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Eluleib on jätkuvalt värske ja toitev 
Kristlaste ja jumalasõna kuulutajatena teevad meid murelikuks tendentsid ühiskonnas, mis näitavad viimastel 
aastatel kristliku usu ja kirikliku kuuluvuse vähenemist. Murelikuks teeb ka usuõpetuse halb olukord 
üldhariduskoolides. Tekib küsimus, kas usul on veel kandepinda ja tulevikku siin Maarjamaal. Mida on öelda meie 
maad ja rahvast sajandist sajandisse ja põlvest põlve kandnud usul ja vaimsusel meie aja moodsale inimesele? 
Kas suudame meie kätte usaldatut pärandada järgnevale põlvkonnale või oleme juba ületanud mingi kriitilise piiri? 
Raske on uskuda, et inimene võiks paari põlvkonnaga nõnda palju muutuda, et ei tunne enam sisemist nälga 
Jumala sõna ja eluleiva järele.   

Milles on probleem? Ei taha kuidagi uskuda ega arvata, et viga võiks olla eluleiva andjas ja jagajas Jeesuses. 
Tema jagatud leib on jätkuvalt värske ning toitev, nii nagu ligi kaks tuhat aastat tagasi. Ja kuigi inimeste elatustase 
ja arusaamad on aja jooksul muutunud, on eksistentsiaalsed põhiküsimused püsinud ikka samasugustena: mis on 
õige ja mis vale, mis on ajutine ja mis igavene? Kuidas käituda oma ligimesega? Milline on minu koht siin ilmas ja 
milles seisneb mu elu mõte? Mis saab minust pärast surma? 

Nendele küsimustele on Jeesusel olemas vastus. Tema sõnum ei ole aegunud, 
vaid kõlab aktuaalselt ka tänapäeval. Tänases kirjakohas ütleb Jeesus enda 
juurde kogunenud inimestele, kes ikka veel olid hämmingus suure rahvahulga 
toitmisest mõne kala ja leivaga: «Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis 
püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg.» 

Juudid kandsid oma mälus esivanemate jutustatud lugu, kuidas Mooses oli 
taevamannaga toitnud rahvast kõrbeteekonnal Egiptusest tõotatud maa poole. 
Jeesuse juurde kogunenud inimeste silmad vaatasid tagasi minevikku. Nad 
mõtlesid kunagi toimunud suurtele sündmustele ning nüüd Jeesuse imetegu 
nähes tärkas neis lootus ammuste vägevate sündmuste kordumisele.  

Jeesus aga räägib neile endast kui eluleivast, öeldes: «Mina olen eluleib. Kes 
minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam 
iialgi.» Juutide esivanemad sõid kõrbes taevamannat ning see aitas neil täita 
kõhtu. Jeesus aga on tulnud, et kustutada inimeste hinge nälga ja janu. Ta on 

seda teinud läbi kahe aastatuhande. Raske on uskuda, et tänapäeva inimese hing enam ei janune ega tunne 
nälga. Kuid vaatepilt usuturul on muutunud üsna kirevaks ning inimestel on raske valida eri uskude ja uskumuste 
vahel.  

Jeesuse ajal oli leib igapäevane põhitoidus ja muud selle kõrvale söödi vastavalt võimalustele. Kui Jeesus räägib 
endast kui eluleivast, siis räägib ta millestki eluliselt tähtsast ja vajalikust ning igapäevaellu kuuluvast. Kaasaegne 
inimene, kelle menüüsse on ilmunud ka krõpsud ja krõbinad, ei oska alati enam hinnata eheda rukkileiva 
tähendust ja väärtust. Kuid nõnda ei ole see üksnes meie toidulauaga, vaid viimselt ka inimese hingega. Kui 
pakkumine vaimsel toidulaual on rikkalik ja võimalusi, millega oma hinge täita, on palju, siis võib ka usust saada 
üks võimalik paljude teiste seas. Ning siis võib usk minetada vundamendi tähenduse ja väärtuse, millele kõik muu 
inimese elus rajaneb. 

Paljud kipuvad minema lihtsama vastupanu teed ja valivad oma hinge nälja ja janu kustutamiseks need 
võimalused, kus kerge vaevaga saavutatakse mingi sisemine rahuldus. Katsumuste ja ristitee ei tundu kuigi 
ahvatlev kiirele edule ja vähesele vaevanägemisele orienteeritud inimeste puhul.  

Kas viga on meis, meie kirikus ja tema töötegijates, et nii paljud inimesed ei hooli eluleivast ja on sellest 
võõrdunud? Kas me ei oska seda enam inimestele piisavalt värskena pakkuda? Kas see kipub olema kuivanud, 
vahel isegi kopitanud ja hallitanud? 

 
Tõnu Linnasmäe, 

Ambla koguduse õpetaja 
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     Kui kuuleme kriitikat oma kiriku ja vaimulike aadressi, siis tuleb meil ka peeglisse vaadata ja endid läbi katsuda. 
Samas leidub paraku neidki, kelle eesmärgiks on valimatult kritiseerida kõike, mida kirik iganes teeb ning ette 
võtab. Mida teha olukorras, kus oleme ja ühiskonnas, kus elame ? 
     Ei midagi vähemat kui seda, mida oleme siiani teinud. Peame uskuma sellesse, et leib, mida jagame, meie 
Issand Jeesus Kristus, on see, mida ka tänapäeval inimesed vajavad ja igatsevad. Ja et sügaval  oma sisimas on 
neil nälg ja janu Tema järele. Me peame kuulutama, et Tema tunnistus: “Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja 
kes minusse usub, see ei januneenam iialgi”, on elava vee allikaks igale janunevale hingele. 
 
     Meie ülesandeks on murda eluleiba ning jagada seda näljastele ja janustele. Teha seda ka konkreetsete 
armastustegude ja kaasinimeste teenimise läbi. Jagada Jumala sõna ja sakramenti, toites ja leevendades inimeste 
hingejanu. Ülejäänus tuleb meil usaldada Jumalat. 
         Joh. 6:23-35.         Õpetaja Tõnu Linnasmäe / Eesti Kirik 
 
 
 

 
Planners of the 2011 Estonian West Coast Festival 

 
 

     With less than 3 months remaining, planning for the Portland Estonian West Coast Festival has 
become intense. The organizers of the festival are meeting in numerous committees throughout 
each week, and reporting to the Board of Directors every other  Friday. We sense the increased 
momentum with each passing week as projects are completed and new projects begin. There is a 
feeling of excitement and anticipation among the organizers ! 
 
     Our Portland Estonian community is blessed with many hard working and dedicated 
volunteers, willing to devote their time and energy to making this festival a reality. Each member 
of this team contributes their own unique professional experience to the accomplishment of our 
goals. The team is unified with a common vision to bring the celebration of Estonian culture to 
the new generation and to our many Friends of Estonia !  It is an amazing experience to be a 
member of this dynamic group ! 
 
     Our team continues to grow in numbers !  We began planning for this festival over a year and a 
half ago with a 9 member Board of Directors, which quickly expanded to include an Extended 
Board of 10 additional members.  Event Organizers and Service Providers, along with their 
assistants add at least another 35 members to this team. Our team of organizers will include over 
50 individuals when the Portland West Coast Estonian Festival arrives ! 
 
     We are grateful to the first generation of Estonians along the West Coast of the United States, f 
who paved the way of community spirit and ethnic pride for the new generations of Estonian-
Americans. We follow in the footsteps of our forefathers as we continue to build upon the 
communities they began many years ago. We find strength in their visions and efforts to create 
vibrant Estonian communities 5,000 miles from Estonia. 
 
     The West Coast Estonian Festival is a celebration of the heartbeat of our communities and 
families. It is a celebration of the cohesiveness we have long enjoyed between our Estonian 
communities along the West Coast. It is also a celebration of the incredible teamwork necessary 
to organize a successful West Coast Estonian Festival ! 
 
     We look forward to a wonderful and commemorative celebration of our Estonian heritage in 
August ! 
 
             Kalle Merilo. 
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Portlandi  Segakoori  harjutused 
 

toimuvad koorijuhi Kati Tamme teatel järgmiselt: 
 
Pühap.        1. mail   -     kell 12:30   Läti Majas 
Esmasp.     2. mail   -     kell 19:00   Clackamas CC 
Esmasp.     9. mail   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Esmasp.   16. mail   -     kell 19:00   Clackamas CC 
Esmasp.   23. mail   -    kell 19:00   Clackamas CC  
 
Pühap.       5. juunil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp.    6. juunil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Pühap.     12. juunil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp.  13. juunil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Pühap.     19. juunil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp  .20. juunil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Pühap.     26. juunil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp  .27. juunil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
 
Pühap.      10. juulil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp.   11. juulil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Pühap.      17. juulil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp.   18. juulil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
Pühap.      24. juulil   -    kell 14:30   Läti Majas 
Esmasp.   25. juulil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
 
Esmasp.1. augustil   -    kell 19:00   Clackamas CC 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30.  Lääneranniku Eesti Päevade 
korraldustoimkonna  koosolek 

 
toimub pühapäeval, 5. juunil 2011,kell 2:30 p.l. 
Läti Maja suures saalis. Sellest on kutsutud osa 
võtma kõik 2011. a.  Portlandis toimuvate 30. Lää- 
neranniku Eesti Päevade eritoimkondade esinda- 
jad. Pidupäevade üldjuhi, Kalle Merilo, ütelusel 
olevat viimaste arv kasvanud umbes 50-le isikule. 
  
 

Clackamas Community College 
Kammerkoori  ja  “Unistus” 

K o n t s e r t 
 

toimub pühapäeval, 5. juunil 2011, kell 7:00 p.l. 
Milwaukie Lutheran Church;  3810 S.E. Lake Road 
Milwaukie, Oregon.  Sissepääs $ 5.00. 
 
     Kuna see kontsert haarab hea annuse ka eesti 
koorimuusikat, palutakse ja oodatakse paljude 
eestlaste osavõttu.  
 
     CCC Kammerkoori ja vilistlaskoori “Unistus” 
koorijuhiks on aueestlane Lonnie Cline. Teda 
abistab abikoorijuhina Jolanta Szopa-Tabisz. 
 
 
 

EELSEISVAID  ÜRITUSI  /  PLANNED  EVENTS 

 
“Colors  and  Sounds  of  Estonia” 

 
 Friday Night Lecture Series sponsored by the Scandinavian Heritage Founda- 
 tion and PSU,  Department of World Languages and Literatures. 
 
  Friday,  May 6, 2011, 7:30 p.m. Portland State University, 
            Cramer Hall, Room 171 
 
 “Tulehoidjad” will be demonstrating and performing at this lecture / demonstra-  
   tion program about estonian culture: 
 

1. The Estonian Folk Costume Fashion Show will showcase the costumes from 
The different regions of Estonia. 

2. The Old Estonian Folk Calendar Days. Come learn about the estonian folk holi- 
days and their traditions.   “Tulehoidjad” will be singing regilaul, dancing, 
plying folk instruments such as kannel, torupill, sarvepill, jauram, pingipill. 
 
All this will be presented in a very colorful, varied program of sights and sounds. 
Please join us as “Tulehoidjad” showcase our unique culture in the program! 
This event is coordinated by the Portland Estonian Society. 
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   Abipraost  Hendrik Laur  •  Diakon Kalle Merilo 
 
 
   Pühapäeval,  1. mail 2011,  kell 11:00 e.l. 

KRISTUSE  ÜLESTÕUSMISPÜHA  & 
EMADEPÄEVA  JUMALATEENISTUS 

Laululehed.    Kohvilaud. 
 

 
   Pühapäeval,  5. juunil 2011,  kell 11:00 e.l. 

NELIPÜHI  JA  KÜÜDITAMISE  AASTAPÄEVA 
JUMALATEENISTUS  ARMULAUAGA 
Lauluraamatud.   Armulaud.    Kohvilaud. 

 
 
   Laupäeval,  6. augustil 2011,  kell 9:00 e.l. 

EESTI  TAASSÜNNI  AASTAPÄEVA 
JUMALATEENISTUS  GROTTOS 
Laululehed.  LEP 2011.   Grottos. 

 
 
   Pühapäeval,  4. septembril 2011,  kell 11:00 e.l. 

KODUMAALT  LAHKUMISE  AASTAPäEVA 
VABAõHU  JUMALATEENISTUS 

Laululehed.   Suvepäev.  Jenkins Estate Park. 
 

 
   Pühapäeval,  2. oktoobril 2011,  kell 11:00 e.l. 

LÕIKUSPÜHA   JA  KOGUDUSE  60. 
AASTAPÄEVA  JUMALATEENISTUS 

Laululehed.   Kohvilaud. 
 

     
    Koguduse õpetaja:    Koguduse esimees: 
 
     Abipraost Hendrik Laur Helmuth Kalmann 
    4111 Gull Harbor Rd.  8159 S.W. 85th Ave. 
    Olympia, WA 98506  Portland, OR 97223-6904 
 
    Tel.: 360-352-2371  Tel.: 503-244-9083 
 
 
    Koguduse abiõpetaja:   Koguduse laekur: 
 
    Diakon Kalle Merilo  Anne Eby 
    2611 Glenhaven Rd.  5775 SW Homesteader R 
    Lake Oswego, OR 97034 Wilsonville, OR 97070 
 
    Tel.: 503-260-4739  Tel.: 503-638-0233 
 
    Naistoimkonna esin. Kirikuvanem: 
      
    Meralda Talviste  Helve Kalmann 
    Tel.: 503-246-7286  Tel.: 503-522-7775 
 
                                                                                                                
  

       
       
       
               
 

Mitmed  kogudused ei ühine 
EELK  Välis-Eesti Piiskopkonnaga 

 
     Toronto Vana Andrese koguduse täiskogu kin- 
nitas teistkordselt oma soovi mitte ühineda Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku  Välis-Eesti Piiskop- 
konnaga.  10. aprillil kinnitati lõplikuks hääletus- 
tulemuseks: 120 Vana Andrese koguduse liiget 
hääletas uue kirikliku struktuuriga ühinemise 
vastu, 8 liiget oli ühinemise poolt. 
 
 
      Lakewoodi Eesti Pühavaimu koguduse täis-
kogu kinnitas oma juhatuses ja nõukogus juba 
eelmisel aastal tehtud otsust mitte kaasa minna 
Eesti Vabariigis toimiva Eesti Evangeelse Luterli- 
ku Kirikuga ja sellega ühendatud pagulusse 
kaasa toodud ja siin üle 60 aasta toiminud Eesti 
Evangeeliumi Luteriusu Kirikuga, mille uueks ni- 
meks on saanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiri- 
ku Väliseesti piiskopkond. 
          “Vaba Eesti Sõna” 
 
 

Soovitakse Välis-Eesti piiskopi kt ja 
ajutise konsistooriumi ametisse 

nimetamist 
 

     Väliseesti Los Angelesi koguduse õpetaja Jüri 
Pallo on avaldanud soovi asuda täitma Eesti evan- 
geelse luterliku kiriku (EELK) Välis-Eesti piiskopkon- 
na piiskopi kohuseid, et ära hoida kirikulõhe, teatas 
anonüümsust palunud allikas veebilehele “Meie Kirik” 
  
    Ettepaneku kohaselt tuleks kirikulõhe ärahoidmi- 
seks piiskop Andres Taul erru saata veel enne 13. 
maid ja nimetada piiskopi kohuse täitjaks Jüri Pallo, 
kes lubab moodustada ajutise konsistooriumi, mis 
koosneks eranditult välis- ja kodueesti luterliku kiriku 
ühinemisele vastu seisnud koguduste esindajatest. 
Konsistooriumi asukohaks saaks Los Angeles. 
 
     Ajutine konsistoorium ja piiskopi kohusetäitja hak- 
kaksid Pallo nägemuse kohaselt koostöös Tallinnas 
asuva EELK Konsistooriumiga välja töötama Välis-
Eesti piiskopkonna uut põhimäärust ja muid õigus- 
akte vastavalt E.E.L.K.  ja  EELK ühinemislepingule 
2010. aasta novembrist. 
 
     Teadaolevalt on kolmteist USA ja Kanada praost- 
kondadesse kuuluvat väliseesti kogudust seni keel- 
dunud ühinemast kodumaal tegutseva EELK-ga. 
Kõnealuste koguduste tuleviku osas on esialgu paku- 
tud välja kolm erinevat stsenaariumi: 
 
 
 
 

K I R I K L I K K E     T E A T E I D

EELK  PORTLANDI  KOGUDUSE 
J U M A L A T E E N I S T U S E D 

Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland 
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1.   E.E.L.K.  ja  EELK ühinemise vastu olevad kogu-    
dused jätkuvad kui E.E.L.K. ning valivad uue peapiis- 
kopi, kes moodustab uue konsistooriumi.  Tegutse- 
takse edasi E.E.L.K. põhimääruste alusel. 
 
2.    Kolmteist kogudust moodustavad uue vabasinodi 
ning taotlevad sellele tunnustust Põhja-Ameerika pro- 
testantlikelt kirikutelt, kelle abiga seatakse apostliku 
järjepidevuse alusel ametisse uus peapiiskop. Antud 
arengu tulemuseks oleks uue luterliku kiriku loomine. 

 
3.   Kuulutatakse välja kirikurahu EELK-ga tingimusel, 
et Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi ja piiskopi 
ametikohad täidetakse kolmeteistkümne ühinemisele 
vastu olnud koguduste esindajatega. 
 
   (Meie Kirik.ee / Vaba Eesti Sõna) 
 
   

K i r i k u r a h u s t 
 

Jüri Pallo – Minu visioon 
 

     EELK  Välis-Eesti Piiskopi k.t. volitused saades, 
kuulutan välja kirikurahu 2 (kaheks) aastaks. 
    13 vastu hääletanud E.E.L.K. kogudusele ei seata 
13. novembril 2010 a. sõlmitud ühinemislepingus 
sätestatud tingimusi, tähtajaga kaks aastat, kirikurahu 
sõlmimise hetkest. 
 
     E.E.L.K. 13 kogudust nimetavad end edasi Eesti 
Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kogudusteks. 
     Välis-Eesti Piiskopkonnaga ühinenud kogudused 
täidavad täiel määral E.E.L.K. ja EELK 13. novembril 
2010 a. sõlmitud ühinemis kokkulepet. 
 
     Konsistooriumis on koguduste ühine nimekiri, kus 
igal kogudusel saab olema taga märge: “E.E.L.K.” või 
“EELK”.  Omavaheline diskrimineerimine on lubama- 
tu: “meie ja nemad”. 
 
1.  Moodustan ajutise Konsistooriumi Los Angeleses, 
Californias. Asukohaga Eesti Majas. 
2.  Konsistooriumi assessoriteks nimetan Los Angele- 
se koguduse Nõukogu täies koosseisus, kes moo- 
dustab Konsistooriumi täiskogu. 
3.  Konsistooriumi juhatuse moodustab Los Angelese 
koguduse juhatus täies koosseisus. 
 
4.  Istungid kantakse üle Skype teel (või muu IT lahen 
duse kaudu kaamerate ja mikrofonidega koosolekute 
ruumis), mis on jälgitavad internetis kõigile E.E.L.K. 
ja EELK koguduste juhatustele ja teistele meie kiriku- 
te juhtivatele organitele. 
5.  Konsistoorium ja piiskopi k.t. täidavad kõiki rutiin- 
seid kiriku juhtimise tööülesandeid täie vastutuse ja 
kohusetundega. 
          Jüri Pallo            Los Angeleses, 
           Suurel Nädalal 2011  
/VES/ 

TEATED 
 

51%  eestlastest  järgib 
maausulist  usutunnistust 

 
    Ajaleht “Postimees” avaldas Lea Altnurme üle- 
vaate eelmisel aastal korraldatud avaliku arvamus 
te usuuuringutest. Kuigi need käsitlesid eelkõige 
kristlikke jm. Võõrusundite nähtusi, selgub sealt 
põnevaid andmeid ka maausu kohta. 
 
    Nimelt usub 84% vastanuist, et loomadel on hing 
ning 65%, et taimedelgi on hing. Ligikaudu 20% vas- 
tanuist peab maausku eesti oma usuks. Samas pidas 
kristlust meie rahva usuks vaid 9% vastanuist. 
 
    Eriti tähelepanuväärne on, et 51% eestlastest peab 
enda kohta kehtivaks maausulist usutunnistust: pean 
pühaks esivanemate põlist pärandit ja loodust ning 
järgin võimalusel vanu rahvausu kombeid. Maausu-
usutunnistuse sõnastuse koostas avaliku arvamuse 
uuringu jaoks Lea Altnurme koos Maavalla kojaga. 
 
    Uuringu tulemused on kooskõlas senise oletuse- 
ga, et suur osa eestlasi järgib maausu tavasid ja usku 
musi. Kuna aga sõna usk seostatakse eelkõige vägi- 
valdse ajaloo ning sallimatu kristliku õpetusega, ei 
soovi eestlased seda oma põlispärimuse kohta kasu- 
tada.     /Maavald.ee/ 
 

       
       
   
    Pühapäeva ladinakeelne nimetus laetare (rõõmus- 
tage) tuleb jumalateenistuse alguses loetavast Js 66: 
10, kus öeldakse: <Rõõmustage koos Jeruusalem- 
maga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armas- 
tate !>  Selline jumalateenistuse algus näitab, et saa- 
buva pühapäeva näol on tegu paastuaja keskele jää- 
va rõõmuallikaga. 
    Pühapäeva piiblilugemised kõnelevad toitmisime- 
dest ja võime mõelda, et Jeesus on meie eluleib. Lei- 
vast sõltub igapäevases elus tohutult palju. See on 
olnud üks inimese põhitoite. Nii tähendab leib kaud- 
ses mõttes kõike seda, mida vajame oma elus. See 
tähendab nii sööki kui rõivaid ja eluaset. Jumala 
abiga saame ellu kõik vajaliku ja võime olla Temale 
tänulikud selle eest. 
  
   Nüüd, mil võime olla Jumala käest kõige hea vas- 
tuvõtjateks, on aga meie ülesanne minna ja jagada 
teistele kõike seda head, mis on meile Jumalalt antud 
Issand andis meile ülesandeks armastada ligimest 
nagu iseennast ja teha ligimestele seda, mida ootak- 
sime, et teised meile teeksid. Maailmas on nii palju 
abivajajaid. Meie võime olla neile eluleiva ulatajateks, 
andes nii seda, mida inimesed vajavad materjaalselt, 
kui ka seda, mida nad vajavad oma hingele. Jagades 
kasvabki maailmas rõõm ja rõõmustamine. 
             Kaido Soom 
 

E  L  U  L  E  I  B 
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S u r n u d 
 

    Mälestame kurbuses meie keskelt 89 aasta vanu- 
ses lahkunud vanaeestlast  Charles (Chuck) Holmes’i 
Charles Holmes sündis 23. novembril 1922 Sherida- 
nis, Oregonis, Oskar ja Adele Kolm (Holmes) küm- 
nenda lapsena.  Ta suri 8. aprillil 2011 oma kodus 
Salemis.  
   Teda leinavad ta naine Charlotte, vend Ralph 
Holmes, tütred Ramona Holmes, Christine Anderson 
ja Juanita Holmes ja neli lapselast oma peredega. 
  
   Tema matusetalitus toimus 16. aprillil 2011 First 
United Methodist kirikus Salemis, millest võttis osa 
arvukas sõprade pere. Charles’i lapsed ja lapselap- 
sed esitasid rida meeldivaid muusikalisi ettekandeid 
mitmesugustel muusika instrumentidel. Koguduse 
õpetaja matusetalitusele lisandus ka rida sõnavõtte – 
järelhüüdeid. 
  
    Matusetalitusele järgnesid peied kiriku allkorra 
ruumides, kus olid välja pandud ka pildigaleriid lahku- 
nust ja tema perekonnast. Kohvi ja toidulaua kõrval 
oli seal hea võimalus jutlemiseks ja mõnede Holmes’i 
suguvõsa liikmetega tutvumiseks. 
     Eestlastest olid matusel esindatud Kalle Merilo ja 
Helve, Silvi ja Helmuth Kalmann. 
 
    Lisan kõrval lahkeks informatsiooniks kohalikus 
ajalehes ilmunud mälestuskuulutuse Charles’i kohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATED 
 

Charles C. Holmes 
 

Nov. 13, 1922  -  April 08, 2011  
 
Salem resident Charles Holmes passed away April 8, 
2011, with his beloved wife, Charlotte, beside him. 
Born to Oscar and Adele Holmes, in Yamhill County, 
Charles attended Jefferson High School, worked as a 
stevedore on the MS North Beach, then joined the 
U.S. Navy in 1941.Charles married Charlotte Vanebo 
in 1947. 
 
   Charles received his associate degree from Multno- 
mah College, and his bachelor’s degree from San 
Francisco State. In 1951 Charles moved to Salem 
where he taught at Chemawa Indian School. He 
received his master’s degree at Oregon College of 
Education. Charles retired in 1978, and spent the 
next 32 years pursuing his many passions – travel, 
art, music, gardening, local history, boating and fami- 
ly. 
    Charles is survived by his wife, Charlotte Holmes; 
brother, Ralph Holmes; daughters, Christine Ander- 
son, Ramona Holmes and Juanita Holmes; and four 
grandchildren, Carl Anderson, Carol Anderson, Justin 
Hunter and Brandon Hunter. 
 
     A military service will be held at 2:30 pm Friday, 
April 15, 2011, at Willamette National Cemetery. A 
memorial service will be heldat 11 a.m. Saturday, 
April 16, at the First United Methodist Church. 
       
       
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Holmes’i peiedel Salemis Portlandi esindajad Kalle Merilo ja Helve Kalmann pakuvad 
sõbralikku troosti lahkunu tütrele Romana’le ja abikaasale, Charlottele. Troosti pakutakse ka 

Charles’i vennale, Ralph Holmes’ile.
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    Soovime  õnne  sünnipäevaks ! 
 
       M a i s   Juunis 
 
1.  Pitret Tammik  4.  Harda Wilton 
  4.  Ilmar Sööt     7.  Piret Osborne 
    5.  Anna Alver      8.  Heleene Tammekivi 
      7.  Linda Narits-Aare       10.  Paul Narits 
        8.  Tarmo Pajutee          11.  Adam Paris 
     10.  Leena Kiesel        13. Jean-Claude Paris 
    12.  Erik Maurer      14.  Ingrid Saul 
  13.  Ingmar Saul   18.  Erik Teose 
13.  Ivar Saul             25.  Helle Merilo Baker 
   13.  Ilme Vaher         28.  Kayleigh Berwick 
      13.  Tony Kasparek 
         14.  Peet-Mati Sööt 
            19.  Alo Vaher 
          19.  Anna-Liisa Sepp 

22. Bob Schumacher 
      24.  James Workman 

25. Bob Johnston 
28.  Tiiu Mägi 

31. Kaili Kasparek. 
 

            
Kutse  talgutele 

 
     Teatame, et Läti Maja ümbruse puhastamise 
talgud on plaanitud laupäeval, 7. mail 2011, algu- 
sega kell 9:00 e.l.  Sellest on palutud ka kohaliku 
eestlaspere rohkearvulist osavõttu. Läti perenai- 
sed valmistavad lõunasöögi. 
     Talgule kaasa võtta töökindad ja aiatöö riistad: 
reha, labidas, käru, puusaag,  puuokste lõikamise 
käärid ja hea töötuju. 
 
     Kuna me kasutame Läti Maja soodustatud tingi- 
mustega, siis tundub soovitavana meiepoolse kaas- 
abi pakkumine. Loodame eriti meie noorema põlv- 
konna agarale osavõtule. 
 
 

Võrkpalli  harjutused 
 

toimuvad ettenähtult Metzgeri kooli võimlas 
kolmapäeva õhtuti kell 7:00 – 8:30 p.l.  Metzgeri 
kool asub 10350 SW Lincoln St. Viimane harjutus 
toimub kolmapäeval, 15. juunil 2011. 
 
     Uued mängijad on ülimalt teretulnud kuna osa 
meie nooremaid mängijaid on seotud ülikooli tööga 
väljaspool Portlandi. Võrkpalli koordinaatoriks on 
John Maurer, tel. 503-631-7954. 
 
     Tõenäoliselt jatkub võrkpalli harrastamine suve- 
kuudel Jacksoni kooli välisväljakul. Sellest teatakse 
täpsemalt aga hiljem. 
 
 
    

 
 
 
 

Õnnitleme  sünnipäevalisi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Britanii Allysha  Eby 
tähistas oma 19-ndasse eluaastasse jõudmist 

14. märtsil 2011 rohkearvulise sugulas- ja sõprade- 
pere kaasaelamisel koduses õhkkonnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niina  Kants 
nautis oma “vananemist” suguvõsa liikme Olli 
Tammekivi pere poolt korraldatud pidustusel  
17. aprillil 2011  nende jõeäärses villas, kus  

üle tosina liikmeline sõprade pere aitas    
tähistada Niina 90.-ndat sünnipäeva.  
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Märtsis sündis Eestis 1257 last 
 

     2011. aasta märtsis koostati Siseministeeriumi 
rahvastiku toimingute osakonna andmeil Eesti 
perekonnaseisu asutustes kokku 1257 sünnikan- 
net. 
     Registreeriti 664 poisi ning 593 tüdruku sünd. 
Kaksikuid registreeriti 21 paari, kellest 8  paari poisse 
4 paari tüdrukuid ja 9 segapaari. 
     Populaarsemad poiste eesnimed olid Nikita, Oliver 
Artjom, Karl, Martin, Henri, Sander, Kaspar, Kirill ja 
Marten. Tütarlastele pandi enim nimeks Sofia, Laura, 
Maria, Anna, Sandra, Anastasia, Eliise, Meribel, 
Polina ja Isabella. 
 
     Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna 
märtsi statistika järgi on Tallinnas registreeritud 456 
lapse sünd, Harjumaal 183, Tartumaal 151, Ida-
Virumaal 121, Pärnumaal 64, Lääne-Virumaal 46, Vil- 
jandimaal 44, Valgamaal 31, Jõgevamaal 28, Rapla- 
maal 27, Järvamaal 26, Võrumaal 19, Põlvamaal 19, 
Läänemaal 18, Saaremaal 17 ja Hiiumaal 7 lapse 
sünd. 
     2011. a. märtsis sõlmiti 255 abielu, neist vaimulike 
poolt 11 ja notarite poolt 13. Lahutati 252 abielu, neist 
18 notarite poolt.  2011. a. märtsis registreeriti 1421 
surma. 
 
     2010. a. märtsikuus registreeriti 1506 sündi, 228 
abielu, neist 4 vaimulike poolt, 249 abielulahutust, 74 
nimemuutmist ja 1437 surma. 
                (PT / EE) 
 

Uutel Eesti postmarkidel on 
Jõelähtme ja Rapla rahvarõivad 

 
   Eesti Post andis välja kaks uut postmarki rahva- 
rõivaste seeriast 
   Jõelähtme postmargil on kujutatud XIX saj. I poole 
Jõelähtme kihelkonna rõivastuses neiu ja naine. 
Tütarlapsel on peas pärg ja seljas rohelisetriibuline 
seelik, mida ehib lai punne veer. Abielunaine kannab 
tikitud põlle ja tema käistel on lai uhke siidtikand, 
peas on naisel siidiga kaetud pottmüts. 
 
    Rapla naine teisel margil kannab samuti mütsi, sel- 
jas kannab ta põikitriibulist seelikut, mille peal on tiki- 
tud lilledega põll, pidulikuks ehteks punaste kividega 
prees. Torupilliga mees kannab halli vatti ja suvisei- 
maid sinisetriibulisi pükse. Tavaline ja laialt levinud 
Põhja-Eesti mehe ülikond on sinine. 
 
    Postmarkide nominaalväärtus on 0,35 E, need on 
trükitud trükikojas Vaba Maa.    
    Marke esitleti 14. aprillil Eesti Rahva Muuseumi 
102. sünnipäeval ERM’i  Postimuuseumis Tartus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kultuuripealinna rist jõudis Tallinna 

 
    Saksamaa kultuuripealinn 2010 Ruhr kinkis Kultuu- 
ripealinna risti Tallinnale, toonitades ühiseid ajaloolisi 
sidemeid ja kinnitamaks ühist, kristlikku kultuuriruumi, 
mis on meid liitnud sajandeid ja annab lootust tulevi- 
kule. Rist tuuakse välja Suure-Reedel ristiteekonnal 
Tallinna Jaani kirikus reedel, 22. aprillil, kell 13. 
 
   Kultuuripealinna rist rändab mööda Tallinna kirikuid 
sümboliseerides meie ühisosa. Titaanist risti ülaosa 
väljendab tugevust ja ruumilist kokkukuuluvust. 
   Ristirännak algab 22. aprillil kell 13 Jaani kirikust, 
kulgeb läbi Kaarli, Nelipühi ja Toomkiriku ning lõpeb 
Oleviste kirikus. 
     (  Arho Tuhkru – EELK Konsist./EE ) 
 

40 years of marriage 
 

    A married couple in their early 60s was celebrating 
their 40th wedding anniversary in a quiet, romantic 
little restaurant. Suddenly, a tiny yet beautiful fairy 
appeared on their table. She said, “For being such an  
exemplary married couple and for being loving to 
each other for all this time, I will grant you each a 
wish.”      The wife answered, “Oh, I want to travel 
around the world with my darling husband.” 
The husband thought for a moment: “Well, this is all 
very romantic, but an opportunity like this will never 
come again. I’m sorry my love, but my wish is to have 
              a wife 30 years younger than me.” 
          

       The wife, and the fairy were deep- 
         ly disappointed, but a wish is a 
         wish.  
                    So the fairy waved her magic 
         wand and   –   poof ! 
         -  the husband became 92 years 
                    old. 
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     On aeg pastlad kapipõhjast välja otsida, 
neilt tolm maha puhuda ning tallad-paelad 
külge õmmelda, sest augustikuus saab algu- 
se suur tantsuprojekt  TeateTants  2011, mille 
raames tantsitakse kaheksa ööpäeva jooksul 
läbi 1000 kilomeetrit Eesti maanteid ! 
     TeateTants on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusi- 
ka Seltsi ning Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 
suur ühisprojekt, mille eesmärgiks on viia rahvatants 
ka kõige kaugematesse Eestimaa nurkadesse, et iga- 
üks, olenemata soost,vanusest või rahvusest saaks 
näha rahvariiete kauneid värve ning proovida kordki 
elus kaerajaani tantsida. “Projektiga tahame tõmmata 
üldsuse tähelepanu Eesti tantsutraditsioonile ning 
pakkuda tantsurõõmu kõigile soovijatele,” ütleb Teate 
Tantsu idee autor Kalev Järvela. Kaasa võib lüüa 
absoluutselt igaüks ! 
 
     TeateTants saab alguse 20. augustil Tallinnast 
Raekoja platsilt ning liigub kaheksa ööpäeva jooksul 
läbi kõigi Eesti maakondade, 28. augustil jõuab 
tantsuteatepulk taas Raekoja platsile. Teatepulk 
liigub selle aja jooksul mööda Eestimaa maanteid lak- 
kamatult, ööl ja päeval, vihma ja päikesega, peatu- 
mata ! 
     8 ööpäeva jooksul läbitakse põhiliselt riigimaan- 
teid marsuudil Tallinna Raekoja plats – Lagedi – Aru- 
küla – Albu – Ambla – Rakvere – Kiviõli  - Jõhvi – 
Mustvee – Tartu – Antsla – Tõrva – Audru – Virtsu – 
Kuivastu – Orissaare – Triigi – Sõru – Emmaste – 
Heltermaa – Rohuküla – Haapsalu – Risti – Märja- 
maa – Tallinna Raekoja plats.     
    Korraga tantsib maanteel 1-2 paari, kes teekonna 
läbides annavad teatepulga edasi järgmistele tantsi- 
jatele. Ühe 6-8 paarilise tantsurühma läbida on 4-7 
kilomeetrit, mis omakorda jaguneb 100-150 meetrilis- 
teks lõikudeks. Keskmiseks liikumiskiiruseks on 
arvestatud 5,5 km/h.  Rühmad võivad saateks kaasa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
võtta oma pillimehed, kuid elava muusika puudumisel 
saab tantsida ka plaadimuusika järgi. Registreerimine 
suviseks tantsumaratoniks on juba täie hooga käimas 
ning kõik huvilised saavad seda teha TeateTantsu 
kodulehel www.teatetants.ee. 
 
     Avalöök teatetantsimisele on juba antud – 9. jaan. 
moodustati Tallinna vanalinnas kilomeetrine tantsu- 
kett ning üheskoos kepsutas mööda tänavaid rohkem 
kui 200 tantsuhuvilist Eestimaa eri paigust. 
“TeateTantsu avamist võib pidada õnnelikult korda- 
läinuks,” ütles TeateTantsu projektijuht Eero Kiipli. 
     Suvisele üritusele on kohale lubanud tulla ka tant- 
surühm  Naabri Mari, mis koosneb Belgia eestlastest. 
Rühma eestvedaja Mari Tomp ütleb, et TeateTantsu 
idee on suurepärane. “Olen nimelt kindlal veendumu- 
sel, et sellised väärtused nagu rahvakultuur, pärimus, 
oma Eesti asjad, mida loob rahvas ise, peavad olema 
osalemiseks avatud, jõukohased ja kättesaadavad 
kõigile, kes on huvitatud ja asja armastavad. Neid 
võimalusi, mil piiri tagant tegijail Eestimaa vastavais 
üritusis osaleda, ei ole paraku palju, aga TeateTants 
just seda on.” 
 
    Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts  (ERRS) 
on rahvatantsu-, rahvamuusika õpetajate ja harrasta- 
jate ühendus, mille missiooniks on aidata kaasa eesti 
rahvusliku identiteedi säilimisele läbi eesti rahvatant- 
su ja rahvamuusika väärtustamise, säilitamise, aren- 
damise, teadvustamise ja levitamise nii Eestimaal kui 
ka väljaspool. 
     Tants on keel, mille kaudu iga inimene saab jutus- 
tada oma sõnadeta lugu. Seda lugu, mida on rääki- 
nud juba meie esiemad ja esiisad ning mida jätkavad  
meie lapsed. TeateTantsuga läbi Eesti tantsides lisab 
iga tantsupaar oma rea sellesse loosse, mille meie 
esivanemad on usaldanud meile, et saaksime selle 
kunagi edasi anda. Tants on rõõm, jagame seda kõi- 
giga!   Tule ja registreeru ! 
 
     TeateTantsu projektijuht Eero Kiipli   
 
 
 
      Clackamas Community College 
      Kammerkoori Vilistlaskoor  
      “Unistus” on 30. Lääneranniku 
      Eesti Päevade lauluharjutuseks 
      end ilustanud lilleliste peakatete 
      ja kaabudega. 
   
      Ees on koorijuht Lonnie Cline ja 
      LEP-de maskott “Kuld Lõvi”. 
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“Oregon  Repertory  Singers”  
kontsert  <Bach & Bluegrass> 

 
toimus laupäeval, 9. aprillil 2011, algusega kell 
8:00 p.l. St. Andrew’s Presbyterian Church rohke- 
arvulise publiku osavõtul. Sellel ligi kahetunnili- 
sel kontserdil olid kaastegevad “Oregon Reperto- 
ry Singers” 65 liikmelises koosseisus ja tosina 
liikmeline orkester kauaaegse koorijuhi Gil Seeley 
juhatusel. Nagu kavalehel oli märgitud, kujunes 
see kontsert Gil Seeley’le viimaseks esituseks 
pärast 36 aastast tegevusperioodi ORS-ga. 
 
     Kontserdi kava haaras ka Veljo Tormis’e helitöid. 
Nii esitati kontserdi algupalana Tormise “Kuulmata 
kuskil kumiseb kodu” koori ja orkestri saatel ja kont-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
serdi teises osas Tormise “Hääled Tammsaare karja- 
põlvest” koori, orkestri ja naissolistide kaastegevusel. 
Nende laulude ingliskeelne tõlge oli esitatud ka kava- 
lehel. 
 
     Poolelukutselise “Oregon Repertory Singers” kam- 
merkoori kava sisaldas ka helilooja Georgy Sviridovi 
loomingust “Sacred Love”, Eric Whitacre “Sleep” ja 
Johann S. Bach’i 8 versilise “Christ lag in Todesban- 
den” orkestri ja paljude solistide esitlusel. Kontserdi 
lõpupalana kanti ette paljuosaline Carol Barnett’i   “A 
Bluegrass Mass”.  Public näitas oma tänu tugeva 
aplausi ja püstitõusmisega. 
 
     Võiks lisada, et “Oregon Repertory Singers” kam- 
merkooris on üle 30 aasta kaasa laulnud eestlastele 
tuntud Helle Merilo abikaasa, Paige Baker. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E G E V U S K R O O N I K A T

 
A B O U T   O R E G O N   R E P E R T O R Y   S I N G E R S 

 
 Oregon Repertory Singers organization is a premier choral arts organization comprised of 6 choirs 
 that perform world-class music accessible to all.   The choirs are the  Oregon Repertory Singers,  
 ORS Vivo Choir,  ORS Brioso Choir,  ORS Poco Choir,  ORS Primo Choir  and the ORS Lyric  

Singers. 
 
The Oregon Repertory Singers is our 60 member, professional-caliber adult choir that presents 
Repertoire both rare and recognizable, enciompassing a multitude of eras, languages and musical 
styles. They are committed to inspiring performances that leave audiences breathless.  
 
The ORS youth choir music education program is unmatched in the region for children ages 5 to 18. 
We know that children who experience music education and performance benefit academically and 
socially. The academically challenging program teaches students to sing what they read and write 
what they hear. The five youth choirs perform several fun and engaging concerts throughout the 
year. We celebrate our long history of choral music excellence.  Oregon Repertory Singers began 
in 1974;  it is a 501 (c)(3) nonprofit organization. 
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