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Lõikusepühaks!
Aga tema rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja.
2. Korintlastele 9 : 10

Eesti rahvas on pikkade aastasadade kestel olnud põlluharija rahvas, kes haris maad,
külvas seemet, lõikas vilja ja kandis selle aitadesse, et sealt võtta toidust kogu aastaks. Kuid eesti
rahvas ei ole olnud külvaja mitte ainult seepärast, et lõikusest saada tulu ning toidust, vaid ta on
olnud kogu südamega oma maalapikese küljes ja suure armastusega selle harimistöö juures, mis
on kandnud meie rahvast põlvest põlve.

Ta on aga olnud ka harras vaatleja selles Looja imede lõpmatus vaatemängus ja õppinud
kogema ning tundma seda suurt jõudu, kes meie Suure Õpetaja sõnade kohaselt toimetab nii, et
“seeme tärkab ja sirgub, et ta isegi ei tea, kuidas. Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast,
pärast päid, siis täit nisu pea sees” (Mark. 4:27-28). Meie esivanemate sugu on olnud otsekui
Looja ustav kaastööline, kes haris maa, külvas seemne pehmesse mulda ja koristas lõikuse
sarnasena ja sel määral, kuidas Looja selle kasvatas.

See hingestatud kaastöö tekitas juba väga hallil ajal meie esivanemates tänutunde selle
kõrge võimu vastu, kellest oleneb kogu loodus ja kelle rohked annid ka inimesele, kui Looja kaastöölisele looduses, võimaldavad elujärge. Eesti rahvas, kes sellest vahetust kontaktist Looja
töövilja kaudu omab loomupärase eelduse usalduslikuks ning armastavaks suhtlemiseks Jumalaga, seisab ka tänavusel lõikuspühal põlise põllumehe kombel tänutundega südames.
Suur osa meie rahvast ei ole elusündmuste tõttu enam oma maalapi kohendajad, ega
seemne külvajad elavasse mulda. Ent ometi oleme Jumala kaastöölised siin maailmas igaüks
omal kombel ja paigas ning nende andide kasutajad, mis Looja toimel on kogutud maailma varaaitadesse. Oleme endist viisi harijad ja külvajad, kes lõikavad seda, mida nad on külvanud, sel
määral, kui Looja seda kasvatab. Seadused külvajale on aga kõikumatud. Kes külvab ohakaid, ei
lõika nisu, vaid umbrohtu. Kes külvab rukist, lõikab head leivavilja. Kes külvab tuult, lõikab tormi;
kes headust, lõikab armastust; kes vaenu, lõikab viha ja kes külvab ausust, lõikab õiguse vilja.
Seepärast tahame tänavusel lõikuspühal küsida, missugust seemet oleme külvanud oma
kristlik-rahvuslikus ühiskonnas? Kas niisugust, mille vilja tõesti vajame, või oleme seemendanud
umbrohtu, mille väljarookimisega oma elu taimelavast peame taluma murerikkaid päevi? Kui meie
külv on olnud hea, tahame küsida, kas oleme ka tõelise palve ja tänutundega seisnud oma Looja
ees, et ta rohkendaks meie külvi ja kasvataks meie õiguse vilja?
Õp. em. Rein Neggo.
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EELSEISVAID
Portlandi Eesti Seltsi
peakoosolek

Portlandi Eesti Seltsi peakoosolek toimub
pühapäeval, 30. septembril 2007, algusega kell
2:15 p.l. Portlandi Läti Maja suures saalis, 5500
SW Dosch Rd., millest palutakse võimalikult
kõikide Portlandi Eesti Seltsi liikmete osavõttu.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koosoleku rakendamine.
Päevakorra kinnitamine.
2006 / 2007 tegevusaasta tegevuse aruanne.
2006 / 2007 teg. aasta kassa ja rev.kom. aruanne.
2007 / 2008 tegevusaasta kava.
2007 / 2008 tegevusaasta majanduse eelarve.
Liikmemaksu määramine.
Valimised (esimees, juhatus, rev.kom. naist.esin.)
Kohalalgatatud küsimused.

Peale koosolekut on ettenähtud koosviibimine
ja filmietendus. Seal esitatakse video “2007 Aasta Koolinoorte Tantsupidu Tallinnas.”
PES Juhatus.

ERKÜ Ergutusauhind “Noortele”
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides juhatus on otsustanud anda rahalise ergutusauhinna noortele osa võtmaks eesti organisatsioonide või koguduste tegevusest. ERKÜ annab organisatsioonidele kes seda otse
selt taotlevad, üks kord kalendriaastas $ 250 kui vastav organisatsioon paneb enda poolt välja $ 100.
Seega oleks üldsummaks $ 350 annetamiseks silmapaistva(te)le noor(t)ele.
“Noore” definitsioon on kuni 25. eluaastani. “Noor”
peab silma paistma aasta jooksul mingi erilise tegevuse või saavurusega rahvuslikul või organisatoorsel
tööl; tutvustamisel Eestit (kultuur, ajalugu, poliitika)
ameeriklastele, või mingil rahvuste festivaalil. ERKÜ
soovitab, kuigi ei nõua, et raha jagatakse mitme noore vahel.
Portlandi Eesti Selts teatab sellega, et me toetame
Eesti noorte tegevust koos ERKÜ-ga. Seetõttu PES
juhatus teatas eelmises teatelehes, et me otsime
kandidaate, kes on teeninud mainitud ergutusauhinna
Palun saatke kandidaadi nimi või nimed koos seletus(t)ega Oregoni eesti “noore” tegevusest kirja teel
PES juhatusele enne 1. septembrit 2007. E-posti
kaudu: kurator@email.msn.com
PES juhatus valib esitatud kandidaatidest võitja(d).

ÜRITUSI
Võrkpalli harrastajatel
lõppes lõbus välismängude periood Jackson Middle
School’i mänguväljakul samaaegselt koolitegevuse
algamisega septembri algunädalal.
Sisemängud algavad kolmapäeval, 12. sept.
2007, algusega kell 7:00 õhtul Metzgeri kooli
võimlas, SW Lincoln Center (Wash. Sq.’i lähedal).
Kõik on teretulnud sellest osa võtma. Võimla üürikulude katmiseks soovitatakse osavõtjail eelmise aasta
eeskujul teha vabatahtlik annetus, võimalikult $ 50.
suuruses. Tsekid kirjutada Estonian Society of Portland nimele. Viimane on nõustunud kandma puudujäägi osa. Möödunud aastal laekus annetustest $ 600
kuna PES kandis $ 300. võimla üürist.
Võrkpalli koordinaatorina tegutseb John Maurer,
tel. 503-631-7954.

Segakoori harjutused
on ettenähtud koorijuhi Kati Tamm’e poolt pühapäeval, 23. septembril 2007, kell 3:00 p.l. Läti
Majas ja pühapäeval, 7. oktoobril, kell 10:00 e.l.
Läti Majas (eelnevalt jumalateenistusele).
Segakoor on kutsutud esinema Lõikuspüha ja
Koguduse aastapäeva jumalateenistusel 7. oktoobril,
kell 11:00 e.l. Läti Kirikus. Samuti võib loota segakoori osavõttu meie jõuluõhtu jumalateenistusest 24. dets

Portlandi Kandle Ansambel
on nõustunud kaunistama meie jumalateenistusi Liina
Teose juhatusel järgmistel kokkutulekutel:
• pühapäeval, 4. novembril 2007, kell 11:00 e.l.
(Isadepäeva ja Eesti taassünni aastapäeva jumateenistusel) ;
• pühapäeval, 2. detsembril 2007, kell 11:00 e.l.
(2. Kristuse Tulemise Püha jumalateenistusel);

Eelteateid
• Portlandi Eesti Seltsi filmiõhtu on ettenähtud
laupäeval, 10. novembril, kell 6:30 p.l. Apple Way
Clubhouse. (Kalev ja Janne Sepa elukoha lähedal).
• EELK Portlandi Koguduse jõulueelne kokkutulek
palvusega, näitemüük / jõululaat ja loterii toimub
pühapäeval, 16. dets. 2007, kell 11 e.l. Läti Majas.
Loterii piletid ja lisaandmed saadetakse välja järgmise
teatelehega novembris.
• Portlandi Eesti Seltsi jõuluõhtu on kavandatud
laupäeval, 22. dets. Läti Maja suures saalis.
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HUVIALARINGIDE HARJUTUSTE / ESINEMISTE KAVA
Practice times

Proovide ajad
4:30 – 5:30
5:30 – 5:45
5:45 – 7:15

lapsed
täisk. & lapsed koos: folkloori tantsud
täiskasvanud

7:15 – 7:30

täisk. ekstra tants
(9/16, 10/7, 10/21, 11/4, 11/18)

EHK
7:15 – 7:45

kandle ansambel
(9/23, 10/14, 10/28, 11/25)

4:30 – 5:30
5:30 – 5:45
5:45 – 7:15

children’s dance and singing
adults & children folklore dances
adults folk dance

7:15 – 7:30

adults extra dance
(9/16, 10/7, 10/21, 11/4, 11/18)

OR
7:15 – 7:45

Folk dance practices

Rahvatantsu proovid
-

Sept. 16
Sept. 23
Sept. 30
Oct. 7
Oct. 14
Oct. 21
Oct. 28
Nov. 4
Nov. 11
Nov. 18
Nov. 25

Läti Maja (ekstra tants)
Läti Maja (kannel)
ei ole proovi (Tantsupeo film)
Läti Maja (ekstra tants)
Läti Maja (kannel)
Läti Maja (ekstra tants)
Läti Maja (kannel)
Läti Maja (ekstra tants)
Läti Maja (ekstra tants)
June Taylor (ekstra tants)
Läti Maja (kannel).

kannel ensemble
(9/23, 10/14, 10/28, 11/25)

-

Sept. 16
Sept. 23
Sept. 30
Oct. 7
Oct. 14
Oct. 21
Oct. 28
Nov. 4
Nov. 11
Nov. 18
Nov. 25

Latvian Center (extra dance)
Latvian Center (kannel)
no practice (Tantsupidu film)
Latvian Center (extra dance)
Latvian Center (kannel)
Latvian Center (extra dance)
Latvian Center (kannel)
Latvian Center (extra dance)
Latvian Center (extra dance)
June Taylor (extra dance)
Latvian Center (kannel)

Rahvatantsu esinemised

Folk dance performance

- Detsembril algusel Scan Fair

- Scan Fair in early December

Kandle ansambli esinemised
- Nov. 4
- Dec. 2
- Dec. 22

kiriku teenistusel
kiriku teenistusel
Eesti Seltsi jõuluõhtul.

Kannel ensemble performances
- Nov. 4
- Dec. 2
- Dec. 22

church service
church service
Estonian Society Christmas party

Eestlaste võistkond võttis osa
Willamette Valley Relay’st
Kõndimis-maratonil 20. ja 21. juulil 2007 oli esindatud taas eestlaste segavõistkond “Stroke Stompers”,
Ene Sokk’u juhatusel. Võistlus algas Newbergi lähedal asuvast Champoeg Pargist reede hommikul ja
lõppes laupäeva hommikul Alton Baker Pargis Eugenes. Marshuudi pikkus oli 131 miili ja selle katmiseks
kulus “Stroke Stompersi” võistkonnal 26:26:59 tundi.
Kaheksa liikmelise segavõistkonnaga tuli igal liikmel katta keskmiselt 3x6 miili. “Stroke Stompers” saavutasid 3 koha osavõtnud 27 võistkonna hulgas.
Võistkonna liikmeile lisandus kolm vabatahtlikku:
Ilme Raudsepp, Roy ja Janne Ranna, kes kandsid
hoolt võistlejate transpordi, toitlustamise ja julgeoleku
eest. Võistkond on tänulik mainitud vabatahtlikele
nende hinnatud kaasabi eest.
Pildil (ülalreas): Ingmar Saul, Ene Sokk, Jane Roberts,
Bob Johnston. (Allreas): Krista Saul, Theresa Raudsepp, Helmi Lutsep, Chris Gray.

4

KIRIKLIKKE
E.E.L.K. PORTLANDI KOGUDUSE

JUMALATEENISTUSED
Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland
Abipraost Hendrik Laur • Diakon Kalle Merilo
Pühapäeval, 7. oktoobril 2007, kell 11:00 e.l.
LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSE
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Ettekanded. Kohvilaud.
Pühapäeval, 28. oktoobril 2007, kell 11:00 e.l.
USUPUHASTUSPÜHA JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Ettekanded. Kohvilaud.
Pühapäeval, 4. novembril 2007. kell 11:00 e.l.
ISADEPÄEVA JA EESTI TAASSÜNNI
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Laululehed. Armulaud. Ettekanded. Kohvilaud.
Pühapäeval, 2. detsembril 2007, kell 11:00 e.l.
2. KRISTUSE TULEMISE PÜHA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 16. detsembril 2007, kell 12:00 p.l.
KOGUDUSE NAISTOIMKONNA JÕULULAAT,
LOTERII, EINELAUD LÄTI MAJAS.
Esmaspäeval, 24. detsembril 2007, kell 2:30 p.l.
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Laululehed. Ettekanded.

TEATEID
JUMALA

TÖÖ

“Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest,
sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on !”
Luuka 12:15.
Lõikustänupüha on lähedane neile, kel on oma
põllumaa või aed. Me vaatame sügisesele koristatud
põllule ja oleme tänulikud, et Looja on lubanud saagi
kokku panna ja võime rahulikult talvele vastu minna.
Tänuks kordaläinud kätetöö ja soodsate ilmade eest
toome pühakotta kõige ilusamad ja suuremad viljad.
Tundub nagu puuduks linnainimesel selle püha mõtetega otsene kontakt. Tema võtab ilmast sõltumata
pangakaardi ja läheb supermarketisse, et varustada
end kõige vajalikuga. Tundub nagu koosneks elu üksnes endastmõistetavustest. Oma sõltuvust Loojast ja
loodust märkame alles siis, kui mõni suur orkaan
selle endastmõistetavuste aia purustab.
Lõikustänupüha ei ole siiski ainult põllumeeste ja
aednike püha. Lõikustänupüha ütleb, et iga päev, iga
pisiasi väärib tänu.
Lõikustänupüha elab teadmisest: pole ühtegi
silmapilku, mil Jumal poleks minuga.
Lõikustänupüha elab usaldusest: Ma olen Tema
kätel ja Ta hoolitseb minu eest ka siis, kui lõikus on
kesine ja mu töödel ja tegemistel pole olnud vilja.
Lõikustänupüha elab veendumusest: Looja Jumal
laseb mul “õitseda” nagu “liiliat väljal”, Ta laseb mu
elul muutuda viljakaks ja rikkalikuks. See on küllus,
mis ei olene sellest, mis meil on.
Joosep Tammo. “Usurändur”.

Jumala armastus
Koguduse õpetaja:

Koguduse esimees:

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

Helmuth Kalmann
8159 S.W. 85th Ave.
Portland, OR 97223

Tel.: 360-352-2371

Tel.: 503-244-9083

Koguduse abiõpetaja:

Koguduse laekur:

Diakon Kalle Merilo
Anne Deborah Eby
2611 Glenhaven Rd.
5775 SW Homesteader Rd.
Lake Oswego, OR 97034 Wilsonville, OR 97070
Tel.: 503-260-4739

Tel.: 503-638-0233

Üks pime mees, kibestunud ja lootuseta, oli ärritatud kõrvalkorterist kostvast tütarlapse ülistuslauludest . . .
“Hei” hüüdis ta läbi avatud akna, “kuidas
sa võid olla kindel, et Jumal on olemas? Oled sa teda
näinud?”
Noor tütarlaps, teadlik selle mehe põlgusest kõige
vastu, mis oli Jumalaga seotud, nõjatus aknalauale ja
küsis:
“Võid sa öelda, palun, mis ilm täna on?”
Ilma kõhklemata vastas mees: “Ilus hommik, särav ja
päikseline.”
“Aga kuidas sa nii kindel saad olla, sa ei näe ju
päikest?” “Ei, ma ei näe küll,” vastas ta, “aga ma tunnen päikese kiirte soojust oma näol.”
“Samuti on minuga,” ütles tütarlaps, “ma ei näe
Jumalat, aga ma tean Ta on seal – iga päev ma
soojendan end Ta armastuse soojuses.”

ÜHISKONDLIKKE
Soovime õnne sünnipäevaks !
Septembris

TEATEID
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Õnnitleme sünnipäevalisi !

O k t oo b r i s

1. Raimo Merilo
1. Hilda Leiv (80)
6. Karl Markus Narits
2. Irja Orav Mirka
5. Peter Mohlman
6. Rima Katriin Isse
8. Kristi Heinsoo
10. Kalvi Sokk
9. Milla Kadaja
10. Maryellen Annus
10. Valentin Alver
12. Helga Konks
10. Ilmar Kasparek
14. Anne Eby (45)
13. Ella Rosenfeld
14. Alar Sokk
18. Brian Eby
15. Tiit Heinsoo
19. Kristiina Tasane
17. Ute Beckman
22. Andrew Lee Berger
17. Aleks Mägi (19)
24. Endel Talviste
22. Valdur Tammik
30. Krista Schumacher
22. John C. Berger
30. Raivo Kubbo (60)
26. Janne Sepp
26. Mark Sieberg
27. Adelheid Pool
26. Ian Maurer (18)
30. Mati Annus.

Tartu Ülikool pakub soodsaid
õppimisvõimalusi
Hiljuti saatis Tartu Ülikool teatelehe toimetajale levitamiseks ingliskeelset informatsiooni ülikooli õppekavade kui ka majanduslike kulude kohta. Need on
saadaval toimetaja Helmuth Kalmann’i käest Portlandi Koguduse jumalateenistustel või helistada tel. 503244-9083.

Triina Merilo tähistas oma 18.-ndat sünnipäeva
22. juulil 2007 Jenkins Estate Pargis toimunud
Oregoni eestlaste meeleolukal suvepäeval.
Pildil: Triina süütamas küünlaid oma suurel
sünnipäevakoogil.

Sinu käte varjus
Üle koltunud välja tuul käib karmil hingel,
madal päike hajub, valgus öösse kaob.
Süngel sügisööl nii kurb ja külm on hingel,
kuule, surmakäsi leinakella taob.
Alles oli kevad, niidud kuldseis õites,
ah, kui palju päikest puhkemisekuul !
Tuli külm ja halla, suvesoojust võitis,
kaduvusest halab nuttev sügistuul.
Siis kui sügisöö on hirmutavalt mustav,
Jeesus, Sinu kätte panen oma käe.
Sinu pilk on hell, Su süda soe ja ustav,
Sinu süles on mul imeliselt hea.
Sinu käte varju tee mul vaikne ase,
kus saan puhata kui tormist aetud lind.
Keset ööde õudu, seal mind olla lase,
kuni igavesse valgusse viid mind.
Albert Ruutsoo - 1957

Portlandi eestlaspere rahvusliku alustala, kadunud
Salme ja Ervin Söödi teise põlvkonna vanem esindaja
Hennok Sööt, tähistas oma 70.-ndat juubeli sünnipäeva koos oma suure sugukonna ja paljude kaasaegsete sõprade osavõtul 26. augustil 2007 oma nüüdses
elukohas Albany’s, Oregonis.
Pildil sünnipäevalaps Hennok ja ta abikaasa
Rosemarie elavad kaasa kokkutuleku elavusele.
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PORTLANDI

ÜLESKUTSE !
Lugupeetav kaaseestlane Oregonis !

Käesolev hilissuvine üleskutse on suunatud EELK Portlandi Koguduse liikmete kõrval
ka teistele sõbraliku toetuse hankimiseks, et
selle aastase erikorjandusega tugevndada
võimalusi emakeelse Kodukiriku ja usulise
teenimise säilitamiseks Oregonis.

Võime olla tänulikud Kõigevägevama õnnistusele, et oleme suutnud säilitada umbes
150 pealises Oregoni eestlasperes küllaltki
tugeva rahvuskultuurilise omapära ja selle
väljendusvõime, oma esivanematelt päritud
usulise püsivuse ja rahvusliku ühtekuuluvustunde. Oleme siin elanud kogudusena 56 aastat suure rahvusliku perekonnana, tundes hea
meelt meie ühiskonna rõõmsatest sündmustest ja valades pisaraid mõne saatuskaaslase
viimasele teekonnale saatmisel. Viimaste arv
on tänaseni tõusnud 164-le.
Oleme tänulikud, et pärast õp. Leo Leiv’i
vanadusepuhkusele siirdumist 2002 aasta juu
lis ja hilisemat surma, Olympias elunev abipraost Hendrik Laur nõustus meie Kogudust
teenima hooldaja õpetajana, pidades jumalateenistusi vähemalt üks kord kuus ja eripühadel. Teda abistab sealjuures tõhusalt diakon
Kalle Merilo ja organist Helle Merilo-Baker
koos kirikuvanema Thea Lander’i ja teiste
nõukogu liikmetega.

Loodame, et keegi ei unusta käesolevat
toetuspalvet, vaid läkitab omapoolse jõukoha
se annetuse EELK Portlandi Koguduse laekurile, Anne Deborah Eby’le ligilisatud aadresseeritud ümbrikus.
Südamliku tänu ja parimate soovide ja tervitustega EELK Portlandi Koguduse nimel,
Helmuth Kalmann – esimees.
“Jehoova õnnistagu sind ja hoidku sind ! Jehoova
lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline ! Jehoova tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle
rahu !” 4. Moos. 6:24-26.

TEATED

Baltimaad tahavad kommunismi
kohtusse anda
Kolmes Balti riigis peeti hiljuti konverentse, kus
võeti vastu kommunismi rahvusvahelise kohtu ette
toomist nõudvad resolutsioonid.
Tallinnas korraldas konverentsi Memento Liit. Ettekannetes räägiti juriidilisest hinnangust okupatsioonide, omavalitsuste hävitamisest ja märtsiküüditamisest
vahendab ETV 24 “Aktuaalse kaamera” uudist.
Konverentsil vastu võetud resolutsioon kutsub
kõikide Euroopa riikide valitsusi ja parlamente üles
panema kokku rahvusvahelist tribunali, mis mõistaks
hukka kommunismi ja selle reziimi all toime pandud
kuriteod.
Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti
Vaher loodab, et resolutsioon leiab vastukaja kõigis
Euroopa Liidu riikide valitsustes ja parlamentides ja
üheskoos otsustatakse kokku kutsuda rahvusvaheline
tribunal.
“Võib-olla sõna “tribunal” kõlab 21. sajandil pisut
kurjakuulutavalt, samas on selge, et ühemõttelist hinnangut vajab kogu Euroopa ja kogu maailm,” ütles
Vaher. “Minu hinnangul enne ei saa ka Euroopa
väärtuskaart sirgeks, kui me ei ole sellele kõige laastavamale ideoloogiale inimkonna ajaloos 20. sajandil
andnud ühemõttelist hinnangut.”
Ajaloolane Meelis Maripuu tuletas meelde, et
Nürnbergis mõisteti kohut konkreetsete sõjakurjategijate üle ja sellega kaasnes natsismi hukkamõist.
Kommunismi üle kohtupidamine aga ei ole nii lihtne,
sest paljud ideoloogiameistrid on juba mulla all.
Kui kommunism kuritegelikuks kuulutatakse, tähendab see Venemaa jaoks kahjunõete laviini, sest
nii nagu Saksamaa maksab sõja ajal kasutatud orjatöö eest, peab seda tegema ka Venemaa. Sellise
kohtupidamise korraldamine pole kerge töö, prognoosis Ken-Marti Vaher, kuna Lääne-Euroopa jaoks ei
oma kommunism natsismiga kaugelti võrdset tähendust.
Delfi, 18. juuni 2007.

Usu- ja raadiomees
Karl Laantee surnud
Karl Laantee (1927 – 2007) oli ainus “Ameerika
Hääle” Eesti osakonda juhatanud mees, kellel oli
USA diplomaatilise teenistuse kogemus. Ta juhatas
“Ameerika Häält” külma sõja lõpuaastail, alates 1979
kuni 1988. Sama 1988. a. suvest algas taas kirikutöö
Aastast 1955 on Laantee olnud kirikuõpetaja USA-s,
Argentiinas, Rootsis, Peruus, Uruguais ja Kanadas ja
lõpuks alates 1993. a. ka Eestis.
Karl Laantee ätasaatmine toimus Tartu Peetri kirikus 21. mail 2007 ja ta maeti Otepää kalmistule.
Holger Kaljulaid – Eesti.
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Oregoni eestlaste suvepäev

“ARSIS” kellade ansambli külaskäik

Oregoni eestlaste suvine väljasõit ja suvepäev
toimus Portlandi Eesti Seltsi ja Koguduse ühisüritusena 22. juulil 2007 Jenkins Estate Pargis (Camp Riven
dale), milline asub SW Grabhorn Rd. ääres. Jenkins
Estate Park on privaat ettevõte ja sisaldab väliseks
kokkutulekuks igati sobiva sisseseade. See haarab
katusega kaetud avara hoone, milline on varustatud
laudade ja pinkidega. Sissesõidu kõrval on autode
parkimispaik. Pargis leidub ka suur laste mänguala
kui ka võrkpalli väljak. Kõrvalhoones on pesemisvõimalused ja väljakäigud.

Portlandi eestlasperele mõnevõrra tuntud “Arsis”
noorte kellade ansambel Aivar Mäe juhatusel korraldas juulis-augustis kolmenädalise kontserttuuri Amee
rika Ühendriikides, andes kokku ligi 20 kontserti 17nes osariigis. Mainitud noorte ansambli koosseisu
kuulus 8 tüdrukut ja 6 poissi, kes osutusid valituks
konkursil, kus osales 45 kelladekooli lõpetajat. Selle
kiireloomulise kontserttuuri korraldamisel olid rakenda
tud ka portlandlasest “aueestlase” Mark Petersen’i
sellekohased oskused ja kaasabi.
Oregonis esines kellade ansambel 4. augustil
Bethel Congregational Church’is Beavertonis ja 5. augustil First Unitarian Church’is Portlandis. Beavertonis
toimus esinemine täissaalile. Esinejad pälvisid publiku kiituse ja tugeva aplausi. Eestlasist esindajaina
avaldasid oma tänu ja kiitust esinejaile Toomas Palm
ja Kristi Heinsoo. Hiljem oli võimalus ka noorte esinejatega jutlemiseks.
H.K.

Sellest suvisest kokkutulekust võttis osa koos lastega 57 isikut. Suvepäev algas tervitusega PES esimehelt Paul Narits’alt. Avapalvuse pidas diakon Kalle
Merilo, olles valinud selleks taas vägagi huvitava teema. Paljudele pakkus lõbu mitmelaadilistest organiseeritud mängudest osavõtt. Nii toimusid võistlused
kummisäärikute viskamises, pikkade nöörijuppide pulgale kerimises, köievedamises, jne. Võitjaid austati
diplomiga. Toimus ka noore Triina täisikka jõudmise
austamine.
Rikkalik toidulaud andis võimaluse eritoitudega
tutvumiseks ja näljatunde rahuldamiseks. Kokkutulek
pakkus ühtlasi hea võimaluse mõnusaks jutlemiseks
sõprade ringis. Rahvatantsurühm “Tulehoidjad” liikmed Liina Teose juhatusel kasutasid seda kokkutulekut ka kiireloomulise tantsuharjutuse läbiviimiseks
augustis Los Angeleses toimuvate rahvatantsu esinemiste viimistlemiseks.
Võiks öelda, et see oli igati meeldiv ja tore kokkutulek vaba looduse rüppes.
H.K.

Osavõtt 28. Lääneranniku Eesti
Päevadest Los Angeleses
Järjekordsed lääneranniku eestlaspere pidupäevad meelitasid 9.-12. augustil Los Angelesse umbes
sadakond portlandlast, mistõttu LEP-de korraldajad
mainisid, et Portlandi osavõtt päästis Päevade peaürituse – Laulupeo.
Vääriks selgitamist, et korraldajate kommentaar
oli suunatud peaasjalikult Clackamas Community
College kammerkoori ja vilistlaskoori “Unistus” 55
liikmelisele osavõtule selle juhi Lonnie Cline’i organi-

“ARSIS” Noorte Kellade Ansambel esinemas Aivar Mäe juhatusel 4. aug. 2007
Bethel Cong. Church’is Beavertonis. Pildil Kristi Heinsoo tänamas esinejaid.
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seerimisel. Oregoni eestlastest osavõtjate arv ulatus
43-le. Nendest olid kaastegevad tegelastena 18
rahvatantsijat, 8 segakoori liiget ja 4 muusikut. Kurvas
tavalt vähenes portlandlaste osavõtt Helle ja Paige
Baker’i võrra, kuna enne ärasõitu L.A.-sse oli Paige’l
ootamatu autoõnnetus tugevate vigastustega.
LEP-de kavas oli üle tosina suurema eriürituse,
alates ERKÜ Kongressi, avaaktuse, kunstinäituse
avamise ja külaliskontserdiga, kus esines CCC kammerkoor ja vilistlaskoor “Unistus” Lonnie Cline’i juhatusel ja rahvatantsuansambel “Kuljus” Tallinnast. Eeltoodule lisandus kutsutud külaliste vastuvõtt, tutvumis
õhtu ja hilisem Salakõrts.
Teise päeva kava algas golfiturniiri, hommikupalvuse, proovide, mitmete seminaride ja loengutega, Alberta eesti pioneeride järeltulijate ettekandega. Kõrgpunkti moodustas laulupidu ja õhtune teatrietendus
“Kihlus” eemalasuvas teatris ja Salakõrts.
Kolmanda päeva agenda haaras tervisejooksu,
hommikupalvuse, rahvatantsijate ja muusikute
peaproovi, seminarid, organisatsioonide koosolekud,

TEATED
Veteranide ja sõprade aktuse, rahvatantsukontserdi
hotelli lähikonnas asuval vabaõhulaval, pidupäevade
balli ja hilisema Salakõrtsi.
Neljanda päeva program algas EOLL Üldkogu
koosolekuga, kus muuhulgas valiti järgmiste Lääneranniku Eesti Päevade asukohaks Seattle ja EOLL
esimeheks Toomas Napa
Järgnes piduliste 64 km. pikkune bussi / autosõit
Malibus asuvasse Calamigos Ranch’i, kus toimus
Oikumeeniline Kontsert-jumalateenistus praost Toomas Vaga, preester Stefan Pettai, õpetaja Jüri Pallo
teenimisel ja CCC kammerkooride kaastegevusel. Viimane esitas Cyrillus Kreek’i “Eesti reekviem”
Peale kontserti toimus samas praost Toomas Vaga
teenimisel Osadus- ja Palvekoosolek.
Pärast jumalateenistust ja kontserti algas kõrvalasuvas pargis rahvapidu, kus oli igal võimalus osa
võtta rahvatantsudest, pallimängust või meeleolukast
laulust Portlandi pillimeeste saatel. Ja varjuliste puude all oli oli kaetud maitsev toidulaud. Oli kahju, et
pidime alustama varaõhtul tagasisõitu hotelli ja sealt
koos pakkidega lennujaama kojusõiduks.
H.K.

Clackamas Community
College kammerkoorid
esinemas suurearvulises
koosseisus 28. LEP-de
Külaliskontserdil
Lonnie Cline’i juhatusel.

Portlandi eesti noored
tunnevad mõnu LEP-de
Tutvumisõhtust toidu ja
lõbusa tantsuga.
Pildil vasakult:
Triina Merilo, Megan Vaga,
Suvi Mirka, Britanii Eby,
Ian Maurer, Taavi Arraste.
(külas Eestist)

PILTE LEP-DE KONTSERT - JUMALATEENISTUSEST
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Oikumeenilisel
Kontsert-jumalateenistusel
12. augustil 2007
Calamigos Ranch,
Malibu’s, Calif.
teenisid õpetaja
Jüri Pallo, praost
Toomas Vaga ja
preester Stefan
Pettai.

Koorikontserdil
esines Clackamas
Community College'i Kammerkoor ja vilistlaste
Kammerkoor
“Unistus” Lonnie
Cline’i juhatusel,
esitades kaheksa
osalise Cyrillus
Kreek’i “Eesti
Reekviem”.
Klaveril Scott
Mangle.
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Rahvatantsu-kontserdil veekoskededega ümbritsetud
kõrgel vabaõhu
laval oli esinejaid
Tallinnast, Vancou
verist, Portlandist,
Seattlest ja Los
Angelesest.
Hoogsat tantsumuusikat pakkus
ühendbänd Portlandist ja Los Angelesest.

Rahvapeol Calamigos
Ranch’is, Malibus, jatkus
puude varjus aega ka
rahvatantsuks, pallimänguks ja ühislauludeks.
Pildil: erikeskuste tuttavad ja sõbrad lauluhoos.

PILDIKROONIKAT

SUVEPÄEVAST

Diakon Kalle Merilo peab suvepäeval huvitava avapalvuse

On käimas äge võistlus köievedamises nii noorte kui ka veidi vanemate osavõtul

Kalev Sepp on kohtunikuks võistlusel pikkade nööride kerimisel pulgale.
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UUDISEID

KODU–EESTIST

Tallinna Hirvepargis peeti
mälestus – kõnekoosolek

Eestlane Gerd Kanter on
kettaheite maailmameister

Gerd Kanter võitis kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Osakas kettaheites kuldmedali

President Ilves tuli üritusele koos poja Luukas Kristjaniga

President Toomas Hendrik Ilves kutsus 23. augustil Tallinnas Hirvepargis kõnekoosolekul üles andma
kommunistlikele rezhiimidele sama hukkamõistvat
hinnangut, nagu on rahvusvaheline üldsus andnud
natsismile.
“Molotov-Ribbentropi pakt ja kõik, mis sellega seotud, paljastab totalirismi olemust vist paremini kui mis
tahes teine üksikjuhtum,” ütles president Ilves esimese Hirvepargi meeleavalduse 20. aastapäevale pühendatud kontsert-kõnekoosolekul. “Tänane päev
tähendab meile jätkuvalt üht – kommunism võrdub
natsismiga, sirp ja vasar haakristiga. See on väljakutse meile siin, kes me elame kahe totalitaarse süsteemi omavahelise saagijagamise territooriumil.”
Ilves kutsus üldsust üles mõtlema, kuidas austusega ja suurejooneliselt mälestada kõiki kommunistide kuritegeliku tegevuse all kannatanuid. Eraldi tõstis
president esile vene rahvusest Eesti kodanikke, kes
kannatasid tema sõnul NSV Liidu terrori all eriti raskelt. “Narvas oleks vaja püstitada neile mälestusmärk,” lisas ta.
1987. aastal rahvusliku vabadusliikumise käivitanud Hirvepargi koosoleku üks eestvedajaid, europarlamendi saadik Tunne Kelam toetas oma kõnes mälestusmärgi püstitamist kõigile kommunismiohvritele.
Samuti lubas Kelam teha tööd selle nimel, et saavutada kommunismi kuritegude hukkamõistmine sarnaselt
natsismiga kogu Euroopa Liidu tasandil. “Kogu Euroo
pa peaks tulevikus tähistama 23. augustit võrdselt
kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäevana.”

Kergejõustiku MM-il Osakas oli meeste kettaheites Gerd Kanter teistest peajagu üle ja võitis kolmanda vooru tulemusega 68.94 kulla.
Hõbeda võitis 66.68 sakslane Robert Harting,
pronksi hollandlane Rutger Smith 66.42 meetrise heitega. Maailmameister Virgilijus Alekna kaks katset
ebaõnnestusid ja leedulane piirdus tulemusega 65.24
mis andis talle neljanda koha.
Pärast kullavõitu ütle Gerd Kanter ETV-le, et ta on
seda päeva väga pikalt oodanud. “Täna on minu
päev! Juba hommikul ärgates mõtlesin kullast. Viimastel suurvõistlustel olen ikka pidanud leppima
hõbedaga, kuid need polnud häbiväärsed kaotused,
sest võitja Alekna on maailma kõigi aegade parim
kettaheitja ning ta on mulle viimastel aastatel olnud
suureks inspiratsiooniks.”
VES

Eestis sadas maha
augustikuu lumi
Teist korda tänavuse augustikuu jooksul on Harjumaal maa valge, sedapuhku siis Ääsmäel. Merike
Merilain Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist märkis, et radaripildi järgi ulatuvad pilvetipud ikka
veel 8-10 kilomeetri kõrgusele, seega peaks tegu olema peeneteralise rahe, mitte veel lumega, kirjutab
Ilm.ee. Rahe tegi Harjumaal mitmes paigas maa valgeks ka eelmisel nädalal, näiteks Viimsi poolsaarel ja
Tavasalus kattus maa valge rahekorraga.
VES/BNS

Eesti kaotab turismiturgu
Juunis 2007 oli Eestit külastanud turistide arv 30
000 võrra väiksem kui juunis 2006. Eesti kaotab turismiturgu nii Lätile, Leedule kui ka Soomele ja Rootsile.
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MISCELLANEOUS NEWS FROM ESTONIA
Prime Minister Andrus Ansip
receives Polak Award

President Ilves at CSIS
Forum in Washington

Prague, Charles University, August 6. 2007.

President Toomas Hendrik Ilves spoke at Center
for Strategic & International Studies (CSIS) as part of
its Statesmen’s Forum series. President Ilves spoke
about the definition of “New Europe” and then
answered questions on a number of topics, including
energy and cybersecurity. Zbigniew Brzezinski, a
trustee and councelor at CSIS, introduced the
president.

Today at Charles University in Prague, Prime
Minister Andrus Ansip was handed over this year’s
Vashek and Anna Maria Polak Award for the promotion of freedom, democracy and market economy in
Estonia. The Prime Minister confirmed in his speech
that all the three values praised by the award are
extremely important for Estonia. The Prime Minister
especially emphasized the importance of freedom.
“Freedom means something very special to Estonia”, Ansip said. “It means the right to decide on our
own future, the right to choose our own path. We
know what it means to live without freedom.”
According to the Prime Minister, we now have
the moral duty to help others who are still building
their country, but all countries have to make their own
decisions and do their homework. This is what the
Prime Minister considers the greatest lesson for Estonia when joining NATO and the European Union.
“Although Estonia is now a member of both the
European Union and NATO and we have completed
most of the reforms, we are still learning,” Ansip said.
According to Prime Minister Ansip, Estonia has under
stood the importance of listening to and supporting
other member states.
The Vasek and Anna Maria Polak Award was
handed to Prime Minister Ansip by the former American Ambassador in Estonia Aldona Wos, who praised
the rapid economic growth and the e-elections and egovernment system in Estonia. The award also includes an honorarium of 5000 dollars.
VES

WIRED magazine features
cyber-attacks on Estonia
An article in the September issue of WIRED
magazine is advertised on the front cover with the
header “Hackers take down the most wired country in
Europe.” The article discusses, from a technical pers
pective, the recent cyber-attacks , or botnet attacks,
carried out against Estonian web sites in the aftermath of the Bronze Soldier incident.
Discussing how botnet attacks work, the article
discusses how a few individuals can marshal the
forces of the net, beginning with for-hire hackers and
so-called zombie computers – computers that have
been hijacked to send large volumes of traffic over
the internet. The article clearly describes the situation
shedding light on the e-attacks that Estonia endured,
calling it a possible Web War I.
VES

VES

President Ilves presents commemorative
stone for the restoration of independence
to artist Heinz Valk
At a reception on August 15 for cultural figures in
Kadriorg, President Toomas Hendrik Ilves presented
a commemorative stone for the restoration of Estonian independence to Heinz Valk, who coined one of
the most famous sentences from the end of the 1980s and beginning of the 1990-s, “One day, we will win
in any case !”
Speaking to those invited to the reception, the
Estonian Head of State emphasized that August 20th
should be called the Anniversary of the Restoration of
Independence, not Re-Independence Day.
“Do we really regard the return of the freedom
that was desired for half a century as something impersonally achieved by others? The word “re-independence” says just that. The “restoration of independence” on the other hand is active, and the result of
our own purposeful activity. As it actually was,” said
President Ilves.
According to the Estonian Head of State,people
are used to saying that not a single drop of blood was
spilled to restore independence in Estonia. “But this is
not true. Estonia regained its independence by paying
for it with tens of thousands of lives and destroyed
destines,” said the Estonian Head of State. “In Estonia alone, the Communist regime claimed thousands
of victims, including people killed, imprisoned, deported, forced into exile, and persecuted.”
“The example of those who stood up to the evils
of totalitarianism and the remembrance of their suffering helped the Estonian people to remain true to them
selves and to restore their national independence.
Therefore, I think that the victims of Communism deserve a dignified memorial. Not only in the capital of
United States, but also in that of Estonia,” emphasized the Estonian Head of State.
Office of the President.
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CALENDAR OF COMING EVENTS

2
12
16
23
23
30

September
September
September
September
September
September

7
7
14
21
28
28
4
4
11
18
25

2007

Estonian Luth. Church Worship Service at Latvian Church
Volleyball practices start at Metzger School, 10350 SW Lincoln St.
Folk dance practice at Latvian Center
Folk dance practice at Latvian Center
Mixed Choir practice at Latvian Center
Portland Estonian Society’s Gen. Assy’ Meeting & party at the Latvian Center

11:00 a.m.
7:00 p.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
3:00 p.m.
2:15 p.m.

October
October
October
October
October
October

Estonian Luth. Church Worship Service at Latvian Church (Choir performs)
Mixed Choir practice prior to Church Service
Folk dance practice at Latvian Center
Folk dance practice at Latvian Center
Estonian Luth. Church Worship Service at Latvian Church
Folk dance practice at Latvian Center

11:00 a.m.
10:00 a.m
4:30 p.m.
4:30 p.m.
11:00 a.m.
4:30 p.m.

November
November
November
November
November

Estonian Luth. Church Worship Service (Kannel ensemble performs)
Folk dance practice at the Latvian Center
Folk dance practice at the Latvian Center
Folk dance practice at June Taylor Studio
Folk dance practice at the Latvian Center

11:00 a.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.

2 December

Estonian Luth. Church Worship Service (Kannel ensemble performs)

11:00 a.m.

.
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VÄIKESED RAHVATANTSIJAD TANTSUPEOL

Soovime jõudsat paranemist !
Augusti algunädalal tabas abielu
kaudu meie ühiskonda kuuluvat
Paige Baker’i ootamatu autoõnnetus, mille tagajärjel tekkis tal
kümme valurikast luumurret.
Helle ja Paige olid valmistumas
autosõiduks Los Angelesse, et
osa võtta 28. Lääneranniku Eesti
Päevadest. Teatavasti võtab selle
paranemine üsna mitu kuud.
Seega peab Paige loobuma ka
mõneks ajaks oma lemmik spordist – võrkpalli harrastamisest.

Lääneranniku Eesti Päevade rahvatantsu-kontserdil
olid esindatud ka üle tosina noorpõlve rahvatantsijat.
Pildil tagareas keskel Janne Sepp ja esireas paremalt
teine, Anne-Liis Sepp, Portlandist.

Soovitame Helle’l ja Paige’il
hoida alal kontakti oma pallimängu sõpradega, külastades kolmapäeva õhtuseid jutlemisi tuntud
Garden Home “Old Pub’is”.

