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Legend Lakewoodi valgest liivast
Lakewoodi valge liiv on tagasihoidlik nagu sõnajala õis. Teda ei leidu laia juttu ajavas rahvahulgas Piprapoe leti ees. Teda pole võimalik näha keskpäeva lõõmavas päikeses gaidide supluspaigas järve kaldal. Ja teda ei näe
iial need linnalapsed, kes kolmehobusejõulise taskulambiga öösel pimestavad kõiki vastutulejaid. Lakewoodi valge
liiv helendab üksikuil metsaradadel. Ta muutub seda valgemaks, mida sügavamaks süveneb öö. Sõbralikult juhib ta
iga skaudipoissi ja gaiditüdrukut, kes ainult kuu või tähtede valgusel säeb oma hiliseid samme. Kuid kõige valgem
on ta siiski talvistes laagrimälestustes. Ja see Lakewoodi valge liiv on pealegi nõiutud liiv! Sellest liivast võib leida
kulda. Neid kullateri on loomulikult palju-palju raskem otsida, kui valget liiva ennast. Aga ometi leitakse neid ja
viiakse koju kaasa.
Mismoodi näevad välja need kullaterad?
Üks naerunäoline mälestus, millest emale ei räägita, aga mis soojendab südant kogu koolitalve. Üks uus
sõprus sõlmitud kahe teineteisest tuhandete miilide kaugusel elava eesti skaudipoisi vahel, kes varjasid end samas
kadakapõõsas laagripolitsei ja gaidlaagri juhi eest. Üks hiigla vahva laul, mida õpiti vihmas suitseva ja susiseva
lõkke juures, kui juht läks magama.
Jah, Lakewoodis on olemas valge liiv!
Nii lõppes legend.
skm Jyri Kork

The Legend of the White Sand of Lakewood
The white sand of Lakewood is as subtle as a fern blossom. It cannot be found among the crowd chatting
loudly by the Pipra Pood. It is not visible in the blazing noontime sun by the lakeside where the girls swim. It is
never seen by those urban children who blind anyone who walks toward them at night with a three-horsepower
flashlight. The white sand of Lakewood glows on isolated forest paths. It becomes ever whiter with the deepening
of the night. It is a friendly guide for every scout and gaid taking a late-night walk by no other light but that of the
moon or stars. But it is at its whitest in our wintertime memories of camp. Lakewood’s white sand is enchanted!
You can find gold in this sand. Of course, it is much, much harder to find these bits of gold than it is to coome
across the white sand itself. And yet we find these bits and take them home.
What do these bits of gold look like?
They are a memory that makes us smile, one that we won’t share with our mother, one that warms our heart
through the winter of school days. They are a new friendship struck between two Estonian scouts living thousands
of miles apart who found themselves behind the same juniper bush, hiding from the camp police and the girl scout
leader. They are a marvelous song that you learned by a campfire that smoked and hissed in the rain after your
leader had gone to sleep.
Yes, there is white sand in Lakewood!
So ends the legend.
skm Jyri Kork

Laagri registreerimislehed ja muu teave on üleval Järvemetsa veebilehel www.jarvemetsa.org.
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Muusikalist külakosti Eestist

mida aasta jooksul õppida on jõutud. Jagati tunnistusi, häid soove, muusikat ja maasikaid…
Washingtoni Eesti Kooli seltskonnast on
kujunenud ühtehoidev pere, kus üksteist tunnustatakse ja innustatakse. Iga aastaga seob meid järjest
enam ühiseid mälestusi ning uusi ettevõtmisi.
Septembrist koguneme jälle, väiksed ja
suured, et koos Eesti asja ajada.
Ilusat suve ja kohtumiseni sügisel!
Margit Aav

Emadepäeval, pühapäeval 10. mail, olid
Baltimore Eesti Maja külastamas kaks muusikut
Eestist - Tajo Kadajas ning Taavi Peterson. Nad olid
tulnud nädalasele USA külastusele, viibides peamiselt
New Yorgis ning andes 2 kontserti sealses Eesti Majas, kuid leides ka aega külastada Baltimore. Niisiis
vaatamatta emadepäevale kogunes Baltimore Eesti
Majja kenake hulk inimesi kontserti nautima.
Pärastlõuna avas Seltsi esinaine Lea Kiik,
kes lühidalt tutvustus esinejaid ning soovis kõigile
toredat kontserdielamust. Kontserdi esimene pool oli
üleval saalis, Taavi mängimas kitarri ning kordamööda või koos lauldi paljusid Urmas Alendri laule, nii
tema soolokarjäärist kui ka Ruja ansambli aegseid,
ning sekka ka mõned teistelt autoritelt ja lauljatelt.
Kuid enamus laule olid 1980-ndatest aastatest, olles
paljudele tol ajal Eestis üleskasvanutele väga tuntud
ning paljudki laulud väga lähedased. Paljud ümisesid
laule kaasagi.
Kuna oli väga suviselt soe kevadine pärastlõuna, läks saalis väga soojaks ning konsterdi teine
pool toimus all "Kuld Lõvis", kus oli märksa mugavam ja jahedam olla. Köögist oli võimalik osta perenaise Mareti poolt tehtud võileibu ning mitmesuguseid kooke ning kõrvale kohvi. Kel janu suurem, siis
leidis baarist sobivat janukustutust, kus baarimees
Andrus lahkelt kõiki teenindas.
Pärast kerget einet ning lühikesi vestlusi
asusid muusikud taas rahva ette, seekord lauldes laule
1970-ndatest, paljud siinsete muusikute poolt tuntuks
lauldud, hiljem eesti keele tõlgitud ning meie muusikute poolt esitatud. Kui enne üleval saalis ümisesid
laule kaasa viimasel ajal Eestis ülessekasvanud ning
siis siia tulnud, siis all baaris ümisesid laule inglise
keeles kaasa siin üleskasvanud.
Oli väga tore kontsert! Muusikutelt nõuti ka
lisapalu ning Seltsi poolt ütles neile tänusõnad siinkirjutanu. Oli väga meeldiv pärastlõuna ning tore
emadepäev. Aitähh Tajole ja Taavile.
Vilve Ladon

Kooliaasta lõpetamine
Mai keskpaigaga sai läbi neljas aasta Eesti
Washingtoni Koolis. Kooliaasta lõpetamiseks koguneti 16. mail Eesti saatkonda, kus päevale lisas pidulikkust laste kunstinäituse avamine ning kontsert.
Kõik, alates pisikestest kuni suurteni said näidata,

Esimesel pildil lapsed ühislaulu laulmas,
teisel laste ühistööna valminud seinapilt
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gaidmaleva laagrialal (ehk Järvemetsa) peamajas.
Kokku tulid lapsed ja õpetajad/lapsevanemad kuuest koolist - Lakewood, New York, Connecticut, Boston, Philadelphia ja Washington. Tol
päeval võis majas olla ligi 200 inimest, neist üle 80ne koolilapse. Kohal olid ka kaks õpetajat Eestist
Moostest (Krista Sildoja ja Kristi Zolgo), kes aitasid
läbi viia töötubasid ning kaks noormeest (7- ja 9aastased Mihkel ja Uku, nende pojad), kes päeva
lõpupoole kõigile koosolijatele akordioni mängisid.
Hommikul esimeseks ühistegevuseks tuli
igal koolil valmistada kaasavõetud toorainetest küpsisetort. Lakewoodi Eesti Maja poolt pakuti võimalust kasutada mikserit vahustamiseks või kel vaja, sai
minna kööki oma marju pesema. Oi, kui maitsvad
paistsid välja kõik valminud koogid! Kuid nagu küpsisetordile ikka, on vaja tal natuke seista ja mahlad
sisse imenduda. Seepärast siis valmistatigi need kohe
hommikul, et oleks hea pärastlõunal süüa.
Päeva alustuseks ütles tervitussõnad Külli
Rannamäe Lakewoodi koolist ning seejärel oli järg
juba kokkutulnud koolide käes, kes kõik kordamööda
lavale astusid ning lühidalt end tutvustasid. Lauldi,
mängiti kannelt, öeldi enda kohta lühitutvustusi,
näidati enda tehtud käsitöid jne. Igal koolil oli midagi
omalaadset pakkuda. Tore oli ka see, et igal koolil
olid omad ühesugused T-särgid, nii oli lapsi kerge
eristada, et kust keegi oli. Lauldi ka mõned ühislaulud
("Eesti naljalaul", "Kauges külas", "Mis on kodu, kus
on kodu" ning "Maa tuleb täita lastega") ning siis oligi aeg jaguneda vanuse järgi gruppideks ning kordamööda tegeleda erinevate tegevustega. Töötubadeks
olid rätinuku valmistamine ja kandlemängu kuulamine, regilaulu laulmine ja ringmängude mängimine, mida juhendasid Eestist tulnud koolitajad, siis
vahukoorega kamavahu valmistamine New Yorgi
kooli eestvedamisel ning õuemängud Washingtoni
kooli juhendamisel.
Tegevuste vahele mahtus ka ligi tunniajane
lõunasöögi aeg. Lõunasöögi olid valmistanud lahked
Lakewoodi inimesed Eerik Musta eestvedamisel ning
kohalike perenaiste abiga. Kõik lasid soojal toidul
hea maitsta (kartul hakklihakastega, soovi korral kurgisalatit, hapukapsast või peedisalatit kõrvale, või siis
viinerit saiaga ja salatitega). Ning aega jäi veel ülegi
teiste lastevanematega juttu ajada, lastel aga õues
ringi joosta ja koos mängida. Ilm oli just parasjagu
kevadiselt soe ja päikesepaisteline, et õues olla.
Päeva lõpupoole kuulati Mihkli ning Uku
akordionimängu, mis väga soojalt vastu võeti ning
taas lauldi koos mõned ühislaulud. Ja oligi aeg

Eesti Seltsi Aiapidu
Baltimore Eesti Maja tagaõues

Pühapäeval, 14. juunil kell 4 p.l.
Pakkumisel krabisupp, suitsukala,
grillvorstid, salateid ning palju muud.
Baaris on müügil eesti ja leedu õlled.
Esineb Baltimore-Washingtoni
Eesti Segakoor
Sissepääs: täiskasvanutele $16.00 /
noortele $8.00
Koosviibimise ajaks on varutud
palgatud julgeolek ja
parkimise alad on kindlustatud.
Baltimore Eesti Selts otsustas muuta
traditsioonilise Isadepäeva Aiapeo
laupäevaselt päevalt pühapäevale kuna siis
on liiklus Maja ümbruses vaiksem.

Mulle kuulub terves ilmas kõige suurem varandus,
sündimisel sülle langend hindamatu pärandus:
geenidega anti mulle Eesti jonn ja Eesti meel,
hällis juba pandi suhu selle ilma kaunim keel…
(Leida Rohtla)

Eesti Pärimuspäev Lakewoodis
Juba kolmandat korda kogunesid USA Idaranniku eesti koolid kokku Lakewoodi, New Jersey'
sse, et koos pidada Pärimuspäeva. Päeva alguseks oli
välja kuulutatud kell 11, et kaugemalt tulijatel oleks
aega hommikuseks sinnasõiduks. Kuigi - Bostoni
kooli lapsed ning õpetajad ja osad lapsevanemad olid
saabunud juba reede õhtul ning ööbisid skaudi-ja

järgneb lk. 4
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algus lk. 3

USA korp! Indla liikmed
käsitööfestivalil

Pärimuspäev lõpetada. Lõpusõnad laususHelica DeShaw Lakewoodi koolist ning tänati kõiki koolilapsi
ning nende õpetajaid ja vanemaid, kuid kõige suurema tänu teenisid Moostest tulnud õpetajad Krista
Sildoja ja Kristi Zolgo. Koos tehti ka Lakewoodi
Eesti Maja juures ühispilt kõigist koolilastest.
Tõelise lõpu päevale andis aga ühine küpsisetordi söömine. Küll see maitses hea!
Aitäh korraldajatele! Ning suur tänu lastevanematele, kes oma lapsed kohale tõid, kes ligemalt, kes mitme autosõidutunni kauguselt. Ning suured tänud kõigile õpetajatele, kes terve talve jooksul
meie lastega tegelevad!
Vilve Ladon

Maikuu esimesel nädalalõpul toimus igaaastane USA suurim lamba, villa, ketramise ja kudumise festival – Maryland Sheep & Wool Festival.
Selle asukohaks on Howard County Fairgrounds,
West Friendship, Maryland. Kõik, kes on huvitatud
ketramisest, kudumisest, viltimisest, vokkidest, kangastelgedest, sukavarrastest, lõngast, lammastest,
laamadest, alpakadest, kitsedest ja mistahes käsitööst
leiavad seal palju huvitavat. Seal on võimalik tutvuda
ka vägagi erinevate lambatõugudega ja vaadata hästi
väljaõpetatud lambakoerte tööd.
Pühapäeval 3. mail kogunes grupp USA
korp! Indla liikmeid Festivali uudistama. Imetleti
kauneid lõngasid, pehmet lambavilla, kõikvõimalike
käsitöötarvetega kuhjatud müügibokse. Suurt huvi
pakkus võistluseks esitatud käsitööde näitus, kus nii
mõndagi kudumit, vilditud eset, salli ja kinnast kaunistasid sinised, punased, kollased, rohelised ja valged paelad, tähistades erinevate kategooriate esimese
viie koha võitjaid. Suurtes lautades saime tutvuda
mitmest tõust lammastega. Näituseväljakul toimus
samal päeval lambatõugude paraad, kus teadustaja
tutvustas iga tõu omadusi. Veel kolmas eriti huvitav
paik oli suur tolmune areen, kus räägiti lambakoerte
väljaõpetamisest ja demonstreeriti truude penide
oskusi.
Päev oli ülimalt huvitav ja üsna väsitav,
kuna teha ja näha oli palju. Kõik, kes festivalil
käivad, õpivad seal olles nii mõndagi. Festivalil on
aastate jooksul õpetanud ka eesti kudumist Merike
Saarniit ja Nancy Bush.
Tiina Ets

ESM ja EGM USAs Tutvuslaager
ja Lõkkeõhtu
Laupäeval, 2. mail oli Lakewoodi Eesti
Maja täis lapsi koos oma vanematega. Peeti USA idaranniku koolide kokkutulekut "Pärimuspäev". Päev
oli sisutihe ning toimekas, ning paljud kaugemalt tulnud võtsid vastu võimaluse jääda ööseks telkima Järvemetsa laagrialale, et mitte ette võtta pikka koduteed
peale pikka päeva. Ning Bostonist tulnud olid laagrialale jõudnud juba reede õhtul ning ühe öö juba peamaja tubades veetnud. Laupäeval saabunutele aga
pakuti telkimisvõimalust hundude laagrialal.

Esimesel pildil Washingtoni Eesti Kool end
tutvustamas, teisel pildil koos küpsisetorti
valmistamas ( pildil on näha ka teised tordid ning
koogi täispikkuseks tuli päris mitu meetrit)
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Peagi järgnes sellele maitsev õhtusöök, mille olid
valmistanud CT Sõprade Seltsi esinaine Linda
Linask, gaidüksus CT Põhjatütred juht ngdr Ellen
Müürsepp ning Häly Laasme. Köögiasjus peab tänama ka abivalmis külalisi Bostoni Eesti Koolist, kes
kohe lõid käed külge seal kus nägid võimalust. Veel
tükk aega hiljemgi peale õhtusööki oli mitmeid söögisaalis istujaid, kes omavahel tutvusid ning juttu ajasid, mil teised tegid veel viimaseid ettevalmistusi
telkide ning magamisasemete sättimisel.
Pimeduse saabudes aga suunduti skautide
laagrialale, kus toimus lõkkeõhtu, mille juhtideks olid
salgajuhid Linnea ja Karl ning keda toetasid ka
skautjuhid. Lisaks neile veel suur, suur tänu nskm
Tarmo Tammarule kitarril saatmise eest ja nskm Heili
Paluojale, kes ka laulmisele kaasa aitas. Lauldi mitmeid traditsioonilise laagrilaule, jagati ka laululehed,
et oleks lihtsam kaasa laulda neil, kel need laulud
võõrad. Samuti räägiti lühidalt, mida veel laagrilõkke
ajal tehakse ning ka oli lastele varutud vahukomme ja
shokolaadi ja küpsiseid, et lõkkel "s'morse" teha.
Jagati ka lastele pimeduses hõõguvaid pulgakesi, millega just pisematel väga põnev mängida oli. Lõkkeõhtu lõppes sõprusringi ja õhtupalvega, nagu laagrilistel ikka tavaks on.
Saunamees skm Mati Kobin, kes on ühtlasi
ka Eesti Skaudi- ja Gaidisõprade Seltside Liit USAs
esimees, oli sauna kuumaks kütnud ning nii külalistel
kui ka vastuvõtjatel oli hea võimalus pikk päev lopetada saunamõnusid nautides.
Nii söögisaalis kui ka peamaja seintel oli
väljas fotosid Järvemetsal toimunud üritustest, samuti
oli söögisaalis väljas näitus mitmetest ajaloolistest
skauditegevusraamatutest ning meenetest. Meid vastuvõtvad skaudid ning gaidid olid ära teinud suure
töö, et oma tegevust tutvustada ning jääb vaid loota,
et mõned kohalolijatest said sellest "pisiku külge"
ning ühinevad Järvemetsa laagri tegevusega.
Pühapäeva hommik algas äratusvilega ning
kõik lapsed kutsuti hommikuvõimlemisele ning tervisejooksule. Peale seda pakuti lastele järve kaldal
kuuma kakaod. Vanematel oli aga natuke aega veel
ärgata ning hommikusi toimetusi teha, enne kui asuti
ühiselt maitsma köögiabiliste valmistatud hommikusööki. Pühapäeval said soovijad proovida ka suurt
`trebuchet`, mida olid Jüripäeva laagris selleks otstarbeks seedrist ja köitest ehitanud CT eesti skautüksus
Vikerlased.
Peale hommikusööki istuti veel tükk aega
ümber laudade ja aeti juttu teiste koolide esindajatega. Ehk nii mõnestki vestlusest areneb välja mõni

Nii siis oligi, et pealelõunal kella viie paiku
hakkas laagriala parkimisplatsile saabuma autosid,
sees rõõmsad ja ärevil lapsed koos oma vanematega.
Mitte just paljudel siinsetel lastel pole ju võimalust
olnud ööbida telgis, on see ju eksootika ning põnev
elamus.
Peamaja juures olid laagrilisi vastu võtmas
noored skaut- ja gaidmaleva saadikud (11-12 aastased) Maiki Müürsepp, Maria Siismets, Krista Pustrom ja Brianna DeShaw. Salga juhtideks olid (15.
aastased) vanemskaut Karl Siismets (kes oli ka komandant) ja vanemgaid Linnea Tõõtsov. Saadikud
juhatasid saabujad tutvuslaagrisse ning abistasid ka
telkide ning ööbimisvarustuse kohaletoimetamisega.
Kui tutvumislaager oli enam-vähem püstitatud ning külalised end natuke sisse seadnud, koguneti peamaja juurde, kus gdr Leena Kangro lausus
mõned tervitussõnad ja kuulutas tutvuslaagri avatuks
ning tehti ka kohalolijatest grupipilt. Koos skautidegaidide ning abilistega võis kokku kohal olla ligi 8090 inimest. Peale seda suunduti gaidide ja hellakeste
laagriala poole, kust alustati laagri tutvumisega.
Laagrit tutvustasid kohalolnud lapsevanematele nskm
Leelo Linask ja gdr Leena Kangro, lapsed aga koondati kokku ning vanemskaut Karl Siismetsa ja vanemgaid Linnea Tõõtsovi eestvedamisel korraldati neile
väike metsamäng - tuli lahendada mõistatusi ning olid
ka mõned mängud. Lastel oli huvitav ning põnev,
samas tutvuti ka laagrialaga, jalutades läbi gaid - ja
skautlaagri, järvest mööda ning peatus tehti ka sauna
juures. Sama jalutuskäigu tegid ka lapsevanemad, samal ajal kuulates nskm Leelo Linaski ja gdr Leena
Kangro selgitusi gaidliku ja skautliku tegevuse kohta
üldisemalt, ning laagri tegemistest ja toimetustest.
Jutuks tulid nii metsa- kui ka öömäng, mis on laagrilistele vast alati kõige meeldejäävamad. Kuid
rõhutati ka laste iseseisvust ning enda eest vastutamist. Et on küll laagrivanemad ning nn. kasvatajad,
kuid isiklike asjade ning telgi korrashoiu eest peab
iga laps ise hoolitsema. Mainiti ka, et vahest läheb
päris pingeliseks, et kes suudab kõige ilusamini ning
korrektsemalt oma telgi korras hoida.
Saabudes tagasi peamaja juurde, oligi varsti
aeg lippude langetamiseks. Paljud kogunesid seda
jälgima peamaja juurde, kuid nagu laagris tavaks, kus
iganes sa sel ajal juhtud olema, pead oma toimetamised jätma pooleli ning pilgu suunama langetavatele
lippudele. Lastel oli söögisaalis võimalus endale
meisterdada väike puust nimesilt, mida sai nahknööriga endale kaela riputada. Ka oli laual hulk värvipliiatseid, millega oma nimesilti kaunimaks teha.
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Koguduste 2014.a tegevuse ülevaateid esitati jägmiste
koguduste kohta: Portland, Kesk-Florida, San Francisco, Seattle, Minnesota, Michigan, Cleveland, Chicago, Baltimore, Washington ja New York. Kuigi
kogudusi on palju, mitmel on tegevus kahanemas
ning kaalutakse tegevuse lõpetamist.
Praost Salumäe tegi ülevaate praostkonna
tegevusest ning rõhutas, et enamus konsistooriumi ja
praostkonna koosolekuid peeti emaili teel. Kauguste
tõttu pole võimalik enam ümber laua kokku saada.
Tulevikus hakatakse rakendama Skype-i grupi kõnekoosolekute pidamiseks. Jätkas arutlus praostkonna ja
koguduste tuleviku üle. Kogudused on väikesed ja
ainult üks jõuab pidada täisajalist õpetajat. On vaja
leida kogudustes inimesi, kellel oleks võimalik
teenida kas diakoni või abi-õpetjana.
Pikem arutlus toimus praostkonna piiride
muutmise üle, kus praegune USA ja Kanada praostkonnad tuleks kokku ja moodustaks Põhja Ameerika
praostkonna. Tehakse ettepanek konsistooriumile
sellist liitumist uurida. Õp Mart Salumäe valiti USA
praostkonna praostiks. Sinod lõppes jumalateenistusega Läti kirikus, kus teenisid praost Salumäe, õp
Laur ja õp Vahter.
Sinodi lõunavaheaeg langes kokku Eurovisiooni saate algusega ning sinod vaatas esimest
tundi ja nägi Eesti esinemist. Peale sinodit sõideti
koos Portlandi koguduse liikmetega Multnomah Falls
Lodge'i, kus toimus sinodi õhtusöök. Multnomah
Falls on Oregoni Cascadide mägestikus, kus on näha
imeilusat veekoske mis langeb 612 jalga (186,5 m).
Oli aega enne õhtusööki minna lähemalt koske
vaatama. Sellega lõppes EELK USA praostkonna
viljakas sinod.
Agu Ets

suurem ettevõtmine või vähemalt tihedamad sidemed
teiste koolidega ja lastevanematega. Kuid peagi saabus aeg, mil oli vaja oma telgid kokku pakkida ning
tutvumislaager lõpetada. Laager lõppes lippude ning
eesti hümniga. Jäeti hüvasti Lakewoodi liivaga ning
uute sõpradega, lootes, et nii mitmedki meist kohtume taas samadel metsaradadel juulikuus, mil on
skaut- ja gaidlaager Järvemetsal.
Korraldajajad tahavad öelda suured-suured
tänusõnad kõigile abilistele ja lastevanematele, eriti
aga just noortele juhtidele ja saadikutele, kes aitasid
tutvuslaagrit läbi viia. Lisaks juba eelnimetatutele
olid laagris abiks ka ngdr Aino Liis Tõõtsov ja sj
Magnus Skonberg ning nskm Silver Laur ja nskm
Ivan Kavoleff.
Kohal olid huvilised Bostoni, Connectikuti,
Philadelphia, New Yorgi, New Jersey ja Washington,
DC piirkondadest. Eesmärk oli tutvustada Eesti Skautide Malev USAs ja Eesti Gaidide Malev USAs
olemasolu, tegevust ja põhimõtteid nende peredele,
kel puudus varasem kokkupuude nii nende organisatsioonide kui ka laagri tegevusega. Lastele sooviti
anda väike tutvustus laagrielust Järvemetsal, kus üksused on skaudid ja gaidid, kes tulevad kokku metsa
all mängima ja selle kaudu õppima nii loodusest kui
ka teineteisest mõnu tundma, samuti ennast proovile
panema.
Ootame uusi skaudi ja gaidi pereliikmeid!
Selle aasta suvelaagri kuupäevad on 18-26
juuli. Infot saab www. Jarvemetsa.org ning järgmised
talgud on Järvemetsal 30. mail.
Laagri peakorraldajad olid nskm Leelo
Linask ja gdr Leena Kangro.
Vilve Ladon (Washingtoni Eesti Kool)
peakorraldajate toetusel

Meeldetuletus
Seltsi 2015.a. liikmemaksud tuleb tasuda
aasta esimese veerandi jooksul. Täisealiste maks
on $35.00/a. ning õpilastele ja pensionäridele
$25.00/a. Tšekid kirjutada BES-i nimele ning saata
laekurile aadessil: BES • c/o Lea Kiik • 2206
Chilham Rd. Baltimore, MD 21209

EELK USA praostkonna
sinod Portlandis
EELK USA praostkonna sinod toimus 23.
mail 2015.a Portland, Oregonis, Läti luteri kirikus.
Kokku tulid esindajad Baltimorest, Portlandist, Chicagost, Torontost, Seattleist ja teistest kohtadest,
esidades veelgi rohkem kogudusi.
Sinodid avas praost Mart Salumäe, kes andis
õp Hendrik Laurile EELK teeneteristi, mis aasta aega
oli olnud tema käes. Lisaks tervitati õp Nelli Vahterit
sünnipäeva puhul ning kingiti talle lilli. Avapalvuseks
valis praost Mart Salumäe Meie Isa palve, mida kõik
koos lugesid. Esitatud päevakorraga oldi nõus ning
jätkati eelmise aasta sinodi protokolli kinnitamisega.

BÜLLETÄÄNI TOETUSED
Mai 2015.a.
Aili ja Rein Kreek
$25.00
Laine ja Elmar Einberg
50.00
Helja ja Evart Sarapik
20.00
Kokku
$95.00
25. mai, 2015.a., laekur Tiina Ets
4805 Davron Street, Laurel MD 20707-3105
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Kallid Washingtoni Eesti Seltsi
liikmed ja sõbrad!

Relive the Memories
Remember the singing, the dancing, the
friends and the Caribbean beaches. You now have the
opportunity to re-live the wonderful week that was
KLENK-IEP 2015. Our resident film professional,
Ahti Tubin, recorded the entire week on film. His
unique editing skills have created a one hour DVD
which is now available for purchase. He has also
created a short 5 minute preview which may be seen
by clicking the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=elBpKPU-e6k
The DVD may be purchase in one of the
following ways:
1. Send a check for $20.00 US ($15.00 for the DVD
& $5.00 for shipping) to KLENK-IEP 2015 at 160 W
Camino Real, #179, Boca Raton, FL 33432
2. Visit our website by clicking on the following
link http://www.klenk-iep2015.com/store-shop-2/
and then using pay pal to complete the purchase.
When ordering the DVD, it is important that
you choose either the North American or European version. Please note that the North American
version will be fulfilled from Florida and the
European version will be fulfilled from Estonia.
Till we meet again.
Rein Luning
rluning@KLENK-IEP2015.com 561-409-9335
www.KLENK-IEP2015.com KLENK-IEP 2015 FB

Eesti keeleteadlane Anne Tamm külastab lähiajal
Johns Hopkins Ülikooli ning siinoleku ajal annab ta
loengu 10. juunil kell 12.00 Kongressi Raa-matukogu
Nõupidamissaalis (101 Independence Ave., SE
Washington D.C.) teemal "Euroopa finn-ugri kee-led
aasia ja euroopa keelte vahel". Kõik on oodatud!
Anne Tammel on doktorikraad Budabesti
Ülikoolist, ta on õpetanud finn-ugri keeli ning keeleteadust Florence Ülikoolis. Ta on professor ühes Ungari ülikoolis ja teeb uurimistöid Kesk-Euroopa Ülikoolis ning on kirjutanud mitmeid erialaseid artikleid.

Dear members and friends of Washington
Estonian Society!
Estonian linguist Anne Tamm, currently a
Visiting Scholar at Johns Hopkins University,
will give a presentation entitled "European FinnoUgric languages between the Asian and European
languages" at the Library of Congress on Wednesday,
June 10, at 12 noon.
Klenk-IEP 2015 DVD saadaval
Nüüd on Teil uuesti võimalus läbi elada
Klenk-IEP 2015 imeline nädalal Kariibi merel ning
nautida laulmist, tantsimist, sõpradega koosolemist ja
Kariibi mere randu.
Meie reisil osalenud meeskoorilauljast
professionaalne kaameramees Ahti Tubin võttis üles
kogu nädala tähtsamad sündmused ja emotsioonid.
Tänu tema suurepärasele filmitegemise oskusele on
valminud ühe tunni pikkune DVD, mis on nüüd
kõigile müügil.
Teil on võimalus vaadata 5 minuti pikkust
preview klõpsates järgmist linki:
https://www.youtube.com/watch?v=elBpKPU-e6k
DVD võib osta ühel järgmistest viisidest:
1. Saada tšekk $ 20,00 USA ($ 15,00 DVD & 5,00
saatekulu), Klenk-IEP 2015, 160 W Camino Real, #
179, Boca Raton, FL 33432
2. Külasta meie kodulehte klikkides järgmisel
lingil http://www.klenk-iep2015.com/store-shop-2/ ja
seejärel kasutage pay pal meetodit ostu sooritamiseks.
Tellides DVD on oluline märkida, kas Te
valite Põhja-Ameerika(NTSC) või Euroopa(PAL)
versiooni. Põhja-Ameerika versioon saadetakse
postiga Floridast ja Euroopa versioon saadetakse
postiga Eestist.
Loodame Teie kõigigi uuesti kohtuda!

Pillerkaar teatab
Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the
Washington DC Metro Area, full of energy and vigor,
spent half the day dancing at the 9th annual Estonian
Embassy for the European Union Embassies' Open
House on May 9, 2015 in Washington, DC.
Each year, the EU embassies in Washington
DC open their doors for a day of visiting the embassies of all 28 member countries to get a rare look
inside the embassy, to hear traditional singing, to
watch traditional dancing, or to taste indigenous
foods. By noon, the lines to the embassies were all
over 100 people long and people were glad that
Pillerkaar performed outside the Estonian Embassy so
they could take pictures and get a rare opportunity to
see traditional Estonian folk dance. Pillerkaar even
invited many onlookers to come to dance with them
and share a tiny "bit of culture"! Pillerkaar was in
over 150 pictures taken by people from all over the
country who came to take a look at the embassies.
Anu Oinas
Pillerkaar tantsib Washingtoni Eesti Seltsi
Jaanipaeval, 20. juunil 2015 Marylandis
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Teadaanne Lakewoodi Arhiivilt

KIRIK

Paluks mitte enam raamatuid saata ei Tal-linnasse ega
Tartusse. Raamatukogud seal on tulvil siitpoolt
saadetud kirjandusest. Paluks suunata oma raamatuid
väiksematesse keskustesse. Anti kaks kontakti :
Maarja Merivoo Parro - maarjamerivooparro
@gmail (Salmistu raamatukogu) ja Inga Kuljus inga890@hot.ee (Võrumaa Keskraamatukogu
direktor). Soovitati ka Kuusalu Raamutukogu
kuusalu.raamtukogu@kuusalu.ee. Nii Kuusalu kui
Võru raamatukogul on oletavasti mitu filiaali kuhu
saab suunata raamatuid.
edastas Lea Kiik

E.E.L.K. Baltimore Markuse kogudus
Baltimore Markuse koguduse viimane jumalateenistus enne suvevaheaega toimub 21. juunil, 2015
kell 11:00 Moreland kalmistul, mis asub 1601 Taylor
Ave, Baltimore, MS 21234. Jumalateenistust peab
diakon Agu Ets ning peale jumalateenistust on ühislõuna kohalikus restoraanis.
Esimene sügis jumalateenistus toimub Püha Markuse
kirikus 21. septembril, algusega kell 14.00 kus meid
teenib vikaarõpetaja Markus Vaga ja organist Renate
O’Reilly. Peale jumalateenistust on kohvilaud.
Juhatus sooviks pidada interneti teel kontakti
koguduse liikmetega kui vähegi võimalik ning palub,
et inimesed registreeriks oma emaili aadressid saates
lühikese kirja kogudusele baltimore.markuse@eelk.
ee. See on uus kirjakast mis võimaldab kogudusel
tihedamat ja kindlamat kontakti pidamist.
Kiriku aadress on St. Marks Evangelical Lutheran
Church, 1900 St. Paul St., Baltimore, MD 21218,
410-752-5804. Koguduse esimees Agu Ets, tel 301526-3327 ja aguets@earthlink.net.
E.E.L.K. Washingtoni Markuse kogudus
Juuni, juuli ja augustikuud on suvevaheaeg, alustame
jumalateenistustega taas septembris.

Puupõletus käsitööesemed saadaval
Heli Raidma viib edasi puupõletustraditsiooni
ning tema töödega saab tutvuda ning neid tellida:
https://www.etsy.com/shop/Nordporium
https://www.facebook.com/Nordporium
These are the links to wood burned shop on Etsy and
also at facebook page as well.
. Laulukoorid teatavad
Koorid (BWES ja BEL) esinevad Isadepäeva
Aiapeol 14. juunil Baltimore Eesti Maja aias. Viimane hooaja lauluproov on esmaspäeval, 8. juunil,
Silver Springis.
Ado Vlage

KALENDER
Suvi 2015
14. juunil Eesti Seltsi Aiapidu algusega kell 16.00
Picnic at Baltimore Estonian House at 4 pm
21. juunil jumalateenistus Moreland kalmistul Baltimores kell 11.00
Worship Service in Baltimore at 11:00
Järgmine Bülletään ilmub sügisel vastavalt vajadusele / Next issue will be in fall as needed

B.E.O.BÜLLETÄÄN
1932 Belair Rd., Baltimore, MD 21213
Ilmub 6-8 korda aastas
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Toimetaja: Vilve Ladon
P.O.Box 114, Taneytown, MD 21787
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