
Kolmele õigesti vastanule saada-
me kingituse. Vastused peavad 
olema meil käes 20/12.

Lahendused saatke e-postiga 
aadressil epl@comhem.se, faksi-
ga numbril 08-411 14 42 või aad-
ressil Eesti Päevaleht, Box 477, 
101 29 Stockholm. Ümbrikule 
kirjutada PAARSÕNAD ja selle 
number.

Head lahendamist!

Paarsõnade nr. 44
õiged sõnad olid:
TEATRILAVA
TAIDETÕLGE
TANTSURING
TURUVÄLJAK
TULEKULTUS
TEGEVUSETU

Võitjad:
Aksel Mark (Uppsala), Va-

lentin Sergo (Helsingborg) ja Evi 
Seimre (Mölnlycke).

Õnnitleme!

Eesti päevaleht

Paarsõnad
Allpool asetsevad tähepaarid 

tuleb korjata kokku nii, et moo-
dustuks kuus sama algustähega 
algavat sõna!

Kõik sõnad lõpevad erineva-
te tähtedega!

Millised on need kuus sõna?

KO   MA   ÜH    KS   ET
JA  ÜÜ    OL   ÜL     US
NE  EK     TL    US             ÜM
BR  DL    EA    ND   IK
OH US   TU    ÜL    UN
RI    IT   KO    NN  ÜL

Koostaja: Kati Aednurm

Paarsõnade lõputähed on: 
A, D, E, K, L ja S.
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Nalja kah!

Kirjakastist
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“Doktor, mu mees räägib 
unes kogu aeg! Mida ma tegema 
pean?” 

“Laske tal päeval ka sõna 
sekka öelda...”

* * *
Otsepost – klantspaber, mis 

postkastist otse prügikasti rän-
dab.

Gotlandi idarannikul asu
vas Herrviki kalurikülas 
korraldati laupäeval, 27. 
novembril kohalik jõulu
laat.

Paadi- ja muudes kuurides müü-
sid kohalikud müüjad. Kohale 
kutsuti ka Tarvo Tammeoks 

Jõululaat Herrviki sadamas
Ida-Gotlandil 27. novembril

TARVO TAMMEOKS verivorstidega.

HERRVIKI SADAM Gotlandi idarannikul. (Fotod: Riina Noodapera)

ÜKS kaluriküla kuuridest, kus toimus jõululaat.

oma eestipäraste lihade/sinkide 
ja verivorstiga. Östergarni lähe-
dased eestlased olid kohal kaupa 
ostmas.

Riina Noodapera ja Anders 
Nilssoni tehtud eesti rukkileib 
osteti kõik ära. Kaidi Flem    - 
ström, kes muuseas on üks laa-
da korraldajatest, müüs omateh-

tud ilusaid jõulupärgasid. Tema 
poeg Rikard müüs viie krooni 
eest rõngatõmbamise loteriid, 
kus iga kord midagi võita sai.

Ennelõunane lumetorm muu-
tus pealelõunat ilusaks ja sulaks 
laadailmaks ning kohale tuli 
rohkelt külastajaid.

RIINA NOODAPERA RIKARD FLEMSTRÖM

Valgusfestival kutsub kõiki lumeskulptuure ehitama
Euroopa kultuuripealin
na Tallinn 2011 üks täht
sündmustest, tule ja jää 
peo raames toimuv “Val
gusfestival” kutsub det
sembris ja jaanuaris kõiki 
huvilisi üle Eesti lume
skulptuure ehitama.

Kuidas võistluses osaleda?
Koolid, lasteaiad, sõpruskon-

nad, pered, tudengid, töökaasla-
sed — meisterdage oma lume-
skulptuur, tehke sellest pilt 
ning laadige foto Valgusfestivali 
Facebooki lehele.

Teie fotosid oodatakse 12. 
jaanuarini 2011. Lumeskulptuu-

re hindavad žürii ja kõik Face-
booki lehe külastajad.

Välja valitakse kuni 40 tööd 
ja meeskonda, kes osalevad suu-
rel lumeskulptuuride valmis-
tamise võistlusel 23. jaanuaril 
Tallinnas Kadrioru pargis.

Lumeskulptuuri ehitami-
ne nõuab eeltööd. Missuguseid 

töövahendeid lumeskulptuuride 
ehitamine nõuab, missugused on 
töövõtted, kuidas lund voolida ja 
muid kasulik-
ke nippe leiab 
Valgusfestivali 
kodulehelt:
www.valgus-
festival.ee

TILL MINNET
av den estniska kronan har  
Eesti Pank gett ut tre minnes-
mynt inför införandet av euron 
vid årsskiftet.

Hea taidetõlge
on tegevusetule
kui tulekultus!

Tantsuring polnud
teatrilaval vaid linna
turuväljakul!

PENTTI SOuTKARI

I ESTNISKA HUSET
i Stockholm anordnade Sverige-
esternas förbund en mångsidig 
julmarknad. Besökare kunde 
handla bl a julmat, hantverk, 
böc ker, lära sig hantverk och 
lyssna på musik och körsång. 

Restaurangen Ester servera-
de estnisk julmat, som står på 
menyn även 10 och 17 december.


