Kallid sõbrad,
Sel aastal jäi kõik hiljaks: kevad
saabus hilja, suvi ka ja sügis oli väga
pikk. Lumi tuli väga hilja maha ja nii ei
olnudki meil enne tunnet, et peaksime
töökodadesse tööle minema. Tegime
väljas puid ja sees olles panime
köögivilju
purki ning valmistasime
õunamahla ja -moosi.
Lõpuks, detsembri alguse poole,
hakkasime jälle küünlaid valmistama.
Kudumistöökoda alustas sel aastal ainult
osaliselt, aga järgmisel aastal hakkab
juba täie jõuga tööle. Ja siis lõpuks hakkasime me mõtlema ka jõulunäidendi
peale ning otsustasime, et alustame ikkagi proovidega, kuigi tundus, et selleks on
juba liiga hilja. Kolme nädala jooksul valmistas väga entusiastlik näitlejate grupp
ette näidendi, mida esitasime 18. ja 19. detsembril. Ja nüüd hakkasime mõtlema
uudistelehe ja jõulutervituste peale. Ja jälle oleme me sellega natuke liiga hiljaks
jäänud.

Oktoobri lõpus saabus meie uus põllumees Geoffrey koos oma naise FranceHéléne ja nende kahe lapse Raphael´i ja Egelantine´ga Prantsusmaalt. Nad elavad
nüüd Tobiase majas ja püüavad külas oma kohta leida. Tänu neile said ka Heino
ja Silvi nüüd lõpuks oma kauaoodatud puhkusele minna.

Novembri alguses algasid lõpuks kaevamistööd
uue maja ehitusplatsil. Ja siis läks kõik väga kiiresti:
läbi paekivi kaevati kraavid kanalisatsiooni jaoks,
valmistati ette vundament, mis on nüüd juba peaaegu
valmis. Maja ees on sügav auk, mis näeb välja nagu
bassein,
aga
on
tegelikult
osa
maja
veepuhastussüsteemist.
Meile on lubatud veel raha uue maja jaoks, nii et
kogu summa saab siiski kokku. Suur aitäh kõigile
fondidele, kes meid aitasid. See on meile suur
jõulukingitus. Aitäh!
Soovin teile valgusküllaseid Jõule
ja viljakat Uut Aastat
Katarina

MÄNNI MAJA VÕSA LÕIKUS
Männi maja tee ääred tuleb kahe meetri laiuselt võsast puhtaks teha. Mina saen
väikese “Steeli”- nimelise mootorsaega ja Urmas on see, kes viskab oksad eest
ära, mida mina saen. Viskame oksad traktorikärusse ja toome jaanituleplatsile.
Võtsime ka Männi maja aias ühe vana kuivanud õunapuu maha. Kolmekesi
lükkasime lõpuks selle puu ümber. Mina ja Guido lükkasime puud, aga see ei
läinud ümber. Siis tuli Katrin ka appi ja aitas puud lükata ja siis lõpuks kukkuski
puu ümber.
Oli väga libe aeg, kui oksi vedasime. Mina sõitsin traktoriga ja Urmas istus käru
peal.
Võtsime Urmasega koos lepapuuhunniku käsile ja mina saagisin puud saega
pooleks ja Urmas ladus puud kõrvale. Siis, kui oli teatud hunnik pooleks saetud,
siis me saagisime need veel väiksemateks tükkideks. Margus, Kaarel ja Jevgeni
lõhuvad puid ja Ants laob. Neljapäeval tulid ka Aruküla kooli lapsed meile
puuladumisele abiks.
Mulle meeldib Urmasega koos tööd teha. Temaga saab nalja visata. Meie
kahekesi teeme koos tööd.
Vova

GUDRUN VON WESTBERG
Kui mina olin veel Imastus, käis Gudrun
juba Pahkla külas. Christian näitas talle kõiki
ruume ja vana lauta. Meil on need fotod
olemas.
Gudrun elas Pärnus, kui ta noor oli. Ta tuli
meile külla Anne Aero ja Mati Nurgaga.
Gudrun korjas kokku riideid, mida ta
banaanikastide sisse pani ja meile saatis. See
oli tema amet. Kui meie need riided saime,
jagasime need ilusti ära. Mina sain särgid,
ülikonna, sokid, kampsunid, püksid. Paljud
meie riided, mis meil iga päev seljas on, tulid
tema kaudu. Gudrun mõtles palju meie peale
ja oli väga truu meie Pahkla uudistelehe
lugeja ja tõlkija. Ta oli alati meist väga
huvitatud.
Ükskord
ta
pidas
oma
sünnipäevapidu meie juures. Herbert tuli ka
Gudruni kaudu meile.
Meie saime teada, et Gudrun on väga haige nädal aega enne, kui ta suri. Tema
tervis oli halb ja siis ta lahkus meie seast laupäeval enne 1. adventi kell 10.00. Ta
oli 87 a. vana. Me oleme väga tänulikud kõigi hea eest, mis ta meile tegi. Ta oli
üks väga hea inimene, suure sooja südamega.
Huvitav oli, et Gudruni vanaisa elas kord Pahklas, kus tol ajal, nüüd 130 aastat
tagasi, elas Pahkla mõisas tema tädi ja Gudrun von Westberg (v. Stackelberg) sai
juhuslikult meiega kontakti, kui ta tahtis oma 75. sünnipäeva puhul kingituste
asemel raha ühele Eesti asutusele anda. Siis ta kuuliski meist.
Jevgeni ja Katarina

KÖÖGIS
Meile tuli Prantsusmaalt farmer oma perega. See võttis natukene aega, kuni nad
sisse kolisid. Ma hakkasin ükspäev France-Héléne’ga köögis olema. Nüüd oleme
kaks korda nädalas koos köögis. France-Héléne teeb väga häid toite. Mina aitan
tal ette valmistada ja tema teeb kahele majale süüa. Ma räägin France-Héléne’ga
prantsuse kelt ja inglise keelt. Ma ei oska veel palju prantsuse keelt, aga ma õpin
iga päev sõnu juurde. Prantsuse keel on väga tore keel.
Kristiina

UUS KONTOR
Helle maja kontor oli meile juba ammu väikseks jäänud. Siis otsustasime, et uus
kontor tuleb Männi majja. Aga alguses tuli seal remonti teha, sest see tuba oli
väga külm.
Kõigepealt tuli põrand ära lõhkuda ja seda tegi Guido. Siis lõhuti seinad
seestpoolt ära ja lagi. Kui seinad, lagi ja põrand lahti võeti, siis selgus, et sinna ei
olnud peaaegu üldse soojustusmaterjali pandud. Põranda all oli täiesti tühi auk.
Siis me saime aru, miks seal alati nii külm oli olnud. Siis pandi põranda alla
fibokruusa ja tehti ilus uus laudpõrand. Seintele ja laele pandi soojustusmaterjali
vahele ja selle peale kipsplaat ja siis värviti kõik ilusti ära. Seda remonditööd
tegid töömehed.
Kui kõik oli valmis, siis tõi Tiit koos Vovaga Tallinnast uue mööbli – riiulid,
kapi ja toolid. Kirjutuslauad olid meil olemas. Urmas aitas mööblit sisse tõsta.
Katrin ja Urmas koristasid kõik ehitusest järgi jäänud prahi ära. Kalju pani uue
telefonikaabli. Nüüd on see kõige ilusam tuba Männi majas.
Suur aitäh kõigile, kes meid kontori remontimisel aitasid.
Katrin, Urmas, Vova

MINU ESIMENE KÜÜNLATEGU
Mina töötan nüüd küünlatöökojas. Kõigepealt
õppisin tegema päkapiku-küünlaid, siis tegin
tordiküünlaid. Seejärel hakkasin kirikuküünlaid
tegema. Siis õppisin küünlaid sulatama. Seal
küünlatöökojas on mul head sõbrad. Vahel on seal ka
Josefin ja mõnikord on ka Christoph ja mõnikord
Elena, kui neil aega on.
Mulle meeldib küünlatöö.
Kersti K.

KUIDAS MA PRANTSUSE KEELT ÕPIN
Mul on üks väike prantsuse keele sõnastik, ust ma kirjutan sõnu välja. David
laenab mulle vestmikku ja aitab mul hääldamisega toime tulla. Ma õpin õhtul sõu
pähe, siis proovin Davidiga rääkida. Varsti hakkab prantsuse keel tulema.
Kristiina

KAARLI ELU KÜLAS
Täna on taevas pilves ja sajab lund. Teed on talvised. Vahepeal oli kiilasjää, siis
“uisutasime”. Siis tuli jälle uuesti lumi peale ja siis sai jälle käia.
Me teeme iga päev küünlaid. Töökojas on nii soe nagu soome saunas. Olen ka
õues tööl, käisime metsas, lõikasime kuuseoksi koos Davidi, Josefini ja
Geoffreyga. Oksad sidusime siis õunapuude külge suures aias, et metsloomad –
põder, kits ja jänes talvel puukoort sööma ei tuleks. Sain koos okstega käru peal
sõita. Ma lõhkusin ka puid, mida viisime katlamajadesse. Siis saab talvel soojad
toad. Siis on hea olla. Akna taga näen lumiseid puid. Nii kui oleks muinasjutt.
Õhtuti käin õues jalutamas koos Kristiina ja Nässuga. Näeme linnakuma.
Sealpool asub Tallinn. Näeme ka toavalgust aknaraamide taga. Meie kõndisime
Pahkla teeristini, seal vaatasime, kuidas autod sõidavad Tammiku poole. Tagasi
minnes kuulsime puude taga kahinaid, seal olid vist metssead ligidal.
Kui külla tagasi tulime, rääkisime veel juttu ja siis läksime magama.
Järgmisel hommikul ärkasin uuesti üles, sõin
kõhu täis ja kell 9 läksime tööle.
Mulle meeldib, kui saan inimestega suhelda.
Suhtlen põhiliselt Katrini, Vova või Urmasega.
Räägime küttepuu tegemisest. Kell 11 läheme
kohvipausile kohvi jooma. Ainuke hetk päevas,
mis on veel parem kui kohvipaus, on õhtusöök,
sest seda valmistan mina.
Häid jõule kõigile!
Kaarel

TERE!
Ma olen uus põllumees, kes hiljuti koos perega
Pahklasse saabus.
Minu nimi on Geoffrey. Olen sündinud Inglismaal
1949 aastal. Minu abikaasa on France-Héléne, kes
on sündinud Põhja-Prantsusmaal 1962 aastal. Ja
meie laste nimed on Raphael ja Eglantine, kes on
vastavalt 6 ja 4 aastat vanad.
Me tuleme Kesk-Prantsusmaalt, kus pidasime 30
ha suurust biodünaamilist talu, mille toodanguks olid köögiviljad, piim ja liha,
mida me kohapeal müüsime. Otsides oma elule uut arenguteed, vastasime umbes

20 kuud tagasi Pahkla soovile ja kohaneme nüüd oma esimese Eesti talvega.
Samuti valmistume juba ette 2006. aasta kasvuperioodiks.
Me püüame täiustada farmi infrastruktuure ja tehnikat. Soovime kindlustada ja
muuta professionaalsemaks biodünaamilist impulssi ning parandada toidu
kvaliteeti Pahkla toidulaual.
Oma edusammudest püüame teid kursis hoida selle uudistelehe kaudu.
Geoffrey
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