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Kohalik elu
Georgi suvised kohvikud
Saame kokku Villa Belparcis 
Slottskogenis neljapäeviti : 
1. juunil, 6. juulil, 3. augustil, 
7. septembril.

GÖTEBORG

STOCKHOLMI EESTI 
NELIPÜHI KIRIK

EKNK Stockholmi Kogudus,
S:t Peters Kyrka, Upplandsg. 12, 

www.kirik.se

Pühapäeval ,  4 .  juuni l  kel l 
14.00 nelipühajumalateenistus. 
Kõne leb Uku Leppik. Kristuse 
surma mälestamine. Laulu ja 
muusikat. Peale teenistust koos-
viibimine kohvilauas.

Pühapäeval, 11. juunil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõneleb 
Suune Kodu. Laulu ja muusi-
kat, koosviibimine kohvilauas.

Teisipäeval, 13. juunil kell 
11.00 palve.

Pühapäeval, 18. juunil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõneleb 
Rauli Lehtonen. Laulu ja muu-
sikat, koosviibimine kohvilauas.

Teisipäeval, 20. juunil kell 
11.00 palve.

Pühapäeval, 25. juunil kell 
14.00 jumalateenistus. Kõne-
leb Raymond Laasbärg. Laulu ja 
muusikat, koosviibimine kohvi-
lauas.

Kirik
EESTI EVANGEELNE 

LUTERLIK KIRIK
http://rootsipraostkond.eelk.ee/

Stockholm:  Pühapäeva l , 
4. juunil kell 11.00 nelipüha-
de jumalateenistus Jakobi ki-
rikus. Teenivad õpetaja Tiit 
Pädam ja organist Henry Turu.

Esmaspäeval, 12. juunil kell 
17.00 piiblitund koguduse ruumi-
des Wallingatan 34, 2. korrusel.

Kolmapäeval,  14. juunil 
kell 18.00 Balti kirikute ühine 
küüditamiste leinapäeva juma-
lateenistus Stockholmi Jakobi 
kirikus

L a u p ä e v a l ,  2 4 .  j u u n i l 
kell 18.00 – EELK Stockholmi 
koguduse ja Eesti Seenioride 
Kodu ühine jaanipäeva surnu-
aiapüha jumalateenistus Metsa-
kalmistul, kv. 25.

Eesti Kultuuri Koondis
Büroo on avatud esmasp.–neljap. 
kell 12.00–15.00. Tel: 08-4113116.

EKK büroo on suvel suletud: 
23. juunist 27. augustini.

Kadri Kangilaski näitus 
“Ema Õnnistus” Eesti Maja näi-
tusesaalis on avatud 22. juunini.

Kolmapäevased
pubiõhtud

31. mail kell 19–21 Eesti Majas, 
Bytaregatan 28.

Eesti Pensionäride
Ühing Lundis

Kevade viimane koosviibimine 
toimub 7. juunil kell 13.00 Lun-
di Eesti Majas, Bytaregatan 28. 
Osavõtust  palun teatada 3 päe-
va ette Kerstile tel: 040 83634, 
mob: 0705452372 või e-mail: 
kersti.reinbach@gmail.com
Kõik vanad ja uued  liikmed on 
teretulnud! Tegevust jätkame 
sügisel 6. septembril.

LUND

Leinateated
† Edwin Franz Sommer, 

sünd. 31/1 1924 Loksas, suri 
30/3 2017 Darlingtonis. (EH)

† Hilma Jouts, sünd. 17/10 
1923 Hiiumaal, suri 7/4 2017 
Torontos. (EE)

STOCKHOLM

Norrköpingi Eesti
Pensionäride Ühing

Juunikuu kokkutulek toimub 
kolmapäeval,  7.  juunil  kell 
14.00 Abborrebergi suvekohvi-
kus. Kerge lõuna kohviga mak-
sab 85 kr. Buss 116 väljub raa-
matukogu juurest (Söder Tull) 
kell 12.40 ja 13.40. Tagasi kell  
15.29, 16.09 ja 16.49. Färdtjänst 
tellida Veranda juurde. Palume 
eelnevalt osavõtust teatada 
mob: 0727-144701 (Ene Hell) või 
tel: 011-166996 (Mirtja Wirén). 
Tere tulemast Abborrebergi!

NORRKÖPING

Koitjärve
www.koitjarve.com

• Talgud – 3. juuni, rohkem 
infot Rein Lepiku käest, tel: 
031993771 või estevi@telia.com 
• Laupäeval, 10. juunil toimub 
Koitjärve suvepäev:
- 10.00 avatakse kohvik.
- 12.00 palvus kirikumäel.
- 13.00 aktus: esinevad ansam-
bel Catena Eestist, Göteborgi 
Eesti Segakoor ja Keeleklubi 
lapsed.
- 14–17 spordivõistlused, tege-
vus lastele, loterii. Kohvik pa-
kub suppi ja muud head. Saun 
on köetud. Grill imeister 
Peter grillib liha ja vorsti.
- 17.00 õhtune pidu, ühislaul, 
koorilaul.

Tere tulemast soovib Koit-
järve juhatus!

Hetk eelmise aasta suvepäevast. 
(Foto: Villu Lillmaa)

Gustav Mägi kunst
Olofströmi Kodukandiühing 
koos Enn Johariga korraldab 
seoses igasuvise Nässelfros-
sa kultuurifestivaliga näituse 
“Gustav Mägi – eesti pagulas-
kunstnik Olofströmis”. Gustav 
Mägi (1914–1994) elas ja töötas 
skulptori ning maalikunstniku-
na Olofströmis aastatel 1948–
1958. Näitusel saabki näha 
tema töid sellest ajast. Näitus 
on avatud 25. juunist kuni 2. 
juulini aadressil: Sparbanken, 
Östra Storg. 11. Rohkem infot fes-
tivalist: www.nasselfrossa.se

OLOFSTRÖM

Meie armas Ema,
Vanaema ja Vanavanaema

Armilda (Milli)
Einsild

* 25/5 1924 Tallinnas
† 22/5 2017 Göteborgis

Leinavad kurbuses

LEA ja BIRGER perega
ELO perega

Puhka rahus,
armas Ema!

–––––––––
Matus toimub

perekonna ringis.

Nagu vanasti ikka tehti, tuldi purjekaga Ruhnust 
Gotlandile vaatama, mida seal nüüdsel ajal tehakse…

Ruhnu elanikud rääkisid juba kaua sellest, et peaks ikka seal Got-
landil ära käima ja omale käia tooma. Nii tehtigi. Said kaasa aja-
looga käiakivi, mis alles jäänud tellimusest, mille tegi Kuuba kuna-
gine president Batista, aga mida 1960ndate aastate alguses ära ei 
saadetud.

Ruhnlasi võõrustas oma residentsis Gotlandi maavanem Cecilia 
Schelin Seidegård, kes andis ülevaate saare elust ja majandusest 
ning vastas küsimustele. Kuna maavanem on Rootsi kuninga esin-
daja, siis on residentsis ka kuninga elu- ja tööruumid, mida oli või-
malus vaadata. Gotlandi suurvald korraldas bussi väljasõiduks ja 
suurvalla esindaja osales ka õhtusöögil Allekvias.

Visbyt tutvustas ruhnlastele Saaremaalt pärit Malle Björklund 
ning Visby toomkirikus võttis ruhnlasi vastu Gotlandi piiskop Sven 
Bernhard Fast. Visby sadamakail kohtuti Ruhnu juurtega Kerstin 
Falckiga. Seoses õhtusöögiga Allekvias, kus ettevõtja ja Eesti sõber 
Lars Håkansson ruhnlasi võõrustas, kohuti ka Kurt Skallusega, 
kellel oli näidata huvitavaid pilte oma perekonnaarhiivist.

Eesti Vabariigi aukonsul Gotlandil Riina Noodapera tutvustas 
ruhnlastele saare arenguvõimalusi, näitas Stafva talukompleksi 
koos talupoega ja Ejmundsi lihatootmist ning andis ülevaate Got-
landi väiketootjate edaspidistest väljakutsetest.

Kuna Gotlandil on kokku 92 keskaegset kirikut, jõudsid ruhnla-
sed üle vaadata vaid Roma kloostri varemed ning Dalhemi ja Endre 
pühakojad. Samuti jõudsid nad ära vaadata Slites asuva mälestus-
monumendi, mis on püstitatud tänuks gotlandlastele, kes 1944. 
aasta sügisel üle kümne tuhande baltlase oma saarel vastu võtsid.

RIINA NOODAPERA

Ruhnlased külastasid
Gotlandi saart

UPPSALA
After Work

Kui Sul on soov vahel pärast 
tööd teiste eestlastega kokku 
saada ja veidi juttu ajada, siis 
oled teretulnud After Work 
kohtumistele Uppsala Eesti Ko-
dus, Geijersgatan 12A. Kevade 
viimane kokkusaamine toimub 
kolmapäeval, 31. mail. Uksed 
on kõigile avatud kell 18–20.30. 
Astu läbi, kõik on oodatud! Õhtusöök Allekvias. (Fotod: Riina Noodapera ja Ruhnu Vald)

Külalised Eestist. Tore, et ettevõtmine sai lõpuks teoks!

Jaht Palsa, millega ruhnlased Gotlandile purjetasid.

2.–4. juunil Huvikooli
kevadlaager Veskijärvel

Veskijärve on eestlaste vaba-
õhupiirkond Gnesta lähedal. 
26-kohaline suvemaja sauna-
ga asub Kvarnsjö järve kaldal. 
Laagris on sellel korral kaks 
suuremat tegevust – lugemine 
ja ellujäämisõpetus. Soov on 
lapsed argistest tegevustest 
eemale viia, telefonid ja arvu-
tid koju jätta. Harjutame lapsi 
lugema ja loeme ka ise. Ellu-
jäämisõpetust viib läbi Harry 
Sepp. Lisaks teeme koos süüa 
ja igasuguseid toredaid tegevu-
si. Programm ja registreerimine: 
www.estniskakulturskolan.se 
Registreerimine hilemalt 1. juuni.
Lähem info ja kontakt: Sirle 
tel. 072-519 04 80. Kevadlaager 
toimub koostöös Vabaõhuühing 
Veskijärvega.

Perepiknik
Laupäeval, 3. juunil kell 12–15 
Drottningholmi pargis tradit-
siooniline perepiknik. Regist-
reerimine hiljemalt 1. juuni
estniskakulturskolan@gmail.com 
Info: Maire tel. 070-790 0283, 
www.estniskakulturskolan.se


