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Eesti Kooli traditsioo-
niline jõulupidu toimub 
laupäeval, 11. detsembril 
2010. a. Schartau güm-
naasiumis, Bohusgatan 
24-26 (T-bana Skanstull). 
Uksed avatakse kl. 12 ja 
eeskava algab kl. 14.30. 

Pääsmeid (80:- / täiskasvanu, 
40:- / kooliealine laps, koolieeli-
kud tasuta) saab koha peal või 
ettetellimisel Eesti Kooli õpi-
laste kaudu. Jõuluvana pakk 
maksab 40:- ja seda saab tellida 
Eesti Kooli kantseleist hiljemalt 
6. detsembril (tel. 08-412 60 20). 
Lapsed, kes on sündinud 2004. 
ja 2005. aastal ja Stockholmi 
Eesti Lasteaia lapsed saavad 
paki tasuta, aga ka neid pakke 
tuleb tellida koolist hiljemalt 6. 
detsembril.

Jõulupeo eeskavas on palju 
toredat ja huvitavat. Õpilased 
esitavad laule, Jõuluevangee-
liumi, Luutsiarongkäiku ja näi-
dendit, mis kannab huvitavat ja 
assotsiatsioone tekitavat peal-
kirja “Est Side Story”. Näidendi 
kohta on pikemalt kirjutatud 
Eesti Päevalehes eraldi artiklis. 

Jõulupeole tuleb loomulikult 
kohale ka jõuluvana, kelle soo-
viks on lastele pakke jagada. 
Enne eeskava ja vaheajal on 
võimalik külastada einelauda, 
mida korraldavad lastevane-
mad, osta loose loteriil, mis ala-
ti meelitab oma rohkete ja väär-
tuslike võitudega ning kohata 

palju sõpru ja tuttavaid. Kui 
keegi tahab annetada loteriivõi-
te, palume ühendust võtta kooli 
kantseleiga. 

Jõulupidu kuulub Eesti Koo-
li õppeprogrammi ja eesmärgiks 
on anda õpilastele võimaluse 
esitada kava, mida on hoolega 
harjutatud kogu sügissemestri 
jooksul. Teine tähtis eesmärk 

on võimaldada kõigil Eesti Koo-
li tegevusega tutvumist. Peame 
muuhulgas silmas lastevane-
maid, kelle lastel seisab ees koo-
liminek ja kes tahaksid näha, 
mida Eesti Koolil on pakkuda.

EESTI KOOL ÜTLEB KÕI-
GILE SÜDAMEST TERE TU-
LEMAST JÕULUPEOLE!

EESTI KOOLI JÕULUPIDU

Laupäeval, 4. detsembril 
toimub Stockholmi Ees-
ti Majas traditsiooniline 
jõululaat. Seekord oleme 
püüdnud keskenduda roh - 
kem jõululaua täitmisele 
hea ja paremaga Eesti-
maalt. 

Üleval, teisel korrusel ehk res - 
torani ruumides, on kõigil või-
malik maitsta ja osta juba eel-
misest aastast tuntud lihatoo-
dangut Gotlandilt. Selle aasta 
uudiseks on metssealiha, 
mida ekstra meile hoi-
tud. 

Samuti on võimalik 
osta Eesti leiba, veri- ja 
tanguvorsti, suitsutatud 
lambakintsu, -rulaadi ja 
täissuitsuvorsti, kruubi-
tangu, Eestimaa tee-
malisi kalendreid. Veel 
leidub Eesti mett ning 
loomulikult ka jõulu-
kingitusi – nt. lamba-
nahkasid, vilditud 
käsitööd, kudu-
meid. Toimub 
loterii.

Uudisena on võimalik laa-
dalt osta TERE kohukesi. Need 
maitsvad kohupiimast maiused 
ei jäta tavaliselt ühtegi eestlast 
“külmaks”. 

Esineb ansambel
JÄÄHÄÄL

Kell 14 on traditsiooniline 
Eesti Kultuurikoondise ad-
vendikohv. Seekord esineb ad-
vendikohvist osavõtjatele (eel - 
registreerimine vajalik tel. 08- 
411 31 16) ansambel JÄÄ-
HÄÄL, mis on loodud alles sellel 
sügisel Eestis. 

Kui tavaliselt ei saa koori-
juhid ise laulda ja peavad 
hoolitsema selle eest, et koori 
kontsert hästi sujuks, siis on 
12-liikmeline seltskond Eesti 
koorijuhte seekord nõuks võt-
nud ka ise esineda. Repertuaa-

ris on teada-tuntud jõululaule, 
aga ka uudisloomingut. 

Restoran “Ester” menüüs on 
traditsiooniline Eesti jõulutoit 
kõigile soovijatele. Samuti pa-
kutakse jõulutoitu “Esteris” 10.  
ja 17. detsembril kl. 11-14.

Eesti Instituudi ruumides 
on müügil lasteraamatud ja  
-filmid.

Sellel aastal “vallutavad” alt 
keldrikorruse Eesti Maaturismi 
Ühingu liikmed koos teiste kau-

bitsejatega Eestist. 
Sealt võib leida: 

Seto Käsi töö Kogo 
(seo potid, kausid, ke-

raamika), Metsaven-
na Talu (mahe juust), 

Pilguse Mõis (mõisa - 
härra leib ja ürdivõi), Kar-
ja Pagari tooted (rukkileib, 
sepik), Saaremaa Liha-
kombinaat (verivorstid), 
Tamme Ürdiaed (ürditeed, 
ürdimoosid), Matogard OÜ 
(mahe hapukapsas ja -kurk), 
Liina Viira (Eesti rahvarii-
ded värskendatud kujul). 
Lisaks veel lapitehnikas kä-

sitöö, linased riided, Eesti se-
pised, siidisallid. 

Pillimäng ja töötoad

Lisaks esemetele kuuldub 
keldrisaalis ka pillimängu ning 
toimuvad töötoad. Plaanis on 
läbi viia seto tekstiili töötuba 
– pudelisuuvöö, heegeldatud 
ümarvöö tegemine ning deku-
paazi töötuba – salvrätitehni-
kaga kruuside / pudelite kau-
nistamine. Töötoad on tasulised 
(75 kr), kuid valminud esemed 
on võimalik kõigil kaasa võtta. 
Jagatakse informatsiooni ja toi-
mub loterii.

Vähemalt korraldajatele 
tundub, et sel aastal on oodata 
vahvat jõululaata. Tule kohale 
ja veendu ise! 

REL STOCKHOLM

Jõululaat,
mis katab
jõululaua EESTI KoolI jõulupidu eelmisel aastal. (Fotod: Katrin Käärik)

JÕUlUVANA proovis eelmisel aastal tantsupäkapikkude käest teed 
küsida, õnneks leidis ta Eesti Kooli peo üles.JÕUlUlAADAl müüakse verivorste ja hapukapsast. Verivorstide 

juurde sobib hästi pohla- või jõhvikamoos ja hapukoor.

19.-21. novembrini toimus 
Visbys Hushållningssäll-
skapeti korraldatud jõu-
lulaat. Seal viibisid ka 
Mart Marend ja Riina 
Noodapera, kes on endi-
sed klassikaaslased Eesti 
Algkoolist.

Riina töötab küll korraldavas 
organisatsioonis, kuid seekord 
tegutses Gutekorn vanade te-
raviljade müümisega. Mart 
Marend on oma kirjastuse Got-
landica kaudu välja andnud 
mitu raamatut, mis on seotud 
Gotlandi kultuuriga ning mida 
trükib üks Tallinna trükikoda. 
Näiteks on ilmunud “Ett ståt-
ligt bröllop” ja “Ett Gotländskt 
kaffikalas”.

RIINA NOODAPERA

Jõululaat Visbys

RIINA NooDAPERA jõululaadal turustamas Gutekorn vanu teravilju. (Foto: Mart Marend)

MART MAREND kirjastus 
Gotlandica raamatute ees. 
(Foto: Riina Noodapera)


