KALLID SÕBRAD,
Jõulud on juba ammu läbi, aga alles nüüd hakkas lund sadama, nii et Ants sai lõpuks
natuke lund rookida. Õigeks ajaks tuli iiri Barry Šotimaalt meile külla, et natuke talvist
Eestimaad nautida.
Jõuluaeg oli meil väga rahulik, me ainult käisime mitu korda bussiga Kohilas või
Tallinnas selleks, ei häid kontserte nautida või kinos käia.
Oli väga pime aeg, ilma lumeta. Olime väsinud, vist valgusepuuduse pärast. Vana aasta
õhtul aga tulid korraks valged helbekesed taevast alla ja tõstsid meie tuju
märkimisväärselt. Kahjuks oli see liiga hilja Annika jaoks, kes põdes koduigatsus ja sõitis
koju Saksamaale.
Oleme rõõmsad, et Saksamaalt tuli meile Elisabeth kaheks kuuks praktikale. Tema abi
on siin väga teretulnud ja tema tehtud koogid maitsevad lihtsalt suurepäraselt. Juba kaks
korda on tal olnud võimalus suure seltskonna jaoks küpsetada: 15. veebruaril tulid meile
külla Maarja kooli, Maarja küla ja Hilariuse kooli õpetajad ja töötajad. Oli väga huvitav
kuulda, mis nende juures toimub. Veetsime terve päeva vestluste, loengute ja
koogisöömisega. Vahepeal ka tantsisime.

Teine suur koosolek oli just viimasel nädalavahetusel, mil tulid kokku teistest
Camphilli küladest põhja regioonist 14 noort kaastöötajat ja vabatahtlikku, et koos
kogemusi jagada.
Meil on nüüd ju Comeniuse maja vannitoas remont tehtud ja on võimalik külalisi vastu
võtta nii palju, kui aga tulijaid on. Järgmine suur seltskond tuleb juba märtsi lõpus. Aga
kuna praegu on tõesti ainult vannitoa remont tehtud, siis kõik toad ootavad veel töökaid
käsi, kes tahavad oma puhkust kasutada selleks, et seinu ja aknaraame värvida või uusi
põrandaid panna. Kellel käed juba sügelevad, palun andke meile teada!
Sõbrapäeval olime kutsutud Raplasse, kus toimus suur näitemängufestival. Meie
avasime peo kontserdiga. Ka siin olid meie küpsetatud koogid väga teretulnud.
Kaarel, kes oli pikal puhkusel kodus, tuli meile nüüd päevatöölisena tagasi. Ta sööb
Tamme majas.
Ja lõokesed, sookured, kuldnokad ning paljud teised linnud nagu ka sinililled ja paksud
sirelipungad teatavad meile, et kevad on juba saabumas. Ülestõusmispühad on sellel
aastal nii vara, siis peab vist ka kevad väga varane olema. Meie igatahes hakkasime nii
vara kui ei iialgi varem kevadlaule laulma. Tulge meie laule kuulama!

MEIE KEVADPIDU
27. aprillil
kell 11.30
Miikaeli saalis

Soovin Teile häid kevadpühi,
Katarina
PS: Meie vana Volvo ei tahtnud enam sõita. Kui üks osa
parandatud, läks kohe teine katki... Te ju mäletate Larissa
artiklit... Meil oli vaja uus vana Volvo leida. See saabus
Marguse sünnipäeval. Eks näeb, missuguseid jutte saame
temast kirjutada.
Meie uus auto. Joonistas Inge
NB! Meie pank muutis oma nime!! SEB Eesti Ühispank asemel on nüüd AS SEB
pank.
Tiit

Karneval
Meil oli tore karneval. Teemaks oli lehmalaut. Margus mängis lüpsitädi ja lüpsis terve
õhtu oma “lehma”. Merike oli kass, ja mina (Jevgeni) olin rott ja Kristeli naabritütar oli
hiir. Tema poiss oli väike sokuke. Larissa oli loomapeet. Silvo oli jahukott ja Ernest
heinapakk. Loomad sõid ta ära. Ants oli hobune, Malle oli kana, Urmas kukk, Kaarel
kalkun ja Katrin oli tibu. Inge mängis lammast, Kersti vasikat ja Sanna lehma.
Marek tuli põrsana. Piret, Kristiina ja Raphael olid laudatöölised. Katarina oli kärbes ja
Elisabeth maamumm.
Peo ettevalmistamiseks küpsetas Marek suure kausitäie kukleid, mina tegin kooki,
Larissa küpsetas igasuguseid vajalikke asju laudas, mis maitsesid väga hästi. Piret tegi
šokolaadikooki ja Marek riivis nii palju porgandisalatit, et me sõime seda veel mitu päeva
pärast pidu. Tibu tuli suure kausitäie puuviljaga, mis maitsesid loomadele väga hästi.
Loomad alguses tantsisid oma tantse, siis mängisid igasuguseid mänge ja lõpuks
tantsisid kõik diskotantse.
Jevgeni

Marguse sünnipäev
Neljapäeval ma läksin makipoodi endale sünnipäevakingitust ostma. Sain uue maki
endale. Siis tuli reede, 7. märts. Siis minul oli vaba päev. Kui oli kohvipaus Vikerkaare
majas, andis Silvi mulle kommikarbi. Lõunaks sain sünnipäevatoitu: hapukurgisalatit,
viinereid ja kartulit. Inge joonistas mulle pildi. Kersti joonistas mulle pildi. Ma vaatasin
neid pilte.
Minul oli väga tore sünnipäev. Minu sünnipäevapidu oli kell kaks. Nii suur kook oli.
Ma puhusin küünlad ära ilusti, ja Katarina aitas mul kooki lõigata. Ma jagasin kooki
teistele. Siis ma sain kingitusi. Igaüks pakkus mulle
kingitusi. Sain uue maki kingituseks ja kuulasin, kuidas
Georg Ots laulis minule soome sünnipäevalaulu. Kirsipuu
Katrin saatis mulle plaadi sünnipäevaks. Nüüd ma saan
kuulata. Õde Maarika käis mul külas. Ta kinkis mulle ilusad
sinised säärikud. Pakkusin ka Väinole mahla juua. Maarika
tõi mulle jäätist. See on nüüd sügavkülmas ja varsti kutsun
sõbrad külla, siis sööme selle ära. Õhtul käisin Katriniga,
Merikesega ja Ingega balletti vaatamas. Kui balletil tuli
vaheaeg, siis jõin kohvi. Tüdruk pika patsiga andis mulle
kohvi, kohvikoort ja suhkrut. Siis vaatasime edasi balletti,
kuidas poiss ja tüdruk tantsisid. koos.
Margus

Postimuuseum
Kolmapäeval sõitsime Urmas, Elisabeth, Piret, Katrin ja mina Tartu. Alguses sõitsime
Maarja tugikeskusse. Jätsime Urmase sinna ja hakkasime jalgsi kõndima, pärast tuli
Katrin järgi. Läksime raekojaplatsi vaatama. Kõik kohad vaatasime läbi. Käisime
kohvikus ja siis läksime vanasse postimuuseumi.

Seal me nägime vana postimeest (kuju) ja vanu kirju ja asju. Seal oli postinaine ka, kes
seal lihtsalt kujuna seisis. Kaartideautomaat oli, panid kahekopikalise sisse, tuli kaart
välja. Saime oma nime sulega kirjutada. Olid igasuguseid suled: toonekuresuled,
hanesuled, kajakasuled ja üks oli varesesulg. Me saime tasuta muuseumisse. Seina peal
olid postmargid. Andrus Veerpalu ja Kristiina Šmiguni postmark olid ka. Vanaaegsed
postmargid olid samuti. Katrin rääkis, kuidas postmarke vanasti tehti: oli lihtsalt paber
templiga. Seina peal oli ka pilt, kuidas vanasti viidi laevaga posti üle mere. Vana kaalu,
millega kaaluti postpakke ja kirju, nägime ka.
Kui hakkasime ära minema, pandi mulle ümbriku peale rotiaasta tempel.
Jevgeni

Kaarli uudised
Jõulude ajal olin kodus. Sain väga palju kingitusi. Sain pealambi ja jalgrattalambi. Ja
mütsi ka. Šokolaadi ja sokid sain.
Kodus aitasin lund rookida. Rääkisin oma sõpradega juttu telefoni teel.
Vanaema käin ka aitamas. Ma aitan käsikäruga sõnnikut välja vedada ja silo ja heina
tuua loomadele. Puid aitan ka tuppa tuua.
Sõbrannal käisin ka külas. Ta elab vanaema naabruses.
Pahklas töötan küünlatöökojas. Nüüd oli ka minu esimene muusikatund üle pika aja.
Mängisin seal ksülofoni.
Alles märtsikuus tuli meil lumi maha ja valgeks läks maa.
Kaarel

Sõbrapäev
Me sõitsime bussi ja autoga Raplasse.
Andsime kontserdi. Palju teatrit oli ja palju
kõnesid. Siis oli väike paus ja söömine.
Teatri vaatamine läks edasi. Pärast lõigati
lahti suur tort. Osa inimesi oli koosolekul.
Õhtul oli disko ja mina tantsisin koos Ants
Tammariga. Oli ilus pidu. Pärast tulid ka
teised Pahkla inimesed tantsima. Siis
sõitsime jälle tagasi Pahklasse. Oli tore
üritus. Aitäh selle eest.
Kersti Kislar

Vahtra keskus kutsus meid sõbrapäevale
Rapla kultuurimajja. See oli esimene kord,
kui saime sõbrapäevaks niisuguse kingituse.
See oli minu jaoks küll üllatus.

Oli täitsa suur väljakutse nii suure saali ees laval esineda. Mina mängisin akordeoni,
Kersti ja Kristiina plokkflööti, Merike mängis tamburiini ja Margus ja Marek bassipille.
Meie esinesime „Eesti rahvatantsudega“ ja avasime sellega suure ürituse.

Oli neli etendust. Need olid nii lõbusad. Vaheajal sõime kringlit ja kooki ja ka meie
tehtud kooke. Jõime kohvi ka. Nii suur üllatus oli, et nii palju rahvast oli. Peale vaheaega
oli jälle näitemäng. Need inimesed, kes olid selle päeva organiseerinud, said palju
kingitusi. Käsitööasjad olid näitusel. Klaasist tehtud kujud olid ka müügil. Kaardid, meie
küünlad ja palju muud, mis päevakeskuses tehtud, oli müügil.
Inimesed rääkisid meiega juttu ja neile need asjad, mis olid müügis, meeldisid. Mina
rääkisin ka nendega juttu. Mõned olid meie sõbrad. Nad lubasid kunagi meile külla tulla.
Siis me pidime natuke ootama, kuni kõik pillid ja kõlarid said paika pandud. Siis
hakkas tantsimine ja kogu õhtuse aja veetsime seal. See oli väga lõbus, kui me tantsisime.
Saime nii palju nalja.
Kui jõudsime koju, olime kõik väsinud.
Malle

Kütja Ants
Mina kütan iga päev maja. Tassin puid Comeniuse majja. Seal oli üks päev nii palju
külalisi. Nad jäid terveks nädalavahetuseks. Ma kütsin nendele maja soojaks. Nendel
külm ei olnud. Ma rääkisin juttu nendega. Nad olid seal omaette. Ka piibliõhtu oli nendel
seal. Külalised tegid ümmarguse puuvirna puuhoovis. Nüüd on kõik puud ära kadunud.
Metsas nad käisid ka. Ma ei tea, mida nad seal tegid. Külalised sõid nii palju kooki, aga
jätsid meile ka midagi.

Kogu aeg pidi Kalju augu lahti tegema. Reovee toru oli umbes. Täna ma hakkasin
lõpuks vaipa kuduma. Kogu aeg olin ma õues, tegin pilpaid tulehakatuseks ja hoolitsesin
oma katlamaja eest. Kui ma kasutan ka kivisütt, siis ei lähe nii palju puid. Täna sadas
palju lund, mina sain maja eest lund rookida. Tegin majaesise puhtaks.
Ants

Noorte kokkutulek “Noor Camphill”
Esimene (Camphilli-) noorte põhja regiooni kokkutulek toimus 28.veebruarist kuni
2.märtsini. 14 noort inimest, kes elavad ja töötavad Camphilli kogukondades, tulid
Pahklasse, et veeta nädalavahetus koos siinsete noorte vabatahtlikega. Meie kohtumise
põhieesmärk oli jagada kogemusi, tundeid ja mõtteid, mis me oleme senini saanud
Camphilli elust.
Olime kokku pannud kava, mis sisaldas diskussioone, söögiaegu, söögitegemist,
maalimist, puuriida ladumist, taju-mängu, piibli- ja tantsuõhtut.
Vaadates tagasi kogu sündmusele ja võttes kokku tagasiside-vestluse, pean ütlema, et
see oli rikastav ja eriline aeg meile kõigile. Oli väga huvitav ja kasulik kuulda teistest
Camphilli kohtadest ja selle läbi mõista rohkem nii oma tööd siin praegu kui saada ka
uusi ideid tulevikuks. Ja oli ka huvitav õppida üksteist tundma – inimesi 10 erinevast
rahvusest.
Raphael

Arusaamine
Kui helistad kodumaale ja räägid sõprade, vanemate, õdede-vendadega oma elust
Camphillis, siis on neil raske sind päriselt mõista, sest nad ei tea tegelikult, mida see elu
endast kujutab. Aga nagu Raphael eespool juba kirjutas, toimus meil Camphilli põhja
regiooni vabatahtlike noorte kokkutulek. Oli võimalik jagada, rääkida ja naerda
igasuguste kogemuste üle, mis meil kõigil olid üsna sarnased, nagu välja tuli, kuigi
Camphilli kohad on mitmeti erinevad.
Esimesel päeval me rääkisime teemal „Kuidas Camphill muudab sind kui üksikisikut“.
Rääkisime peamiselt oma raskustest, aga ka muudest kogemustest ja saime üksteisest
rohkem teada. Teise päeva teema oli „Camphilli ja sarnaste kogukondade tulevik“.
Rääkisime kõigest, mis puudutab Camphilli elu, alates piibliõhtust ja lõpetades suurte
teemadega nagu ühine raha, info liikumine ja koosolekud-kokkusaamised Camphillikohtades. Kahjuks jäi aeg liiga lühikeseks ja me ei jõudnud eriti rääkida Camphilli
tulevikust ega avaldada oma arvamust selles küsimuses.
Aga me tegime ka muud. Reede õhtul jagunesime gruppidesse, mõned tegid süüa,
mõned ladusid küttepuid riita, mõned maalisid ja mõned aitasid laudatööde ja lüpsmise
juures. Laupäeval kulus enamik aega diskussioonidele, aga pärastlõunal oli taju-mäng,
kus osalejad pidid minema läbi metsa suletud silmadega.
Kõikide tegevuste ja kogu kokkutuleku põhieesmärk oli üksteist tundma õppida ja
suhelda, mida tehti palju ka vabal ajal. Et see kohtumine võimalikuks sai, täname kogu

küla mõistvat suhtumist ja eriti Katarinat, kelle idee see algselt oli ja kelle toetust me
kogu aeg tundsime.
lg ernstl

Kus sa ometi oled, talv????
Möödunud aastal ootasin Austrias terve talve, et see ometi kohale jõuaks, aga pidin
lõpuks ikkagi pettuma. Kuid olin kindel, et järgmine talv tuleb kindlasti, sest olin
otsustanud sõita Eestisse.
Mõned kuud tagasi jagati piibliõhtul uudist, et
järgmise nädala lõpus on laevadel sadamasse
jõudmisega raskusi, sest meri külmub. Peale seda teadet
otsustasin parandada ära lüpsiruumi uksed, et tuul enam
sisse ei puhuks. Paar päeva hiljem öeldi, et tuleb -15o C
lubatud -30o C asemel. Lõppude lõpuks oli ehk -1o.
Kuid ma uskusin siiski, et talv tuleb ükskord ja mu
töö oli ikkagi vajalik. Ja see tuli! Jaanuari alguses oli
kolm päeva -15o (mis ei tähenda, et oleks olnud ka
lund), aga vähemalt paar päeva oli külma. Praegu on
maas natuke lund, aga see juba sulab. Kas see ongi
talv?
Ma ei looda enam tõelist eesti talve näha sel aastal ja
ootan paremat õnne järgmisel aastal taas Austrias.
Ernest
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