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Kallid sõbrad,
Seekord tuleb meie uudisteleht natuke teises vormis. Kaja, kes alati meile lay-out´i
teeb on praegu puhkusel. Me otsustasime, et tulevikus saadame teile uudistelehe
ainult kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.
Peale väga pikka kuiva kevadet saabus lõpuks vihm, aga rohi karjamaadel ikka
kasvada ei taha. Oli raske selle kuiva ilmaga kõiki taimi istutada, sest pidime palju
kastma. Porru, kartulid, kapsad said istutatud ja porgandid, kaalikad, oad, pastinaagid,
punased peedid ja loomapeet said külvatud. Sibul pandi ka maha. Silvo istutas üks
päev kasvuhoonesse tomateid. Maitsetaimed pani Katrin kasti, redised ja salatid
kasvavad varases peenras. Kui Katarina puhkuselt tagasi tuli olid ainult veel mõned
maitsetaimed vaja maha panna. Selleks aias enam ruumi ei jätkunud. Rajasime uue
maitsetaime aia Tamme maja juurde. Lõpuks leidsid ka neli pisikest kastanipuud oma
koha. Ants tõi pikad kepid, et me nendest üle ei kõnniks või sõidaks.
Lauta saabusid uued elanikud: 15 musta “varest” (tibud) ja 5 põrsast.
Lehmad on õues aga süüa neil eriti midagi pole.
Sanna ja Larissa on siin peaaegu aasta aega olnud. Nad lähevad edasi õppima ja meie
oleme väga tänulikud, et nad siin olid ja aitasid nii palju ära teha. Aitäh!!!
Elisabeth ja Lisa käisid meil Saksamaalt sotsiaalpraktikat tegema. Nad lähevad veel
edasi kooli.
Claudia tuli just õigel ajal, kui teda Tamme majas nii väga vajati. Ta on Saksamaal
ravipedagoogikat õppinud ja jääb meile loodetavasti vähemalt kaheks aastaks.
Augustis ja septembris ootame jälle uusi vabatahtlike Rootsist, Prantsusmaalt ja
Saksamaalt.
Silja tuli meile jälle külla ja on väga teretulnud. Põhiliselt teeb ta Tobiase majas süüa.
Mai Krull käis mitu korda meile massazi tegemas.
Ja kui kellegil on vahepeal aega ja ta tahab Pahklasse tulla, siis meil oleks veel väga
mõnda suveabilist vaja. Alati on põllul rohida, marjad valmivad ning tahame talveks
ikka mahla ja moosi teha. Comeniuse maja ootab ikka inimesi, kes tahavad seinu
värvida, ja palju, palju on veel vaja ära teha, mida meie ise kindlasti ei jõua.
Laudarahvas ja loomad ootavad väga uut inimest, kes tahaks seal töö juhtimise
pikkamööda enda õlgadele võtta.
Ka Tobiase maja ja Comeniuse maja ootavad uut perenaist, et meile võiksid jälle uued
elanikud tulla.
Kui keegi tunneb, et ta tahaks meile perenaiseks või farmeriks tulla, palun võtke
meiega ühendust, ja te võite kohe alustada.
Ja ka kui keegi tunneb sellist inimest, kes juba ammu tahaks sellist tööd teha, saatke ta
siia, sest me ootame teda.
Soovime Teile ilusat suve ja toredat JAANIPÄEVA.
Katarina

KEVADPIDU
Jaanuaris hakkasid muusikatunnid. Harjutasime sel aastal üht väga pikka lugu Mozart’i Öömuusikat. Harjutasime palju. Võttis hästi palju aega enne kui selgeks sai.
Sanna mängis koos Kerstiga ja vahepeal oli ka Elisabeth, kes mängis viiuliga kaasa.
Lisa aitas Marekit. Aprillis olid peaaegu iga päev orkestriproovid. Hommikul
harjutasid Malle, Margus, Marek, Kersti ja Merike ja pärast tööd tulid Kristiina,
Kersti, Marek, Inge, Raphael, Jevgeni, Ernest ja Sanna koos Katarinaga muusikat
tegema. Alguses oli natuke raske, sest inimesed alguses ei suutnud koos mängida.
Igaüks pidi õppima teineteist kuulama. Lõpuks jõudis kevadpeo päev kätte ja kontsert
läks väga hästi. Lootsime, et tuleb poole rohkem rahvast, aga ei tulnud. Ilm oli vist
liiga ilus. Tamme majas oli toit valmis pandud ja seda jätkus mitu päeva.
Selle kontserdiga käisime ka veel Tondi koolis esinemas.
JEVGENI ja KERSTI.K.
Kui aeg oli käes ja orkestriproovid läksid intensiivsemaks, küsiti kas ma aitaksin Ingel
psalterit mängida. Tegelikult ma ei aidanud teda mängida, vaid näitasin talle toonid ja
ta pidi mängima vastavalt värvilistele nootidele tema raamatus.
Esimeste proovide ajal oli päris raske õigeid noote õigel ajal näidata. Ma ei teadnud
viisi ja tundus imelik ainult noote näidada ja ise mitte mängida.
Peale mõnda proovi sain ma juba aru, kuidas peab muusikat kuulama selleks et rütmi
ja taktiga kaasa minna.
Lõpuks ( kevadpeo ajal) mulle juba meeldis koos Ingega sedamoodi ühte pilli
mängida.
Olla orkestri osa oli minu jaoks täiesti uus kogemus, mis õpetas mind kindlal viisil
kuulama.
See oli mulle väärtuslik kogemus.
Raphael
KUNSTILAAGER RAPLAS “RAPSAK” II
Sõitsime bussi ja autoga. Alguses läksime Rapla kirikusse, kus oli laagri avamine. Sel
aastal osales ka Kati Kodu. Kohtusime seal ka inimestega Vahtra keskusest ja
“Refleks”ist .
Kirikus oli kontsert, ja Kohila maavanem pidas kõnet. Siis hakkasime kunsti tegema.
Saime saviga tegeleda, klaasimaali teha ja pilte maalida. Jevgeni ja Marek maalisid
esimesel päeval ja Kersti ja Merike maalisid teisel päeval koos ühe suure pildi. Me
saime maalida mida tahtsime. Teisipäeval käisime Kiigesaarel kiikumas. Saarele
saime rippsilla kaudu, mille peale mahub korraga ainult kümme inimest. Edasi
sõitsime Sillaots talumuuseumisse. Peremees Jüri võttis meid vastu. Ta saatis meid
kohe kruubipudru sööma koos hakklihakastmega. Joogiks oli piim, mahl, hapupiim,
süüa sai kooki ja isetehtud koduleiba. Nägime hobuseid ja panime viljapeksmismasina käima. Siis läksime ülesse teisele korrussele, kus nägime linnutopiseid. Nende
hääli kuulsime ka. Nägime veel filmi, kuidas vanasti leiba tehti. Kristiina hakkas kohe
järgmisel päeval ise leiba tegema. Kaarel oli sel aastal esimest kord kunstilaagris.
Claudia oli ka kaasas, aga keegi ei jõudnud talle tõlkida.
Kolmapäeval tegime jälle koos kunsti, Kristiina tegi savist kausi. Meid oli 18 inimest.
Sõime kõik koos pastoraadis suppi. Suure bussiga sõitsime Toosikannu
puhkekeskusesse, kus toimusid võistlused. Seal oli katusega lava ja seal need
toimusid. Üks võistlus oli pallidega, teine kepiga, siis oli silmade kinni sidumine ja
niimoodi pidime palli ämbri sisse panema. Keegi juhendas. Lusikaga pidime keedetud
munaga käima. Guido oli võistkonna kapten ja pidi muna ära sööma. Mängisime
õhupallidega, mis seoti jalgade külge kinni. Köievedu oli ka. Vahtrakeskus võitis.

Viimasena oli saapavise, Ernest ja Merike võitsid. Õhtul oli tanstimine ja söömine.
Igaüks kutsuti mikrofooni juurde ja me pidime oma nime ütlema. Tantsimine oli ilus.
Oli disko. Lõppes alles kell 23.oo.
Veerand üks saabusime koju. Oli suurepärane pidu. Saime palju uusi sõpru juurde ja
vanade sõpradega saime ka jälle kokku.
Neljapäeval oli Rapla raamatukogus näituse avamine. Vahtrakeskus laulis meile.
Palju kõnesid oli ja mina kinkisin kunstijuhendatele küünlad. Sellega oli laager
lõppenud.
Ants Tammar kutsus meid sinna. Aitäh kutse eest!
Järgmisel aastal toimub see laager jälle, siis koos sakslastega, kes seekord ei saanud
tulla.
JEVGENI ja KERSTI.K.
LIILIA JA TAIMEKASVATUS
Me käisima Luige laadal ja seal oli palju taimi ja traktoreid. Ma ostsin omale liilia,
panin selle kohe mulda, aga nüüd on mul veel palju teisi taimi ja ma kasvatan endale
väga huvitavad lilli, näiteks mitut värvi lõvilõuga ja siidilille.
Kristiina.
SAKSA KEELE EKSAM
Eelmise aasta oktoobris hakkasid mul saksa keele tunnid ja minu õpetaja oli Raphael.
Ta andis mulle igal teisipäeva õhtul saksa keele tundi ja ma pidin ka tegema koduseid
ülesandeid. Kõige rohkem tegime grammatikat ja kirjutasime. Pärast tuli mul kõige
suurem töö: saksa keele eksam. See tuli mul päris hästi välja, ma sain head hinde. Aga
ma vajan veel saksa keele tundi, kuna ma pean grammatikat õpima. Mulle anti
suvetöö kirjutada suvest saksa keeles.
Kristiina
AUTOLOOD
Meie vanad autod vajasid pidevalt remonti ja siis leidsime ühel päeval, et nii enam
edasi minna ei saa. Otsustasime, et vahetame Volvo välja ja ostame liisinguga uue
auto, mis töötaks bensiiniga ja sõidaks ka.
Nii sõitiski Tiit ühel reedel Opel Zafiraga Tallinna. Joan Ameerikast, Tiia, Katrin ja
Vova olid ka kaasas.
Kõigepealt käisime väga kõrgel Radissoni hotelli katusel. Jõime mahla.
Siis läksime restorani. Seal sõin ma hirveliha praadi 3 viilu. Katrin tegi väikesed
tükid, muidu ma ei saanud seda süüa.
Kella 14.00 läksime autopoodi. Automüüja rääkis meiega juttu. Mina vaatasin autosid
niikaua. Siis me läksime oma uue auto juurde. Katrinil oli auto värvi pluus seljas.
Automüüja ja Vova testisid autot. Tagumised istmed, rool, raadio jt. nupud, kapott
seestpoolt. Katrin ja Tiit istusid tagaistmel niikaua. Siis Katrin istus rooli ja Vova
kõrvale ja me sõitsime autoga poest välja. Tiit ootas õues ja tegi pilti. Siis automüüja
kinkis meile sampusepudeli. Lõpuks sõitis Tiit uue Opel Merivaga Pahklasse. Pärast
oli Männi maja juures uue auto saabumise pidu.
Vova ja Katrin
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