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See talv näitas oma tugevust ainult lühikest aega, muidugi just jälle
siis, kui meil oli siin palju külalisi, kes jaanuari lõpus balti seminaril
osalesid. See oli ka esimene kord, kui kõik Tamme maja toad olid
kasutusel.
Kuna talv oli lühike, siis lõpetasid ka meie töökojad sel aastal varem
kui tavaliselt. Soe ilm kutsus küünlatöökoja rahva õue ja ka laoruum oli
juba niikuinii täis. Varsti pärast seda tahtis kudumistöökoja rahvas
samuti välja tööle minna.
Ma ei mäleta varem sellist aastat, et oleksime jõudnud lõigata kõiki
meie mustsõstra-põõsaid kahe nädalaga. Tänu soojale märtsikuule oli
see võimalik.
Märtsi lõpus lahkus meilt Geoffrey Burt koos perekonnaga, et asuda
elama Norrasse. Linne ja Liisa tunnevad puudust oma
mängukaaslastest Raphaelist ja Eglantinest ning loodavad, et üks pere
leiaks oma tee meie juurde, et saada pererahvaks ühes meie majadest.
Ja me otsime ka jälle ühte entusiastlikku inimest, kes sooviks meid
farmitöödel aidata. Ajutiselt on Kalju farmi ja aia juhtimise enda peale
võtnud.
Veebruaris saime kokku raha Tamme maja köögimööbli jaoks ning
tänu Kristiina sugulastele saime selle ka ära tellida. Võib-olla saab see

paika Ülestõusmispühadeks. Siis võime juba mõelda selle peale, millal
Comeniuse maja pere sisse kolib ja temast saab Tamme maja pere.
SUUR AITÄH kõigile, kes meid nii kiiresti aidata said!
Loodame, et aprilli lõpuks oleme Tamme majja sisse kolinud, siis
toimub meil ka teine avamispidu ja peame oma küla 15. sünnipäeva.
Ning et kõik oleks ikka pidulik, teeme ka muusikat.
Palun tulge ja pidutsege koos meiega !

KEVADPIDU
28. aprillil
kell 15.00
Miikaeli saalis
Parimate soovidega Ülestõusmispühadeks
ja tervitustega teile kõigile,
Katarina

Tsirkus
16. veebruaril oli meil tsirkus. Wieland mängis klouni ja Ants oli tema
ema. Vova oli tsirkuse direktor. Ta oskas seda väga hästi mängida.
Mustkunstnik oli Katrin. Ta võlus mütsist jänese välja, keda mängisin
mina. Linne oli mustkunstniku laps. Johannes oli kloun ja Marek oli ka
kloun.
Jevgeni oli leopard ja Urmas oli lõvi. Merike ja Kairi olid tiigrid ja Rosie
ja Pierre ja Inge olid karud. Veronika oli kass. Kristiina ja Piret olid
lihtsalt inimesed. Kaarel oli kõrgeausus.
Evelin oli köietantsija ja Perrine oli lõvitaltsutaja. Me mängisime palju
mänge ja siis sõime toite, mida olime valmistanud. Kõik olid väga ilusad.
Kersti K.

Veronika
Minu nimi on Veronika Peterkova. Ma elan Tsehhimaal, Svitavias. Ma
elan linnas. Olen 22 aastat vana, minu sünnipäev on 4.aprillil. Olen
tudeng ja õpin Prahas. Mul on üks õde, tema nimi on Lucie. Mu ema on
kokk ja isa on lukksepp. Mul on koer, tema nimi on Dan. Ta on 13
aastat vana. Mulle meeldib romaane lugeda ja käsitööd teha. Nüüd olen
Pahklas ja koon ka sokke. Ma töötasin küünlatöökojas ja praegu töötan
põllul. Süüa teen ka. Samuti õpin eesti keelt. See on väga raske keel.
Mulle meeldib Estimaa. See on väga ilus maa.
Veronika

Kudumistöökoda
Kudumistöökoja kevad-talv läks Kristeli juhendamisel töiselt ja
rõõmsalt.
Tehti kaltsuvaipu ja rahvariideseeliku kangast nukkudele. Veel lõigati
hästi palju kaltsu järgmisteks vaipadeks.
Kersti S. kudus oma kiiretel näppudel palju villaseid sokke.
Sügisel läks kõik edasi uue hooga. Kuna Kristelil olid kursused
Soomes, siis tema meid sel aastal enam aidata ei saanud. Asendaja,
kelle ta endale leidis, pidas seda töökoormust enda jaoks natukene liiga
suureks ja nii me jäimegi abita.
Kuna Antsu töökoormus suurenes tänu Tamme maja kütmisele,
kudus ta sel talvel oluliselt vähem vaipu, kui eelmisel aastal.
Kristiina hakkas saia küpsetama ja ka temal oli töökoja jaoks vähem
aega, siiski jõudis ta kududa mõned villased sallid. Piret võttis
sallikudumise töö Kristiinalt hiljem üle, temal on selle töö jaoks rohkem
aega.
Sügisest ühines meiega Merike, kes lõikas alguses palju kaltsu
ribadeks ja edaspidi kudus ka vaipu.
Kui küünlatöökoda oma töö selleks aastaks lõpetas, aitasid ka Kersti
K. ja Inge meil kaltsu lõigata.
Pille lõpetas villapesu õmblemise.
Ka Merle sai töökojas tööd teha, kui autosõitudest aega üle jäi.
Saime Norrast palju
sünteetilist kaltsu, mille
kerimisega oli tõsiselt
palju tööd. Umbes pool
aastat kulus ka selle
puuvillase kaltsu
sorteerimisele, mis
sealt tuli.
Kokkuvõttes saime
talviste töödega
hakkama, aga tunneme
ikka suurt puudust
oskuslikust juhendajast.
Merle ja Piret

Tamme maja haldja elu
Minu toas tehti remonti ja sellepärast ma kolisin juba sügisel Tamme
majja. Seal ma kastan lilli, koristan, vaatan et ruumid on korras ja hoian
esiku puhta. Jaanuaris tuli Veronika mulle toanaabriks. Sabine tuli
märtsi alguses kolmeks nädalaks. Koos Sabine ja Veronikaga pesime
Norrast tulnud pesu. Nüüd on veel vaja need triikida. Aga selleks on
veel triikrauda ja triikimislauda vaja.
Õhtul teen endale teed ja joon oma toas, kus teen käsitööd.
Katarina pani tubadesse kardinad üles ja viimasena ka
duśśiruumidesse. See oli vajalik, sest meile tulid õhtuti noored sõdurid
külla, kes olid sõjaväeosas õppusel ja tahtsid end puhtaks pesta.
Vova, Kairi ja Piret käivad Veronika juures külas arvutitööd õppimas.
Palju on vaja veel teha enne kui keegi sinna elama tulla saab.
Eile Katarina koristas kööki koos Ingega, sest täna pidi köögimööbel
lõpuks tulema.
Nii kaua kuni ma lõpuks
kolin Tobiase majja tagasi,
võin ma seal olla ja maja
valvata. Tobiase majas
saan nüüd uue toa, mis
on majas kõige ilusam.
Pesin aknad juba puhtaks.
See
sai
võimalikuks
sellepärast,
et
prantslased läksid ära.
Nüüd on maja natuke
rahulikum ja ka inimesed
on rahulikumad.
Tamme maja juurde on ehitatud puukuur. Ma nägin aknast kuidas
Johannes ja Geoffrey ehitasid. Vahepeal aitasid Evelin ja teised
praktikandid ka. Nüüd on puukuur peaaegu valmis. Ilus on seda
vaadata.
Tamme majas olla oli nii nagu puhkusel.
Malle

Kaarli mõtted
Kui ma hommikul majast välja läksin, oli ilus ilm. Oli väga ilus vaadata.
Tulbilehed olid juba väljas. Jube kiiresti käib see loodus. Ma käisin
pühapäeval jalutamas ja nägin inimesi aedades.
25.
märtsil
sõitsime
Tallinnasse ja nägime seal
luikesid. Need olid mere
peal. Laev väljus samal
ajal. Oli Viking Line Rosella,
millega meie käisime kord
Soomes.
Siis
sõitsime
edasi
kirikusse,
kus
toimus
kontsert:
J.S.
Bachi
Matteuse Passion. Esines
Tallinna kammerkoor ja Tallinna kammerorkester. Oli ilus ja päris pikk.
Kestis kolm tundi. See oli väga hea elamus. Eesti president Toomas
Hendrik Ilves käis ka kuulamas koos perega.Tagasi jõudsime õhtul
hästi hilja.
Järgmisel päeval oli meil väga palju tööd. Ma käisin muusikaproovis,
kus ma sel aastal mängin kitarri. Siis läksin suurde aeda ja vedasin
käruga põõsaste oksi. Vedasin nad suurde hunnikusse, mis asus põllul.
Kui oksad olid kõik korjatud, vedasime põõsaste peale põhku. Ja seda
teeme homme ka. Olge siis tublid ja mina võtan rõõmuga teie kirjad
vastu.
Kaarel

Merike
Hommikul käin laudas. Põhku pannen alla. Kui põhk on tehtud, panen
lehmadele enne selle rea, kus lehmad sisse tulevad ja siis teen muud
tööd nagu põranda pühkimine, vasikate jootmine. Kui vasikad on
joodetud, siis ajame lehmad tagasi lauta, kui nad on lüpstud.
Siis on laudatööd hommikul tehtud. Siis viin piimatooteid majja, et saaks
hommikul kohvi peale piima panna.
Kella kaheksaks minnakse hommikusööki sööma. Enne pesen käed
ja kammin juuksed ära.

Kui hommikusöök on söödud, viib igaüks oma nõud pesta. Kui kell on
üheksa, tuleme hommiku-koosolekule Vikerkaare majja. Seal vaatame,
mis tööd keegi teeb, mis tööd antakse. Täna hommikul panin sõnnikut
ja põhku põõsaste alla. Selline töö oli täna.
Kui lõunaks olen kõhu täis söönud, olen ma mõnikord jalutamas
käinud. Vaipa olen ka kudunud, enne pidin kaltsuribasid lõikama ja
kerima. Kell kolm lähen uuesti lauta tööle. Viin põhku vahekäiku ja
panen loomadele alla.
Õhtuti käin ma Jevgenil külas, kuulan plaate ja raadiot või lähen
laulukoori laulma või külakoosolekule.
Mulle meeldib siin, sest saan loomadega palju tegeleda.
Merike
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