Kallid Sõbrad,
Pärast meie Kevadkontserti, mis oli pühendatud Kersti Smidile, algas
soe kevad.
5.märtsil lahkus üle Läve Freddy Heimsch, kes koos oma naise
Kaarinaga alustas Soomes Camphilli rajamist. Tema oli ka Eesti
Waldorfkoolide alguse juures ja viis läbi palju seminare
ravipedagoogidele ning terapeutidele Tartus, Tallinnas ja Pahklas. Suur
tänu, Freddy!
Meie vabatahtlikud Charlotte, Arina, Annika, Franziska ja Luna sõitsid
meie juurest ära, nende aasta lõppes. Aga juba tulid uued, nende nimed on
Vera, Maria, Christian ja Tamiko. Oktoobris tuleb Rusne Leedust.
Augustis tuli Helle majja perenaiseks Marika, kes hakkas ka kohe uutele
vabatahtlikele eesti keelt õpetama. Dirk Saksamaalt tuli jälle meile appi
lauta ning Helle maja remontima.
Suvel oli meil abiks palju praktikante Saksamaalt: Lena, Aljoscha,
Johanna, Paulina, Sophie ja Lilith, lühikeseks ajaks ka Justus, kes oli siin
ka eelmisel aastal. Veronika üllatas meid oma külaskäiguga. Septembris
tuli külla ning tööle Cora. Hogganvikist tulid Marc ja Björk.
See oli hea suvi lehmadele, sest rohi oli kogu aeg roheline ega kuivanud ära. Aga heinategu ning viljalõikus olid rasked,
ilm ei olnud sobiv enamiku ajast.
Sellel suvel üllatasid meid mõned ajalehed ja soovisid meist kirjutada. Üks oli Maaleht, kus ilmus artikkel meie
farmerist Reedast, kes nomineeriti „Aasta põllumees 2016“ konkursile ja pälvis parima maakarja kasvataja tiitli heade
tulemuste eest. Parima maakarja kasvataja tiitli eest saime ka hõbedase rändkarika ning aukirja , mida sõitis Tartusse
Reeda asendajatena vastu võtma Pahkla delegatsioon.

Pärnus toimus “Go Green & Care” üritus, kuhu me olime kutsutud rääkima oma farmist ja kuulama ka teiste tegevusest
rohelise mõtteviisi arendamisel.
Aruküla Waldorfkooli lapsed aitasid koristada köögivilju ja söödapeeti. 20 inimest Tartu Maarja Tugikeskusest tulid
kaua planeeritud külaskäigule ja samuti aitasid põllul saaki koristada ning labürinti rohida.
Kuus pikka nädalat korjasime sõstraid, palju õunamoosi ja mahla oleme teinud ning seda tuleb veel.
Loodame, et sügisel parandatakse ära Männi maja katus, enne kui tuleb esimene lumi.

Meil ei olnud suvel palju võimalust puhkuseks, mõned majad sõitsid erinevatel päevadel korraks randa. Meid kutsuti
taas Eesti puuetega inimeste suvelaagrisse ja Johanniitide laagris käisid neli meie inimest, kes seal ikka on käinud.
Varsti täitub 25 aastat ajast, kui Margit Engel, Geoffrey Bass ja paljud teised Norra Camphillist aitasid alustada Pahkla
Tugikodu, millest sai veidi hiljem Pahkla Camphilli küla. Norra Vidaråsen saab sel aastal 50-aastaseks. Ka meie sõidame
pidustustele, mis toimuvad Oslos mitu päeva. Palju õnne sünnipäevaks, Vidaråsen ja Norra Camphill!
Päevad jäävad lühemaks, külm tähine taevas õhtuti ning punane vahtrapuu tuletavad meile meelde, et valgus ja pimedus
võitlevad taas nii nagu Miikael ja Lohe. Palju on lohesid, kellega on vaja võidelda, näiteks hirm, ängistus, tigedus, viha,
egoism, vale, usaldamatus ja veel mitmed muud. Koos elades tuleb tegemist teha paljude lohedega. Vaid neid mõista
püüdes ning armastades saab neid tõeliselt võita ja taltsutada, nii et neist võivad saada meie abilised.
Soovin teile viljakat sügist!
Katarina

Töökodadest:
Juba on alanud jõuluküünalde tellimine. Võite nüüd saata meile küünalde tellimused, tellimislehe leiate meie kodulehelt
internetist.
Kudumistöökojas ootavad imelised värvilised vaibad, rätikud ja matid, et teie eluruume kaunistama tulla. On ka
võimalus tellida just teile sobivate mõõtude ja värvidega kudumeid. Töökoda alustas just uut hooaega.
Taimeteed ja taimesoolad saavad valmis mõne nädala pärast, kui kõik aia- ja põllutööd on lõpetatud.
Katarina

Suvelaager Vana-Vigalas 12.–14.juuli
Teisipäev sõitsime sinna. Pannime telgid üles. Enne näitas Heli meile maju,
vannitube ja kõike muud. Siis oli avamine. Pipi tegi avamise koos oma
sõbranna Annikaga. Pärast mängisime spordimänge.
Ma arvan, et see oli teisipäeva õhtul, kui tulid mootorratturid ja tantsimine
oli. Ei saanud kuidagi magada. Kolmapäeva hommikul oli võimlemine. Siis
hommikusöök. Siis väljasõit Hirveparki ja veel ühte kohta. Siis tulime tagasi
lõunasöögile. Ja ma mäletan, et kolmapäeval tuli veel suur auto, mis tõi
meile jäätist.
Ka töötoad olid. Tegelikud me tahtsime midagi muud teha, aga siis
tantsisime Merlega koos. Pärast näitasime kõigile, mida me olime õppinud.
Kolmapäeval oli veel viktoriin, millest me alguses ei saanud aru ja
õnneloos ka. Õhtul jälle tantsimine. Siis tuli hommikusöök ja pärast oli
lõpetamine, enne kui telgi kokku panime.
Mulle meeldis kõige rohkem tantsimine. Claudiaga sõitsime tagasi. Olin
nii väsinud, et tööd ei saanud teha sellel päeval.
Kersti

Ele-Mai uudised
Marju korjasin rannas. Õunu korjasin.
Mul on sõbranna Merle. Oleme koos. Meil on tore.
Varsti võtame kartulid üles. Peedid ja porgandid ja ka
loomapeedid.
Tegime moosi, õunamoosi. Sõstardest tegime mahla.
Ele-Mai

“Go Green & Care” koosolekul Pärnus
Käisime Pärnus juttu kuulamas. Teele Luks Pärnu kutsehariduskeskusest kutsus meid sotsiaalsest talupidamisest
rääkima. Seminari teema oli “go green & care”. Mitmed inimesed rääkisid loomadest ja farmidest. Näidati filmi ka.
Mitmetest maadest näidati, mis on seal juba tehtud, kuidas erivajadustega inimesed töötavad taludes. Katarina rääkis meie
talust ja näitas fotosid meie talutööst Pahklas. Ka Kairi, Katrin ja mina rääkisime oma tööst Pahklas. Priit Adler rääkis
oma „puhta vee“ projektist ja oli kaasa võtnud kõik, mis looduses kasvab ja mida me saame meeltega tajuda. See meeldis
mulle eriti.

Kaks naist Kilingi-Nõmme Tervisehoolduskeskusest näitasid fotosid sellest, kuidas nad inimestega aeda peavad, ja
kuidas seemnest taimeni kõiki protsesse kaasa saab elada.
Pärast läksime randa, vaatasime loomi, kes seal rohtu sõid, ja ronisime linnuvaatlustorni. Siis sõitsime Pärnu-Jaagupist
läbi, vaatasime kirikut, aga see oli kinni. Järgmine peatus oli Raikülas, kus Kairi külastas oma õdesid ja meie kohtusime
mõisa juures Ivoga.
Lõpuks tahtis Katrin veel Pakamäge näha. Sõitsime metsa ja nägime, kust tulid kivid Rapla kiriku jaoks.
Jevgeni

Suvised tööd
Vihmane oli. Ei saanud heina teha. Vahepeal sai, vahepeal ei saanud. Oli
niimoodi. Kalju tegi heinarulle. Ja Wiebe tegi heinapakke. Vova vedas käruga
heinapakke. Heinarulle ta vedas ka käruga.
Palju inimesi aitas kaasa, mõned olid põllu peal, teised olid lakas.
Me rohisime loomapeeti. Siis rohisime veel porgandit, kaalikat, punast peeti
ja sibulat ka, kõike, mis oli suures aias. Kombainiga võeti vilja. Vilja on hästi
palju. Kõik puukuurid on vilja täis. Kalju lõikas kombainiga vilja. Viimane
oder toodi sisse. Vova vedas käruga vilja ja teised aitasid kaasa: Jevgeni,
Andres ja Christian – need aitasid.
Kartulid said nopitud.
Malle

Karika vastuvõtt Tartus.
Laupäeval sõitsime Tartu. Vaatasime loomi seal. Hobused, lambad, pullid, ilusad lehmad olid.
Laamad olid ka seal. Väikesed kirjud vasikad, kanad. Mõned ponid olid tallis.
Sõitsime Tartu sellepärast, et Reeda karikas tema eest vastu võtta. Reet sai karika hea töö eest
meie lehmadega. Mina ja Katrin võtsime karika vastu ja rääkisime natuke meie talust.
Pärast käisime veel turu peal, kus müüdi riided ja toitu. Muuseumisse läksime ka, kus me
nägime veneaegseid põllutööriistu, ja kuidas vilja võeti. Ka vanaaegsed vikatid ja hobusekärud
olid seal.
Sõime suppi, piruka id, leiba ja kooki. Kaasas olid Katrin, Merike, Urmas, Vova, Luna, mina, ja
Andres. Väljasõit meeldis inimestele väga. Sellel päeval sadas vihma.
Malle

Maarjo uudised
Läksime pühapäeval mere äärde. Tobiase maja ja Dirk olid kaasas. See oli Luna sünnipäev. Me käisime Keilas. Seal
ostsime jäätist ja kala. Mere ääres käis Luna ujumas, aga mina ei tahtnud. See oli meile väga suur reis. Kahe autoga.
Autojuhid olid Claudia ja Vera. Ühe autoga sõitsime lähemale, ja sõitsime edasi, kui olime söönud. Teise auto juurde
pidime jalutama.
Kartulid võtsime suures aias ja põllul ülesse.
11.septembril oli Luna lahkumispidu. Ta läheb tagasi Saksamaale. Sellel aastal mulle väga meeldis Lunaga olla.
20.septembril tuleb meile Cora külla.
28.septembril sõidan Vidaråseni sünnipäevale Norrasse.
Maarjo

Johanniidid
Johanniidid on üks organisatsioon. Johanniitidel on haiglaid ja hooldekodusid, kus nad aitavad inimesi, ja nad
korraldavad laagreid See sai alguse Iisraelist. Nüüd on see lehvinud Eestis, Rootsis, Hollandis ja Saksamaal.
Johanniidid aitavad ka kodutuid ja noori inimesi.
Käisime laagris. Külastasime lennusadama muuseumit ja loomaaeda. Õhtul olid palvus ja mängud. Me käisime ka
matkamas. Meil oli väga tore.
Kristiina

Uued vabatahtlikud
Viimasel ajal saabusid järjest vabatahtlikud ja praktikandid.
Vanad vabatahtlikud, kelle aeg nüüd lõpeb, andsid tõrviku
(sobib olümpiaga) meile edasi. Meie aeg algab!!! Alguses kõik
läks veel natuke segamini, nüüd aga oleme leidnud oma kohad
ja me teame, mida on vaja teha.
Alguses korjasime kuus nädalat marju ja nüüd on õunte kord.
Meie eesti keel on veel piiratud ning „yodastiilis“, aga iga nädal
saame rohkem ja rohkem aru. Ootame põnevusega Marika eesti
keele tunde.
Külaelanikud on kõik väga armsad ja nendega koos on
põllutööd põnevad. Ootame õunamahlategemist ja loodame, et
meil on veel palju päikesepaistelisi päevi.
Viimastel päevadel oli terve küla väljas põllul kartuleid
korjamas. Meie, uued vabatahtlikud, panime uued riiulid
moosikeldrisse ja sorteerisime seal natuke ümber. Ka õuna- ja
pirnikorjamine algas ja võtab vist vähemalt nädal aega.
Kõrvitsad me viime varsti sisse, enne kui külmaks läheb. Me
naudime iga nädal saunaõhtuid. Kahjuks kõik praktikandid kes olid siin suvel, lahkuvad järgmiste nädalate jooksul, siis
meie oleme üksi – põnevad ajad ootavad meid.
Tamiko, Vera, Christian, Maria, Lilith, Sophie

Viimane info “world wide weave” exhibition tour’i kohta
E-mailis, mis Peter Bateson just saatis, kirjutab ta, et rändnäitus “world wide weave” on väga edukas. “Tuhanded
inimesed, Camphillist ja mitte Camphillist, kirjeldasid näitust sügavalt rahuldava kunstilise ja loova fenomenina,
julgustava ja tugevdava pühitsemisena tõelisse Camphilli olemusse, kui ühtsust mitmekesisuses. Elu ja töö kogukonnas,
kunstiline koostöö, keskkonnaga arvestamine ja tähendusrikka töö väärtus inimese heaoluks […]. Tekstid, mis on lisatud
fotodele kudujatest ja viltijatest erinevatest kogukondadest, on lahutamatu ja tähtis osa näituse kogemusest nagu ka
eksponaadid ise, ja lugematud inimesed märkisid, et see tõi esile sügava ja sooja huvi inimeste vastu. Külastajad tihti
kirjeldasid neid nii: aknad kogukonnaelu teostumisse ja rõõmu”.
Näitus on üleval Oslo raekojas 27.septembrist 3.oktoobrini, olles Camphilli pidustuste osa, mis toimub linnas ja tähistab
Norra Camphilli 50. sünnipäeva. 16. – 30.novembrini on näitus üleval Helsinkis, seda toetab Soome Camphill.
Eksponaadid jõuavad 1.detsembril tagasi Inglismaale, ja siis toimetatakse need ostjatele kätte.”
250.- naela eest on võimalik kunstiteoseid, mis ei ole veel müüdud, osta.
Vaata ka: http://camphillfoundation.net/world-wide-weave/
Ka Pahklast on üks kunstiteos sellel rändnäitusel.
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