Stockholmis detsember 2021
Head EKK-lased!
Jõulud on ukse ees ja 2021. a. oma rõõmude ja muredega on täis saamas. Kui kokkuvõtet
teha on ikka parem positiivseid sündmusi välja tuua ja neid meenutada. Sest neid ju on!
Tänu vaktsiinile oleme saanud vabamalt ringi liikuda ja kultuuri sildi all jälle kohtuda. Küll me
oleme seda igatsenud!
Stockholmi Eesti Majas toimus sel sügisel terve rida EKK üritusi, mis meelitasid kohale palju
huvilisi. Kes olid Ilon Wiklandi juubelinäituse avamisel kõige oma pidulikkusega, teavad
millest ma räägin. Ka jõulusalongi avamine, kus esines oma töödega 14 kunstnikku oli
publikust tulvil, kes hiljem siirdus suurde saali laste ja noorte muusikalisi ettekandeid
kuulama.
Suursündmuseks tuleb pidada filmi ”Kalju Lepik kahel rannal” esilinastust. Teada olevalt on
see esimene EKK raames produtseeritud film (või teab keegi rääkida mõnest varasemast?).
Filmis on peale suure luuletaja enda hulganisti meie pagulaskultuuri ajalugu. Seda on juba
näidatud ka Eestis, tekitades seal suurt huvi. Plaanis on levitada ja näidata filmi veel ka
väljaspool Stockholmi ja loodetavasti mujalgi.
Meelya Klimsoni kunstinäitus, eestirootslaste Aibotapeet ja Urmas Alenderi filmi ja raamatu
tutvustus on samuti põnevad üritused, mida EKK sel sügisel on läbi viinud.
Eesti kultuuri teevad ka teised. Ei saa mainimata jätta jõulukontserti, kus koos
instrumentalistidega esinesid meie Stockholmis tegutsevad koorid – Naiskoor ja Segakoor,
tekitades kuulajates ja ka lauljates ehtsa jõulueelse meeleolu.
Nüüd paneme tegevuse mõneks ajaks kinni. Pühade ajal saame puhata. Hoiame kinni kõigest
heast, peame vastu ja loodame, et saame uuel, 2022. aastal, jätkata uute ürituste ja
kokkutulekutega. Seniks soovime EKK poolt kõikidele oma liikmetele
KALLIST JÕULUAEGA JA RÕÕMUDEROHKET UUT AASTAT!
Jaan Seim, esimees

Ps. Jõulumeeleolu tekitamiseks toome ära kaks ajakohast luuletust:

VÄIKE KUUSK (Viivi Luik)
Kuuse jaoks ei ole vaja
väga palju ehteid.
Tema ootab lahket maja,
rõõmu, mis on ehtne.
Paksust metsast meie pärast
toodi teda siia.
Ta ei kasva meie pärast
suureks mitte iial.

LUMEPUU (Kalju Lepik)
Tasa,
läbi tardunud maa,
kasvab lumepuu.
Okstelt
valgete
lindude lend
liugleb.
Tiivalöökidest kumiseb
külmunud maa.
Üle lumise maa
valgete lindude
Klukluu, klukluu.
Kaugete kirikukellade kuminas
vastu kumiseb.

hääl.

Stockholm december 2021
Bästa EKS-medlemmar!
Julen står för dörren och 2021 med sina glädjeämnen och bekymmer går mot sitt slut. Vid en
sammanfattning är det alltid bäst att ta fram positiva händelser och minnas dessa. För
sådana finns ju! Tack vare vaccinet har vi kunnat röra oss friare och åter träffas i kulturens
tecken. Som vi har längtat!
I Estniska Huset har en hel rad EKS-evenemang ägt rum som har lockat till sig många
intresserade. De som var med om den högtidliga och festliga invigningen av Ilon Wiklands
jubileumsutställning vet vad jag talar om. Också invigningen av julsalongen med verk av 14
konstnärer bevistades av en stor publik, som sedan förflyttade sig till stora salen för att
lyssna på musikaliska framträdanden av barn och unga.
Premiärvisningen av filmen ”Kalju Lepik på två stränder” var en verkligt exceptionell
händelse. Såvitt känt är det den första filmen som har producerats av EKS (eller känner
någon till någon tidigare film?) Förutom poeten Lepiks liv och verk innehåller filmen stora
delar av den estniska exilkulturens historia. Filmen har redan visats också i Estland där den
har rönt stort intresse. Planer finns att sprida och visa filmen igen både i Stockholm och
utanför och kanske även längre bort.
Meelya Klimsons konstutställning, estlandssvenskarnas Aibotapet och filmen och boken om
Urmas Alender är ytterligare några spännande evenemang som ägde rum denna höst i EKS
regi.
Estnisk kultur i Sverige utövas även av andra. Vi kan inte låta bli att nämna julkonserten där
Stockholms Estniska Kör och Damkör musicerade tillsammans med instrumentalister och
skapade genuin julstämning hos publiken och sångarna.
Nu stänger vi om oss ett tag. Under helgerna är det tid för vila. Vi håller kvar allt gott, vi
håller ut och hoppas att vi kan fortsätta med våra evenemang och sammankomster under
2022. Tills dess vill vi från EKS önska alla våra medlemmar en
RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GLÄDJEFYLLT NYTT ÅR!
Jaan Seim, ordförande
Ps. De två juldikterna på estniska har rubrikerna EN LITEN GRAN och SNÖTRÄDET

