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EELK
http://rootsipraostkond.eelk.ee/

Norrköping: Neljapäeval, 7. 
märtsil kell 15.00 Matteusgår-
denis EELK Norrköpingi Kogu-
duse aastakoosolek. Teretule-
mast!

Stockholm: Pühapäeval, 
10. märtsil kell 11.00 Jacobi 
kirikus jumalateenistus. Jut-
lustab Tallinna praost Jaan 
Tammsalu, orelil Gustav Leo 
Kivirand. Pärast teenistust ki-
rikukohv.

Uppsala: Uppsala koguduse 
liikmed on teretulnud sinodi õh-
tusöögile laupäeval, 16. märtsil 
kell 18.00 Samariterhemmetis, 
Samartiergränd 2, Uppsala raud-
teejaama lähedal. Palume oma 
osavõtust teatada Helve Jaagule 
kas meili teel helve.jaagu@com-
hem.se või mobiilil 070-85 89 654 
hiljemalt 8/3.

EELK Göteborgi ja
Lääne-Rootsi Kogudus

Alingsås: Laupäeval, 2. märt-
sil kell 15.00 Noltorpi kirikus 
Vabariigi aastapäeva jumalatee-
nistus. Teenib õp. Jaak Reesalu.

VAbAKiRiKUd

Koguduse liikmemaks
2013. a. 300 krooni. PlusGiro:

25 61 88-4, Bankgiro: 496-3161

Kiriklikke
teateid

S:t Peters Kyrka, Upplandsg. 12 
(Eesti Maja lähedal)

www.kirik.se

Laupäeval, 2. märtsil algu-
sega kell 11.00 palvepäev.

Pühapäeval, 3. märtsil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõne-
leb: Uku Leppik. Juhatab: Hen-
ri Strauss. Laulu ja muusikat. 
Kristuse surma mälestamine. 
Peale teenistust koosviibimine 
kohvilauas.

Teisipäeval, 5. märtsil kell 
11.00 palveosadus.

Pühapäeval, 10. märtsil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõneleb: 
Raymond Laasbärg. Juhatab: 
Silja Laasbärg. Laulu ja muu-
sikat. Peale teenistust koosvii-
bimine kohvilauas. Koguduse 
aasta peakoosolek.

Teisipäeval, 12. märtsil kell 
11.00 palveosadus.

Pühapäeval, 17. märtsil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõneleb: 
Margus Raude. Juhatab: Kris-
toffer Holm. Laulu ja muusikat. 
Peale teenistust koosviibimine 
kohvilauas.

Tavex tagab sulle:
• Parima hinnaga
   reisivaluutad
• Personaalse ja privaatse
   teeninduse
• Suuremad summad
   ilma ooteajata
• Püsikliendi soodustused 
• Parima hinnaga
  investeerimiskuld ja -hõbe

PS! Ostame ka teie kuld/hõbe-
      ehted parima hinnaga!

Kontorid Stockholmis:
Norrmalmstorg, Smålandsgatan 9

Liljeholmstorgets Galleria, T-baneplan
Solna Centrum, Solna Torg

Tel: 08-678 2030
www.tavex.se

Emakeeleõpe
Otsime kontakti eesti pere-
dega Sollentuna kommuu-
nis, kes oleksid huvitatud 
oma lastele taotlema eesti 
keele kui emakeeleõpet koo-
lis. Hetkel jääb kohustusli-
kust viiest õpilasest puudu 
kaks. Sooviavalduse peame 
esitama kommuunile hilje-
malt 25. märtsil.

REiSi NySTRöM,
lapsevanem

Tel. 0735 05 7118, reisi.
nystrom@hotmail.com

Koitjärve
üritused
www.koitjarve.com

Koitjärve talgud: 16/3, 6/4, 
18/5, 1/6.

Koitjärve suvepäev: 8/6.

Leerikursused
EELK Stockholmi ko-
guduses algavad käes-
oleva aasta kevadel lee-
rikursused. Kursused 
on mõeldud neile, kes 
soovivad saada süven-
datud teadmisi kristli-
kust mõtteviisist, kiri-
ku rollist ja tegemisest 
siin maailmas ning as-
tuda seejärel teadlikult 
kiriku liikmeks.

Sõltuvalt soovijate vajadus-
test ja ootustest oleme ka-
vandanud nii individuaal-
õpet kui ka väiksemaid 
õppegruppe erinevas vanu-
ses inimestele.

Kursuse kestus sõltub 
osalejate eelteadmistest ja 
lõpeb kevadel leeriõnnista-
misega. Õnnistamine on kas 
individuaalne või toimub 
avalikult koguduse jumala-
teenistusel.

Soovijatel palun võtta 
ühendust koguduse õpetaja 
Tiit Pädam’iga 076-1489020, 
Tiit.Padam@eelk.ee või anda 
oma soovist teada koguduse 
kantseleis 08-213277.

Eesti Maja restoran Ester
on nädal 9 suletud. Kunsti-
näitusele, esmasp.-neljap.

kl. 11-15, pääseb sel nädalal 
Kultuuri Koondise kaudu, 

Wallingatan 32 uksest.

Müüa Jõhvi rahvarõivakomplekt 
(mõni osa puudub). Hind 5000 
SEK. Kontakt Liilian Larsén, 
Älta tel 08-773 40 12.

Müüa

Meie armas vil!

Anna Talve-Grins
Mälestab leinas

KORP! FiLiAE PATRiAE
STOCKHOLMi

ViLiSTLASKOGU

Meie kallis

Anna Talve Grins
Mälestavad sügavas leinas

REiN ja MAJ-LiS
perega

†

Meie armas sõber

Anna Talve Grins
Leinavad

AiME, MATS, LEO ja ELLA
AiNO, JORMA,

iLLiMAR ja MARi
ASTA

KATRiN ja LARS
TiiU ja PEETER

†

Anna Talve Grins
Mälestab

bALTi ARHiiV

†

Mul on suur rõõm pan-
na välja ja näidata oma 
kunsti Eesti Majas. Ma ei 
tea mingit muud rahvast, 
kes nii innukalt teevad 
kuluuri, mitte ainult lau-
lupidusi ja igasuguseid 
festivale, vaid ka kirjuta-
vad raamatuid ja teevad 
kunsti.

Graafika on just üks kunsti-
haru, mis on populaarne eest-
laste hugas. Pildi tegemine on 
väga põnev – kui tõstad üles 
paberi trükipressist. Kui mit-
te taevas ja põrgu, siis pilt on 
hea või praht. Aga võimalus on 
teha pilt ümber ja proovida mi-
dagi teistmoodi. Üks teine hea 
asi graafika juures on, et saad 
asendada suure osa kunstiande 
puudusest käsitööga.  Kunsti 
tegemises ei ole nii palju vaa-
tamist ja joonestamist, kui roh-
kem haamrite ja naasklitega 
toksimist, pressi surve sissek-
ruvimist, vedelikkudega solgu-
tamist ja kahjuks ka palju ko-
ristamist.

Ma kutsun seda näitust 
“Minnet av ett landskap” ehk 
“Tartumaa mälestused”, kus 
tekst, pilt ja relieef on trükitud 
vanapaberile, nii et ka paber ise 
on nagu mälestus, mitte ainult 
meeles, vaid ka praktiliselt ja 
majanduslikult. Näitusel saab 
näha suuri pilte, mis on puu 
peale trükitud ja ka väikeseid 
akvatinte. 

Olete kõik teretulnud!

KATRiN VALLAS

Leinateated Katrin Vallase näitus 
Eesti Majas

Näitus avatakse 8. märtsil kl. 
17.00 Stockholmi Eesti Maja 
näitusesaalis.

Head eestlastest lau-
lusõbrad Rootsis!

Kel aastaid üle viieküm-
ne – kutsume teid osale-
ma Seeniorlaulu konkursil 
Eesti maalilises kuurortlin-
nas Pärnus. Seeniorlaul 2013 
finaal toimub 20. aprillil 
2013. a. Pärnu kultuurikes-
kuses “Tervis”.

Meie lauluvõistlus muu-
tub üha populaarsemaks. igal 
aastal on lisandunud uusi 
huvilisi ja ka varasemad see-
niorlauljad kasutavad head 
võimalust saada taas kokku, 
et tunda esinemisrõõmu ja 
panna end proovile. See on 
suurepärane põhjus hoida end 
aasta läbi vormis, ammutada 
muusikast ja laulust energiat 
ning jagada seda ka teistele.

Meil on suur rõõm kut-
suda sel aastal kaasa lööma 

ka eestlastest harrastusso-
liste Rootsist. Ühtlasi oleks 
see imetore põhjus külastada 
taas sünnimaad või esivane-
mate kodu ning nautida ko-
sutavat puhkust kuurortlin-
nas Pärnus.

Ootame kuldsesse keskik-
ka jõudnud harrastuslauljaid 
osalema konkursil, mis täna-
vu toimub juba seitsmendat 
korda. Täpsem informatsioon 
meie kodulehel http://www.
viaterramariana.ee/seeniori-
laul/ning vastame meeleldi 
kõigile küsimustele.

Soovime kõigile jätkuvat 
lauluarmastust ja musitsee-
rimisrõõmu ning kohtumiseni 
Seeniorlaulul 2013 Pärnus!

TOOMAS KUTER
žürii esimees

tel: +372 5591 4058
e-post: toomas@kuter.eu

Kutse Seeniorilaulu
konkursile Pärnus

† Heljo Tamm, sünd. 1925, 
suri 2012. (VES 13/12)

† Kaljo Tander, sünd 14. 
sept. 1925 Virumaal, suri 25. 
nov. 2012 Prestatyn’is, Wales. 
(EH 15/12)

† Osvald Pajo, sünd. 17. 
okt. 1927 Esnas, Paides, suri 5. 
nov. 2012 Stanley’s, Wakefiel-
dis. (EH 15/12)

† Johannes Oja, sünd. 29. 
märtsil 1919 Martna vallas 
Läänemaal, suri 17. dets. 2012 
Torontos. (EE 21/12)


