEEL AEG ja see on teie päralt! Issand varjaku ja trööstigu Teid!

„Üles tõuseb vaid kuld, siia maha jääb muld...“
Armastuses ja kaastundes,

Heldur ja Varje Kajaste
Tallinnas, 29.novembril 2013.a.
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Käisin suvel Eestimaal...
See on tõsi ja mitte muinasjutt! So, I best tell it to you in English, ie. how and why
it happened - it was a dream come true!

Noored välismaalt õpivad keelelaagris
OMANDATAKSE KAUGETE ESIVANEMATE KEELT: Merelaiu puhkekeskuses
õpivad eesti keelt 12 riigi noored

Minu nimi on Sky, ma olen 16 aastat vana ja elasin North Vancouveris
kuni Eestisse minekuni sel suvel, nüüd aga Whistleris. Minu isa nimi on Ivo, ema
nimi on Tammy ja mul on vend Jaxon. Mul on ka koer Josh ja kiisu Rocky.

I do not speak estonian, just „tere & aitäh“ but now, since this trip, a bit more. I
hope to change that soon. I had heard my Grandma (Mamma) and my Grandfather
(Papa) speak Estonian with my Dad, also with auntie Saima and with many of their
friends – to me estonian has always sounded cool and so different. It really floors me
how this gives them an opportunity to talk about things, including myself, without me
knowing what they were saying! That is really cool!

Last year I had participated in our school’s French-Canadian student exchange
program and enjoyed it. So in the Spring, when Mamma brought over a copy of the
Canadian Estonian newspaper „Eesti Elu“ which contained an invitation for kids like
myself to come to a language camp in Estonia in the Summer I jumped at it right away.

MERELAIU
KEELELAAGRI
PERE 2013
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With a bit of help from dad I managed to compose a letter or application (in English) and
e-mailed it to Tallinn just prior to the deadline for it in April. And in less than a week, I
received an invitation to come to the beginners language camp for ESTO kids abroad in
June at Merelaiu near Pärnu.

What luck, what an opporunity and all this at no cost to invitees like me!

Merelaiu oli sel suvel esimene kolmest keelelaagrist Eestis ja koht kus tegutses kõige
nooremate ja kõige madalama keeleoskusega rühm. Seal oli noori 12 riigist. Need
keelelaagrid said teoks tänu Sihtasutuse Meie Inimesed koosttööna, mida toetas Eesti
Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeeriumid. Laagri juhatajaks oli väsimatu
Epp Adler.

Üllatav oli, et hoolimata erinevatest asukohamaadest ja umbkeelsusest suhtlesid noored
omavahel peatselt ja julgelt.. Tegevus toimus peamiselt Merelaiu rannal ja Tõstamaa
looduses kuid noori viidi ka ekskursioonidele: käidi Tallinnas, kus tutvuneti vanalinnaga
ja selle tunnelitega ning käidi ka Lennusadamas ja roniti allveelaeva Lembitusse. Laagris
tehti käsitööd ja koostati kava Eestivisiooniks ja harjutati mitme tuntud eesti laulu
esitamist. Lõpuks oli ka veel keeleeksam ise enda tutvustamiseks.

One afternoon I got permission to visit Pärnu to see where Papa had lived as a boy and
started his kindergarten and schooling, also to visit my Greatgrandpa’s home and
Greatgrandma’s grave. It was also „väga tore ujuda tädi Küllikesega Pärnu rannas“,
where the water was warm and only slightly salty and the beach very-very shallow for a
long distance!

Suur-suur AITÄH Eestile selle võimaluse eest! Sky ( ja Papa )
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Luteri Peetri kogudus ja Ühendatud Baptisti kogudus

Kutsuvad Teid pühapäeval 15.detsembril 2013
kella 11.00 jumalateenistusele

korjandus toimub Eesti Orbude heaks
järgneb

Eesti Orbude jõulurõõmu toetuskohv
Meie Kodu suures saalis

maitsvad jõulu suupisted

ühised jõululaulud

loterii

Palun registeerida enne 10. detsemberit

Milvi Puusepp 604-542-0668
Anne Lepik 604-541-9853
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Haanjamaal
Sai pisut müratud

Värviline sügisene Haanja jäi mul sel aastal nägemata. Nüüd, mil sügis täies hoos on ja lehed
puudelt langenud, võtsin suuna ikkagi sinnapoole. Põhjust eriti minna polnud, aga süda kutsus
nagu öeldakse. Kuna ilmateade lubas vihma, tuult ning tugevat vihma, siis ootused olid madalad,
aga teate, ei sega see vihm ka kedagi! Kas pole mitte tegus laupäev, kui jõuab:

x külastada Võrus Uma Mekk laata, kust sai muude heade asjade seas ka suitsuparti
x grillida kana
x lobiseda reisimisest ja muust
x juua ära pudel veini (inimese

kohta)
x käia 4-5 korda saunalaval
x korjata ja süüa õunu
x mängida lennukeid ja siis

veelkord lennukeid

Nojah, pühapäev tuli veelgi ägedam
otsa, sest kõigepealt sai ära eksitud
Roiupala õpperajal (no kuulge, selle kaardi järgi mis ette oli antud nüüd küll rada ei eksisteeri!
2,5 km asemel käisime 5,2, kuid ega me ei kurtnud, kaunis oli. Nägime ära 42 meetri kõrguse
männi, korgikuuse, Ahja jõe, Hatiku oja, kobraste töö ja veel nii mõndagi).

Ning seejärel jalutasime
Taevaskojas 2,3 km matka otsa. Kõik
see sai salvestatud tänapäeva moodsas
tehno-loogias ehk rakendusega
Endomondo (jah, olen lausa nii tark,
et tean, et meie esimesel rajal oli
kõrgeim punkt 124 m ja madalaim 75
m ning maksimaalne kiirus 6,5 km/h.
Keskmist kiirust ma ei ütle, sest eks
me ikka pildistasime ja veetsime
muudmoodi kui rutakalt edasiliikudes
ka seal metsas aega).

Kahe matka vahepeal sai Põlvas söögikohta otsitud, mis pühapäeva lõunal nii lihtne polegi.
Õnneks üks kiirsöögi putka keset linna oli ikka avatud.

Kas teie teadsite, et mitmed kuulsad „Viimse Reliikvia” stseenid on filmitud Taevaskoja
kandis?

Aive
31.10.2013
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Mrs. Johanna Lepik’s 100th Birthday Celebration

Anni, as she is called amongst family and friends, was born in Saaremaa, in the Mustjala area on October

6, 1013. She married Albert Lepik from the Pihtla area. In the fall of 1944, the family fled to Sweden

and then immigrated to Canada in 1953. They lived in Toronto for a few years before moving to

Vancouver. Anni raised two sons and one daughter. She has 5 grandchildren and 5 great-grandchildren.

Anni belongs to the Vancouver Estonian United Baptist Church and is very active every Sunday at

church. At home she still takes care of her flower garden, bakes her own “sai” and keeps her condo in

order.

My cousin Peter (her son) and his wife Anne organized the festive celebration at their home in South

Surrey for about 50 friends and family members. Tädi Anni looked beautiful in her suit and greeted

everyone by name, conversing fluently in both English and Estonian. Johanna received several

congratulatory letters including a letter from Governor General David Johnston, Premier Christy Clark,

and from Her Majesty The Queen. When I told Her Excellency, Gita Kalmet, Ambassador to the Republic

of Estonia, residing at the Embassy of Estonia in Ottawa, that I was headed out for a large family reunion

to celebrate my aunt’s 100th, she indicated she was currently back in Estonia, but sent these words,

‘Palju palju tervitusi Sinu vahvale tädile Eestist, kus on praegu väga ilus ja värviline sügis! Tugevat tervist

ja rõõmu!’

It was a beautiful day. For the occasion, a good family friend, Laida Telder, made a kringel in the shape

of 100 which was served with the birthday cake. It was a great opportunity to see my many relatives and

to be part of this special day! We all are wishing Anni many more healthy years!

Christine (Lepik) Robertson

Honorary Consul to Estonia in Edmonton, Alberta
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Kallid eestlased ja eestlaste sõbrad üle maailma: ootame teid Lääneranniku Eesti Päevade 2015
(LEP 2015) festivalile, Whistleris, Kanadas!

Logo konkurss: LEP logo valitakse traditsiooniliselt läbi avatud konkursi. Igaüks võib esitada
oma disaini, millest võibki saada LEP 2015 logo!

Logol peab olema: Lääneranniku Eesti Päevad või LEP, 2015, XXXII, Vancouver ja Whistler

Ettepanekuid oodatakse kuni 28. veebruarini, 2014. Palume saata oma kõrgresolutsioonis logo
ettepanek aadressile logo@LEP2015.com.

LEP 2015 Logo Disaini võitjale on auhinnaks välja pandud korralduskomitee poolt üks vaba
pääse Laulupeole, Tantsupeole, Ballile ja Rahvapeole. Head disainimist!

Dear Estonians and friends of Estonia all over the world, we welcome you to the West Coast
Estonian Days 2015 festival (LEP2015), 5-9 August, 2015 in Whistler, British Columbia!

Logo Contest: Do you want to contribute to LEP history? Anyone can submit their design for the
chance to have it chosen to represent LEP 2015.

Logo must include: Lääneranniku Eesti Päevad or LEP, 2015, XXXII, Vancouver and Whistler

Submissions will be accepted until February 28, 2014. Please send your high resolution
submissions to logo@LEP2015.com

The chosen logo designer will receive one complimentary ticket to each: Tantsupidu, Laulupidu,
Rahvapidu and Ball.
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Starting from scratch:
The case of e-government in Estonia

Estonia, starting from low-grade technological advancement, has been outstandingly successful in
building a modern and hi-tech e-government system that is envied by the international community. This
article will describe the background of the journey Estonia
undertook.

The period from the end of the 1980ies to the beginning of
the 1990ies was full of changes for several countries: for countries
that had been annexed into the Soviet Union; for the ones that had
been under the influence of the dissolved powers; and for others
adjusting to a changed world order. Estonia was one of countries
that were occupied by the Soviet Union during the Second World
War. In addition to the fifteen “Soviet” states, there were also
other nations – satellite states that were a part of the so-called
“Eastern Bloc”.

Estonia, as also others, faced a number of difficulties that included issues such as forceful
political integration, social welfare and economic and technological stagnation. Much has been written
about the first three mentioned problems, but not much is written about technological issues in Estonia
during the transition period. In particular, little has been written about the evolution of state information
systems and the evolution of e-government in Estonia.

The level of technological advancement in Estonia during that period could be defined as low-
grade. Estonia’s IT environment was counted as “typical of the region”. Estonia lacked “technological
conveniences” that were taken for granted in Western countries, eg the telephone system functioned
poorly.

Estonia’s case is interesting because, in comparison with other countries, technological advance-
ment happened later than in the Western world. While others were 10 or even 20 years ahead in the
development of e-government, Estonia was still trying to find its path. It is interesting to witness a
country that started its technological processes so late but has reached the same level of development as
other (wealthier) states. Estonia could be considered fortunate to have started building its information and
communication technologies in an era when the internet was just in developing stages and thus could take
advantage of its newly-found functionality in implementing modern technologies.

In order to most efficiently explain the phenomenon of e-government in Estonia, it is necessary to
identify what e-government means. It can have a range of meanings shaped by different understandings of
state information systems and the paradigms of information technologies. The definition of e-government
can also be affected by its historical definition and already developed concepts. Also, its definition is
influenced by the political and social context of where it is operating and by different stakeholders’
perceptions of it.

Estonia was one of many Eastern-European countries that were occupied by the Soviet Union
during the Second World War and remained so for over half a century. Similarly to other contemporaries,
Estonia had political, governmental, social and economic systems that were all Soviet, that needed to be
restructured after Estonia regained its independence on 20 August 1991. Numerous necessary reforms
derived from pragmatic rather than ideological reasons. Some of the challenges were related to
implementing liberal economic policies, transforming the political ideology so that it would be acceptable
to the newly re-structured modern society, integration to the Western community and dealing with the
socio-economic outcomes of the collapse of Soviet institutions, to name a few.

Estonia’s success in the post-occupation period was greatly moulded by Soviet ideological
influence. All Baltic countries underwent similar structural, political, social and economic integration into
the Soviet Union; however, some differences can, nevertheless, be brought out in their experiences.
Firstly, political integration, which was controlled by Moscow’s centralised rule. As a sign of the relative

Foto:Jarek
Jõepera
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ineffectiveness of centralisation in Estonia, dissident activities and protests against the Soviet rule to some
extent were more widespread in Estonia than in other Baltic nations. Secondly, cultural integration
through Russification and the compulsory learning of the Russian language was less successful in
Estonia. Thirdly, economic integration was especially centralised as autonomous economic decision-
making was strictly limited and large-scale technologies were implemented together with the collecti-
visation of agriculture. Estonia had a lower share of large-scale industries and Soviet Union-wide
enterprises than other Baltic contemporaries and that, in turn, gave an advantage for re-structuring the
economy after the occupation.

However, Estonia had many similarities to other post-Soviet countries in the main aspects of
information technology. For instance, the main problem in Estonia, similarly to its contemporaries,
included technological rather than managerial aspects. There was much to be learnt in order to be
competitive in a constantly changing technological environment. Furthermore, as organisational
dependence on information technologies was increasing, Estonia was determined to implement hi-tech
solutions as soon as possible and thereafter earned the nickname “E-stonia”.

Estonia did not have a significant supporting information infrastructure to assist in implementing
hi-tech IT practices. Nevertheless, one of the first note-worthy events was when the Institute of
Cybernetics was established in September 1960 as a part of the bigger Academy of Sciences in Soviet
Estonia. While other analogous institutions in the Soviet Union were working on mathematics and
engineering tasks, the Estonian institute concentrated on computer programming and multidisciplinary
fields. Although Estonia’s positive experience in that aspect differentiates it from other contemporaries, it
is still obvious that Estonia had a relatively weak IT infrastructure that arose from the lack of economic
development caused by communist suppression. Also, it must be noted that obtaining reliable literature on
pre-existing information infrastructure in Estonia is difficult if not impossible.

In addition to the relatively unique Institute of Cybernetics, some relevant details and events in
the evolution of Estonia’s electronic government should be brought out. In 1993, a strategy paper was
prepared by the IT community for establishing foundations and principles for the management of modern,
well-functioning state information systems. Subsequently, a specialised IT department was established in
the central government and additional finances were allocated for all IT expenditures at the various
government agencies. Furthermore, the development of e-government and information and
communication technologies in general was moulded by a number of laws. The first was the law of
private data protection in 1996; second, the law of databases in 1997; third, the foundations of informatics
in 1996; fourth, the law of identification documents and digital signature in 2000; and fifth, the
foundations of information politics in 1998.

Government IT procurement was subsequently unified and these efforts concluded with the
launch of a government wide backbone network EEBone (“Peatee” – throughway in Estonian) in 1998.
The network joined governmental units with secure access to the internet and intranet. Additionally, the
X-Road network was implemented in 2001 that, in turn, enabled a diverse range of government databases
to communicate with one another. It allowed government officials as well as individuals to access
information in these databases.

The banking sector benefitted from the liberal economic regime and sound financial policies.
That, in turn, became an influential IT innovator by introducing online banking in 1996. The system was
simple, of high quality and secure, and that attracted the majority of internet users to become its
customers. Subsequently, these qualities led many state agencies to use the identification verification
system in online banking. That enabled government services to work online. Since 2000, Estonians have
had the opportunity to file their taxes online using identity verification in the online banking system. A
larger number of services became accessible through online banking systems, eg buying a bus pass
online, paying for utilities and phone service, and participating in local and general elections. In addition,
the identification system allows its users to identify themselves through private sector partners’ websites
by using the same system based on online banking.

The role of governments is constantly changing and the functions of a government are
congregating as increasingly more services and transactions are expected to be delivered in a more
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efficient way. Electronic government, a concept that initially emerged in the public administration of
industrial countries, was developed as a response to these expectations. Furthermore, e-government has
become increasingly relevant in delivering efficient services and value in public administration, central
government and restructured state information systems. ICTs are helping to achieve these emerging goals
by providing new and innovative solutions and by supporting governments in integrating and enriching
the ways communication flows both locally, and globally.

Estonia’s experience has shown an example of a country that has implemented modern e-
government practices in a short time period with limited resources. It is a case of a country that has
seemingly built its information infrastructures from scratch, although having access to know-how and the
possibility to import computer technologies. The circumstances and technological advancement that
Estonia had 20 years ago provided unique possibilities and solutions that cannot be copied in the current,
technologically different time. However, it can be assumed that the importance of e-government systems
continues to increase, and thus, this case provides valuable lessons on how starting from scratch and while
having limited resources one can still achieve successful results.

Regina Sirendi
TECHNOLOGY · OCTOBER 1, 2013

Gender geography:
Where's the best place in the world to be a woman?

Best place to be a female engineer
Estonia. In this country, which offers significant tuition incentives to draw high-school graduates into fields
such as engineering, female professional and technical workers outnumber men two to one – 68 per cent
compared to 32 per cent, according to the World Economic Forum. Women make up 57 per cent of
Canada’s professional and technical workers.

Safest place to have a baby
Estonia. According to country comparisons published by the CIA World Factbook, the maternal mortality
rate, which includes death during pregnancy, childbirth, or 42 days after ending a pregnancy, in Estonia is
two deaths for every 100,000 births. In Canada, the rate is 12 in 100,000 – the same as the U.K. and
Denmark. In Chad, the most dangerous country, the rate is 1,100 in 100,000 live births.

ERIN ANDERSSEN
The Globe and Mail, Mar. 08 2013

WHERE FASHION MODELS COME FROM... PARIS? MILAN? LONDON?

How about Tallinn, Reykjavik and Vilnius...

TOP 10 MODEL-PRODUCING NATIONS (PER CAPITA) »

1. Estonia, 2. Iceland, 3. Lithuania, 4. Denmark, 5. Latvia, 6.
Sweden, 7. Netherlands, 8. Slovakia, 9. Norway, 10. Czech
Republic

TOP 10 MODEL-PRODUCING NATIONS (OVERALL)

1. USA, 2. Brazil, 3. Russia, 4. UK, 5. Netherlands, 6. Canada,
7. Germany, 8. Poland, 9. Australia, 10. France Carmen Kass
Estonian World 16.10.2013
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My Enchanting Semester in Tartu
I had always wanted to study abroad, so I made an appointment at my home university, the University of

Nebraska of Omaha, to meet with my advisor and look at options. Two days later, I was applying for a passport and
making travel arrangements to spend the upcoming semester in Estonia. Throughout the next two months everyone
asked me, “Why Estonia?” or even more commonly, “Where is Estonia?” and sometimes even, “What is an
‘estonia’?”

After arriving in Tartu and talking with some of the other international students, most of us had the same
answer for why we chose Estonia… Which was, “Why not?” If I had to come up with a reason, I would say that no
one from my university had studied in Estonia before me and I wanted to go someplace where I had no expectations.
That being said, I couldn’t have chosen a better place than Estonia.

At first, I was very anxious. After I arrived, it was such a shock to be in a place where the signs were all in
a foreign language. I remember on the bus from Tallinn to Tartu, I immediately decided that the first Estonian
phrase I needed to know would be: “I don’t speak Estonian.” After arriving to the bus station and meeting my tutor,
Heilika, I was reassured that I would survive in Estonia.

Estonia was very different than my very conservative home of Nebraska in the United States. For instance,
UNO (my home university) has a dry campus (no alcohol is allowed anywhere on university property), whereas
Tartu has Pirogov Park, a park actually designated for student drinking. Where UNO prides itself on its new modern
buildings, Tartu flaunts its beautiful, historical facilities. UNO has a campus where all the buildings are very near,
while the University of Tartu runs its veins throughout the whole city. It was a very big adjustment for me.

The classes were also very different. Instead of the teacher lecturing to us, there was a lot of discussion and
interaction between the students and the teacher. It was a “give-and-take” learning environment, where I not only
learned from the professor but also my peers. We were encouraged to ask questions and discuss among ourselves. At
my home university, we normally have one lecturer the whole semester, but at the University of Tartu, there were
often guest lecturers from different parts of the world, and every class was unique. I liked that more responsibility
was placed on the student than what I was used to, and I had more independence. Now I can understand how the
University of Tartu earned its place in the top 3% of the world’s universities.

Even in the dead of winter, I fell in love with Tartu very quickly. It was not difficult, with the charming
buildings, the architecture from different eras, and the way every building was treated like a canvas and covered in
witty graffiti. I found Estonia to be a beautiful, surprising place. I was lucky enough to meet my Estonian friend
Siim, who showed me the nature of Estonia, including an unforgettable hiking trip where I saw the vast forests that
seemed to never end. The rare Estonian tongue was something that also made a big impression on me. Being
surrounded by such a beautiful language was something I miss a lot from Tartu, even just walking down the streets
and catching bits of conversation.

I met my flatmates who were like my soulmates, and many more people in Raatuse, the international
dorms, and we all became one big family. At first, communication was very difficult because listening took a lot of
attention and patience and it was hard to speak English slowly. However, I quickly overcame that and we were all
very intrigued by each other, asking questions about each other’s’ home country and culture. There was always a lot
of laughter between the international students, because although we did not always understand each other, we
wanted to convey happiness and make one another feel comfortable, because it’s what we needed in this strange
place.

The word I keep coming back to when asked to describe my time in Estonia is “enchanting.” This country
captures only the brave. I had to be willing to explore something that I knew so little about; this applies to the
country, the nature, and the people. But after I took the first step, I never looked back or regretted it. I am so grateful
for my time in Estonia and the people I met there. In many ways, I feel like my time abroad defined me as a person.
I know exactly who I am now, without the influence of anything else. I know what I can do on my own. I know that
I can go somewhere, completely alone, and not only survive, but flourish.

Now I encourage everyone to study abroad, because it truly is an unforgettable, life-changing experience.
Not only to study abroad, but to visit Estonia. It is an amazing secret, which holds many surprises for anyone brave
enough to take a chance.

Chloe Davidson
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Whitecaps supporter Kristjan Aug cheered on his team in
Seattle in June.
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

01.12.2013 12.00 Jõululaat – Christmas Market Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

04.12.2013 12.00 Pensionäride jõulud Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

07.12.2013 14.00 VES Jõulupuu – Christmas gathering Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

07.12.2013 19.00 Filmi õhtu - Nordic Film Night Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

08.12.2013 14.00 Suursaadik Gita Kalmet – Reception for the
Estonian Ambassador to Canada

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

17.12.2013 18.30 –
21.00

Estonian night at the Vancouver Christmas
Market

Queen Elizabeth Plaza – Georgia
at Cambie, Vancouver

19.01.2014 12.45 EKÜK peakoosolek – SAESC AGM Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

02.02.2014 12.15 VES Peakoosolek – VES AGM Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

05.02.2014 12.00 Kuldse Klubi peakoosolek. Senior’s Club AGM Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

09.02.2014 12.15 Kirikufondi peakoosolek – Church Foundation
AGM

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

23.02.2014 13.00 Vabariigi Aastapäeva aktus – Estonian
Independence Day ceremony

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

27.02.2014 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

11.04. 2014 19.00 –
21.00

Lauluõhtu. – Sing-along coffee evening Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

Värskem info saate vebsaitilt - for up-to-date info check the websites:
www.vesbc.com

www.estonianevents.com
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Mountainview 
W E L L N E S S  C E N T R E

Providing Excellence in Naturopathic Medicine since 2001

www.freshperspectiveworks.com 

3566 King George Blvd.,Surrey, British Columbia, Canada www.mountainviewwellnesscentre.ca 

Vaccines and your Child 
Seminar and Open House 
             with Dr Allison Patton, N.D. 

Kaela Scott  
Registered Clinical 

Counsellor 

Sarah Stevens  
 Physiotherapist/

Osteopath 

Kasia Rachfall 
Author, Speaker,   
Parenting Expert 

April Lacheur 
Artist 

 
Thursday April 12, 2012 at 7pm 
 
Tickets are $ 10; space is limited  
call Mountainview Wellness Centre  
to reserve tickets (604) 538-8837 or visit 
mountainviewwellnesscentre.ca 

Open House Partners you will be meeting at the event:  

Miki Dawson 
Author and Artist   

 

Alison Legge 
Aromatherapist 



3566 King George Boulevard, South Surrey3566 King George Boulevard, South Surrey

Mountainview 
W E L L N E S S  C E N T R E


