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PORTLANDI EESTI SELTSI
JÕULUÕHTU

PORTLANDI EESTLASTE
TALIPÄEVAD

toimub pühapäeval, 7. detsembril 2014, kell
2:00 p.l. Läti Maja suures saalis. Jõuluõhtu
kavas on mitmelaadilisi ettekandeid Portlandi
eestlaste poolt.
Kiriku jõululaat toimub samal päeval algusega
12:30pm.
Jõuluvana on lubanud külla tulla kingitustega
(palume üks pakk lapse kohta tuua Läti Kirikusse
enne kella 2:00 p.l.). Eesti traditsioonide kohaselt
ootab jõuluvana igalt lapselt ühe salmi, laulu,
tantsu või muusikapala esitamist.

Palun võtke osa talipäevadest 23.-25. jaan.
2014 Boardwalk Lodge’is, 30544 East Olive
Trail, Government Camp.

Traditsioonilised eesti jõulutoidud valmistatakse
PES perenaiste poolt. Sissepääs täiskasvanutele on $ 15., lastele / noortele 6-18 a. $ 5., alla 6 a.
tasuta. Loodatakse rohkearvulist noorte / vanemate osavõttu.

Talipäevadest osavõtu hind täiskasvanutele on
$ 140 ja noortele/lastele (6-18) $ 45. See sisaldab
öömaja ja toidu ning laupäevase õhtusöögi
Boardwalk Lodge’is. Neile, kes soovivad osa
võtta vaid laupäeva õhtusest õhtusöögist on hind
$ 25.
Talipäevade koha reserveerimiseks andke
teada võimalikult peatselt telefonil 503-335-2720
või e-maili kaudu aadressil: ibrewtwo@msn.com.
Täiskasvanu hind tõuseb $ 150.-le pärast 14. jaanuari. Palun kirjutada tsekk PES nimele ja saata
postiga Ingmar Saul’ile, P.O. Box 18209,
Portland, OR 97218.
Teadaanne - meeldetuletus !

E.E.L.K. PORTLANDI KOGUDUSE

JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
toimub kolmapäeval, 24. detsembril 2014,
algusega kell 2:00 e.l. Läti Kirikus, 5500 S.W.
Dosch Road. Teenivad õpetaja Hendrik Laur ja
diakon Kalle Merilo. Laululehed. Ettekandeid.
Kõik on kutsutud ja teretulnud.

Ühenduses Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Koguduse
teatelehtede väljaandmisega soovime oma liikmeile
kui ka teistele taas meenutada, et mainitud teatelehed
on saadaval interneti kaudu järgmisel aadressil:
portlandesto.org/newsletters
Kui soovite liituda meie e-maili listiga saatke e-mail
aadressil: info@portlandesto.org
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ÜHISKONDLIKKE
Soovime õnne sünnipäevaks !
Detsembris

Jaanuaris

1. Malle Kollom
1. Helmuth Kalmann
2. Helen Tammela
1. Scott Carroll
4. Arne Kesküla
3. Rachel Adamson
4. Clara Hillier
6. Meralda Talviste
4. Jan Ranna
7. Gerli Taal
5. Helve Kalmann
11. Roy Ranna
6. Elo Saar
11. Ants Aug
6. Rev. Hendrik Laur
22. Asta Kalmann
10. Doris Lim
29. Maldus Alver
16. Ingrid Palm
17. Lembit Kangur
12. Martin Tammekivi
13. Kati Tamm
15. John Maurer
16. Ahto Raudsepp
15. Kaupo Tammik
17. Marika Keister
21. Mark Heinsoo
26. Anne Herrick
28. Kristi Rossman
28. Angelica Berwick

Veebinäitus Balti pagulaslaagritest
Saksamaal
Käesolev aasta tähistab 70 aasta möödumist
tuhandete Balti riikide kodanike lahkumisest läände murrangulisel 1944. aastal. Kodumaalt lahkuti
hirmust Nõukogude võimu ees, paljud põgenikud
jätsid oma sünnimaa ja lähedased igaveseks maha
Kui palju oli sel pöördelisel suvel ja sügisel lahkujaid Eestist, Lätist ja Leedust? Kuhu asuti? Kuidas
Saksamaale jõudnud põgenikke koheldi? Mis organisatsioonid tegelised pagulasküsimustega? Kas pagulasi sunniti kodumaale tagasi pöörduma? Millega laag
rites tegeleti? Miks ja millal suunduti Saksamaalt
edasi? Need ja veel paljud küsimused saavad sõnalise ja pildilise vastuse 9. oktoobril avatud veebinäitusel
Kolme Balti riigi koostöös sündinud väljapanek pakub pagulaslaagrite tegevusperioodi ülevaadet alustades laagrite rajamisest, rahvusvahelisest taustast ja
igapäevaelust kuni laagrite sulgemise ja teistesse riikidesse ümberasumiseni. Pagulaslaagrid ei olnud üksnes ajutised elukohad, vaid tutvustasid omal moel iga
Balti riigi tavasid ja eluviise. Laagrites tegutsesid koolid, teatritrupid, orkestrid, balletirühmad ja koorid,
samuti anti välja hulgaliselt trükiseid. Laagrites korraldati näituseid, laulupidusid, kontserte ja spordivõistlusi
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tegutsesid käsitööringid ja viidi läbi kingseppade ja
metallitööliste kursusi. Rõhutati tegevusi, mis aitasid
säilitada rahvuslikku eneseteadvust.
Näituse veebilehel saab iga huviline tutvuda laagrielukajastavate dokumentide, fotode ja ka mõne üksiku
filmilõiguga. Eestit käsitlevad dokumendinäidised pärinevad Rahvusarhiivi kogudest, enamus fotodest
VEMU-st (Väliseesti Muueum). Näituse koostajad on
tänulikud igale lahkele kaastöötajale ja toetajale.
Head lugemist ja vaatamist !
http://www.itl.rtu.lv/LVA/baltijas_dp/
Birgit Kibal (Rahvusarhiiv, Baltic Heritage Network).

Roman Toile anti üle Maarja medal
Esmaspäeval, 20. oktoobril andsid EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees
Indrek Treufeldt ja EELK Kanada praost Mart Salumäe Ehatares üle maestro Roman Toi’le üle Maarja
medali ja 2014. aasta kultuuripreemia. Muusikalised tervitused tõi organist Aaro Tetsmann.
Eestis kõneldakse maestro Roman Toi panusest
Eesti kultuuri- ja kirikuellu jumalateenistusel Tallinna
Piiskoplikus Toomkirikus 2. novembril toimuval XIV
Toompäevade lõpujumalateenistusel.
Vabariigi president autasustas 1996.a. Roman Toi’d
Riigivapi IV klassi teenetemärgiga. EELK Konsistoorium tunnustas teda 2006. a. Teeneteristi II järgu medaliga ja 2011.a. elutöö preemiaga.

Eestis tähistati hõimupäeva
Eestis tähistati 18. oktoobril hõimupäeva. Selle
raames peeti Rahvusraamatukogus hõimupäevale
pühendatud konverents. “Põlisrahvad, traditsioonid ja majandus”, mille avas kultuuriminister Urve
Tiidus.
Konverentsil räägiti põlisrahvaste õigustest ja rahvusidentiteedi säilitamisest areneva tööstuse tingimustes, sellega seonduvatest keskkonnamuutustest ning
tööstusliku hõive mõjust keelele ja kultuurile. Hõimupäeva konverents oli pühendatud metsaneenetsi kirjaniku, luuletaja ja põlisrahvaste õiguste kaitsja Juri
Vella mälestusele.
Lisaks toimusid arutelud, milline võiks olla põlisrahvaste positsioon neid puudutavates majandusküsimustes, kus põlisrahvastel on piisavalt võimalusi oma
huvide eest seismisel ning milline oleks õiglane kompensatsioon maavarade kasutamise eest.
Hõimupäevi tähistatakse erinevate üritustega üle
terve Eesti. Aastast 2011 tähistatakse hõimupäeva
riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud.

KIRIKLIKKE
Pühapäeval, 6. detembril 2014; kell 1:00 p.l.
Tulehoidjad esinevad Scanfair’il
Exhibit Hall, Portland Memorial Coliseum at the Rose
Garden, 300 North Winning Way

E.E.L.K. PORTLANDI KOGUDUSE

JUMALATEENISTUSED
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Koguduse kokkutulek, jõululaat,
näitemüük, loterii ja oksjon
Teatame juba varakult, et Portlandi Koguduse
jõulueelne näitemüük, jõululaat, loterii ja oksjon
toimub pühapäeval, 7. detsembril 2014, algusega
kell 12:30 p.l. Läti Maja suures saalis. Jõululaada
väljapanekutega alustatakse juba varem.

Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland
Abipraost Hendrik Laur • Diakon Kalle Merilo
Pühapäeval, 7. detsembril 2014; kell 11:00 e.l.
KRISTUSE TULEMISE PÜHA
JUMALATEENISTUS
Järgneb jõululaat suures saalis algusega kell 12:30.
Kolmapäeval, 24. detsembril 2014; kell 3:00 p.l.
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Laululehed. Ettekanded.

Koguduse naistoimkond pöördub siinkohal kaasmaalaste poole, et nad oma annetuste ja osavõtuga
aitaksid kaasa jõululaada heaks kordaminekuks. Naistoimkond võtab tänuga vastu igasuguseid kunsti- ja
käsitöö esemeid, tarbeasju, keediseid, rukki- ja peenleiba, kooke, võileibu, küpsiseid ja muud kas müügiks,
loosimise ja oksjoni auhindadeks või einelaua tarvis.
Annetatud esemed või rahaline toetus palutakse
juba varakult üle anda juhatuse liikmele Silvi Kalmann’
ile. Jõululaadal toimub ka eestipäraste verivorstide
müük.
H.K.

Kammerkoor “Unistus” kontserdid
Pühapäeval, 4. jaanuaril 2015; kell 11:00 e.l.
KRISTUSE RISTIMISPÜHA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 1. veebruaril 2015; kell 11:00 e.l.
5. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 1. märtsil 2015; kell 11:00 e.l.
PALVEPÄEVA JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Koguduse õpetaja:

Koguduse esimees:

Abipraost Hendrik Laur
4111 Gull Harbor Rd.
Olympia, WA 98506

Helmuth Kalmann
th
8159 SW 85 Ave.
Portland, OR 97223

Tel.: 360-352-2371

Tel.: 503-244-9083

Koguduse abiõpetaja:

Koguduse laekur:

Diakon Kalle Merilo
15273 South Brunner Rd.
Oregon City, OR 97045
Tel.: 503-260-4739

Anne Eby
Rd.
5775 SW Homesteader
Wilsonville, OR 97070
Tel.: 503-638-0233

Kirikuvanem:
Helve Kalmann
Tel.: 503-522-7775

Teatame taas, et eestlastele tuntud kammerkoor
“Unistus” kontserdid toimuvad alljärgnevalt:
Saturday, 13. detsember 2014, kell 7:00 p.m.
Milwaukie Lutheran Church
3810 S.E. Lake Road; Milwaukie, OR
Friday, 19. detsember 2014, kell 7:00 p.m.
First Christian Church
1314 S.W. Park Ave.; Portland, OR
Saturday, 20. detsember 2014, kell 7:00 p.m.
The Grotto
8840 N.E. Skidmore St.; Portland, OR

Šveitsi hakatakse eksportima
Rakvere piiritustehase toodangut
Hiljuti saatis Rakvere piiritustehas esimese
partii mahepiiritust Šveitsi. Estonian Spirit OÜ
juhatuse liikme Sven Ivanovi sõnul on tegu esimese
sammuga pikemaajalises koostöös. “Saatsime teele
esimesed 48,000 liitrit Eesti põllumeeste kasvatatud
maheteraviljast toodetud mahepiiritust, millel on lisaks
mahetootmise sertifikaatidele ka kosser-sertifikaat,”ütles Ivanov. See on Rakvere piiritusetehase esimese
mahepiirituse partii, mis läheb väljaspoole Euroopa
Liitu. “Moe viina oleme küll juba mitu aastat müünud,
kuid piiritust oleme eksportinud seni vaid Euroopasse.

MITMESUGUSEID
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SUUR PÕGENEMINE
70 AASTAT TAGASI
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Enn Tarto sai Poola Teenete
Ordeni Komtuuriristi
18. oktoobril andis suursaadik Robert Filipczak
Tartus, Balti Kaitsekolledzis Poola Vabariigi
Presidendi nimel Enn Tarto’le üle Poola Vabariigi
Teenete Ordeni Komtuuriristi.
Kõge autasu omistati tunnustusena teenete eest
demokraatlike muudatuste läbiviimisel Ida-Euroopas.
Enn Tarto on Eesti antikommunistliku liikumise ja vabadusvõitluse legend ning endine Nõukogude Liidu
GULAG-i vang.
Tarto levitas rahvusvahelisel areenil infot Ida-Euroopa dramaatilise ajaloo (sealhulgas MolotovRibbentropi pakti) kohta ning võitles Baltikumi rahvaste inimõiguste ja enesemääramise eest.

Teadaanne jõulutervituste kohta
Oktoobris väljaantud Portlandi Eesti Seltsi
teatelehes “Sõnumid” oli lisatud kaaskiri üleskutsega jõulutervituste avaldamiseks järgmises teatelehes, tehes soovikohase annetuse
a) Portlandi Eesti Seltsile või b) Kogudusele.
Kahjuks ununes toimetajal üleskutses märkida, et toimetajale aadresseeritud vastuse tähtpäevaks on pühapäev, 16. november 2014, või
varasem kuupäev.
Loodan, et mainitud või varasem kuupäev on
kõigile vastuvõetav.
Helmuth Kalmann
Teatelehe toimetaja.

Teade praostkonna sinodi koosoleku
korraldamiseks Portlandis
EELK Portlandi Koguduse juhatus pidas pühapäeval, 2. novembril 2014 erakorralise koosoleku,
kus peateemaks oli Praostkonna Sinodi aastakoos
oleku korraldamine. Juhatusliikmete kõrval võttis
koosolekust osa ka õpetaja Hendrik Laur.

Kõrge autasu üleandmine Enn Tarto’e .

ERKÜ poolt korraldati 27. septembril 2014
Stamfordis, Connecticutis paneeldiskussion
teemal “Eestlased Ameerikas: Minevik,
Olevik, Tulevik”

Endised geisinglased Priit Vesilind ja Arved Plaks
eesti kooliraamatutega Geislingeni koolist.

Juhatus võttis teatavaks, et eelnenud läbirääkimiste
põhjal on leitud otstarbekohane korraldada USA
Praostkonna Sinodi aastakoosolek Portlandis 23.-24.
mail 2015 a. EELK Portlandi Koguduse võõrustamisel
Koguduse juhatus ühineb mainitud ettepanekuga ja
asub viimistlema selle läbiviimisse puutuva tegevuse
ja eelarve üksikasju:
1. Sinodi asukohana mai kuus on võimalik üürida Läti
Maja ja kirikut. Laupäeva saaliüür oleks $ 300, kiriku
üür $ 75. ja pühapäeval peale jumalateenistust kohvilaua\ / lõunaeine üür oleks $ 275. Meie oma perenaised võiksid laupäevase ja pühapäevase lõuna ja kohvi
laua valmistada.
2. Kõik kulud kokku pannes tuleks väljaminekud kokku umbes $ 800.-le.
3. Oletades umbes 25 inimese osavõttu koosolekust
nii kohalike kui ka väljaspoolsete külalistega, oleks iga
isiku kulu umbes $ 32.
4. Laupäeva õhtusöök toimuks restoranis, kus iga inimene tasub oma toidu eest.
5. Transpordi kulu ei peaks olema, kui meie oma inimesed pakuvad vaba autosõidu vastavalt vajadusele.
6. Enne aasta lõppu leiame soodsa hinnaga hotelle
või erakodusid külaliste majutamiseks.
7. Jaanuaris oleks sobiv aeg registreerimise vormide
väljasaatmiseks kogudustele.
EELK Portlandi Koguduse juhatus: Kalle Merilo,
Helmuth Kalmann, Mati Vaga, Fromhold Orav, Anne
Eby, Helve Kalmann.

UUDISEID

KODU–EESTIST

12

PORTLANDI

TEATED

Estonian Army buys 44 Swedish
built light tanks from the Dutch

NATO tutvub Eesti valmisolekuga
vägede vastuvõtmiseks

Estonia is buying 44 CV90 Swedish made light
tanks or infantry fighting vehicles from the Netherlands.
The CV90 is a tracked vehicle designed for use in
Swedish, or Nordic climates of snow and muddy conditions, like they have in Estonia.
The body of the tank is made by Hagglunds, which
makes tracked very light personnel carriers for the
Canadian army and Bofors, which makes the turret
with the 25 mm to 35 mm cannon.

Juba oktoobri esimesest nädalast on Eestis
NATO ettevalmistusmeeskond, kes tutvub kaitseja tsiviiltaristuga juhuks, kui tekib vajadus tuua
kohale lisavägesid.
Meeskonna juht Belgia kolonel Hans Houf ütles, et
nad pole kohal, et kontrollida, vaid analüüsida olemasolevaid võimalusi ja nende parandamist. Ta lisas, et
kolmeteistkümnest inimesest koosnev meeskond on
saanud Eesti poolelt väga head infot ning juba praegu
võib öelda, et Eesti valmisolek NATO vägede võõrustamiseks on väga heal tasemel.

The Dutch defence minister Jeanine Hennis-Plasschaert, on her visit to Tallinn stated, “every day are
witnessing cases that demonstrate that peace is fragile and therefore not to be regarded as self evident.
We cannot sit back and watch from the sidelines.”
Details are still being worked out and should be
completed by December. The CV90 was originally
sold for over 4 million Euros but the price has come
down to bellow 3 million Euros each, new. The sale
will still leave 149 CV90’s in the Dutch inventory.

Stolen childhoods: Stories of Estonian
Children deported to Siberia.
In March of 1949, after the Second World War, the
Soviets deported over 20,000 Estonians in cattle cars
to Siberia. The “crimes” of the fathers and mothers
often included being successful farmers, educators, or
business leaders. Family members were also deported into what the official documents called “perpetual
exile.” Among these deportees were girls and boys,
who even today rememberwell the deportation itself
and their lives in the Siberian collective farms and
work camps.
Sixteen children – sixteen stories – each unique, recalling their deportation, their lives in Siberia, their determination to get an education, and finally their return
to Estonia.
Lakeshore Press at www.lakeshorepressbooks.com
P.O. Box 92, Woodsville, NH 03785. Tel. 603-7478083.

Lisaks taristule analüüsitakse ka siinseid sõjaväelaste õppeprogramme, et olla teadlikud, mida meie
kaitseväelased oskavad. Mida rohkem on julgeolekuvalmiduses rahvusvahelist ühisosa, seda tugevam on
ka NATO ühine jõud, selgitas Houf.
Täpsem report olukorrast Eestis koostatakse siiski
hiljem ning esitatakse see nii NATO Brunssumi ühend
väejuhatusele kui ka kaitseministeeriumile.
Houf ei teinud saladust, et NATO on asunud liikmes
riikidega Ida-Euroopas tihedamale koostööle pärast
Ukraina kriisi algust. Enne Eestit käis sarnane komisjon juba ka Lätis ja Leedus. Meeskondki on võimalikult
rahvusvaheline, et rõhutada ühenduse ühtsust. Sinna
kuulub inimesi Itaaliast, Taanist, Belgiast, USAst,
Prantsusmaalt ja mujalt.
Grupp tutvus näiteks Pärnu sadama ja lennuväljaga
ning Tallinna ja Ämari sõjaväeliste objektidega, samuti
Virumaa sadamatega. “Uurisime võimalusi, kuidas siia
vajadusel jõuda: kas siis maabuda või maanduda.”
Tartus tutvuti sõjaväelaste väljaõppega nii kaitseväe
ühendatud õppeasutustes kui ka matkekeskuses,
samuti uuriti sõjalisi objekte Võrumaal.
Ettevalmistusmeeskonna saatmine Eestisse on üks
osa NATO julgeolekumeetmest, mille rakendamise
otsustasid alliansi liikmed septembris Walesis aset
leidnud tippkohtumisel.
( PM / EE )

Uus raamat Marika Blossfeldti sulest
Marika Blossfeldt’ilt on ilmunud uus raamat
“Looduslik toit. Ehe ja tervendav” mis on järg varem ilmunud raamatule “Looduslik toit. Täisväärtuslik elu”. Uues raamatus selgitab autor, kuidas
säilitada seedetrakti tervist, tugevdada immuunsüsteemi, puhastada keha ja vaimu, ennetada põletike teket
ning langetada kehakaalus. Uuest raamatust võib õppi
da, kuidas otstarbekalt kasutada hingamist, teadlikkust ja naudingut, et ära hoida stressi ja seedehäireid.
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Much war and little peace: Estonia’s long road to find identity
Tallinn, Estonia: Beyond a doubt, there are
few places in today’s world where history has
imposed so many dark and desperate moments, with so many struggles, as this small,
almost picture-postcard country situated on
the northeast edge of the Baltic Sea.
Medieval cities and villages, traditional rural
farms, green rolling pastures, verdant forests, and
spectacular offshore islands – all in a corner of
the world where, during the summer months, you
can still read a newspaper at midnight under the
reflected light from the northern skies.
Much like its neighbors, Latvia and Lithuania,
Estonia’s quest for its own identity spans more
than a thousand years. And, along with that
journey has come a never-ending succession of
wars, famines, deadly epidemics, foreign occupations, near-genocide, even a medieval form of virtual slavery.
In 1346, The Danes decided to sell Estonia to
the German Knights of the Teutonic Order. Thus
began the influx of wealthy German landowners,
mostly from the aristocracy, who quickly became
the dominating force in a country of “maarahvas”,
or country peasants. For the Danes, the timing
couldn’t have been more fortunate; by around
1350. their former possession was struck by an
epidemic of bubonic plague- the Black Deathwhich decimated Estonia’s population.
When it was over, the few who survived had
little choice but to become serfs to the newly-installed German land barons.

Serfdom (derived from the Latin word servus,
to serve) wasn’t outright slavery as we in the
West Indies would know it: the major difference
was that the serf was not considered his master’s
property and therefore had certain legal rights.
Nevertheless, virtually every aspect of his life
was influenced and rigorously controlled by the
aristocrats on whose estates the serfs lived and
worked. In return for a small plot to farm and a
roof over his head, a serf was expected to provide a certain period of weeks or months (this also
applied to his own family members) dedicated to
laboring on behalf of the landowner. This could
include crop harvesting, domestic services, road
building, tree cutting, even fighting an enemy if
required.
By law, these same obligations would also
apply to the serf’s descendants. And if a female
family member wished to marry, she would first
have to obtain the landowner’s concent. If a marriage led to her relocation to another estate, the
serf had to compensate the landowner by paying
him a Marriage Tax. (Serfdom was not abolished
in Estonia until 1819)..
Sweden took over Estonia in 1561. This
brought relative stability and significant improvements – especially in education, social interaction
and the arts. Many Estonians still refer to this
period as the Golden Swedish Age..
Eric Mackenzie Lamb, St. Kitts-Nevis Observer.
September 2014
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