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NOORTEFOORUM TALLINNAS
21. APRILL 2006
Tallinna noored ja UNESCO maailmapärandi nimistusse
kuuluva vanalinna kui turismisihtkoha säästva arengu
võimalused
UNESCO Maailmapärandi nimistusse kuuluv Tallinna vanalinn
on sõnades meie ühine väärtus, mida oleme kutsutud hoidma.
Tegelikkuses näeme, et ühiskonnas leiavad aset protsessid, mille
tulemusena tallinlaste jaoks on vanalinn võõrandumas: üha suurem
hulk vanalinna elanikest pole eestlased ning üha suurenevad
turistidehulgad soodustavad meelelahutusele ja kaubandusele
suunatud keskkonna kujunemist. Paljud noored ei tunne vanalinna
üldse või väga vähe: kui, siis siin paiknevate kaubandus- ja
meelelahutusasutuste järgi, aga mitte tema ajaloolist pärandit. Juhul
kui nimetatud protssesside kõrvale ei teki tasakaalustavat, ajaloolist
pärandit hoidvat jõudu, mis oleks suunatud järjepidevale ja
aktiivsele teadvustamisele noorte hulgas, kaob meie ajalooline
mälu ja ajalootunnetus noorte seas.
PROJEKTIS OSALEVAD:
Christopher Polhemgymnasiet, Visby, Gotland
423. Keskkool, Kroonlinn, Venemaa
Mohyla Collegium, Kiiev, Ukraina
Taidelukio, Helsinki, Soome
VHK Gümnaasium, Tallinn
Foorumi ettevalmistus 19.- 20. aprillil
Külaliste saabumine ja majutamine peredes/hotellis.
Ekskursioon vanalinnas Vanalinna Hariduskolleegiumi
Gümnaasiumi õpilaste juhatusel.
Tutvumine ja töötoad (igas töötoas osalevad õpilased erinevatest
koolidest): lühike keraamikakursus, metallitöökursus,
puutöökursus, köitekursus, tekstiilikursus
Neljapäev, 20. aprill
9.00 - 14.00 Õpilaste koostatud esitluste vaatamine/kuulamine
Vanalinna Muusikamajas. Diskussioonid. Linnaekskursioon
bussiga.
Reede, 21. aprill
NOORTEFOORUM VANALINNA MUUSIKAMAJAS
9.00 Foorumi avamine
9.15 Õpilaste ettekanne:

Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 6.04
tagasivaadet ja hetkeolukorra analüüsi osakondade
kaupa.
Aive andis ülevaate Muusikamajast.
MM töötavate inimeste arv on järjest kasvanud, suurem
osa on väikese koormusega, mis teeb raskeks ühtse
meeskonna tekkimise ja inimeste seondumise VHK kui
ter vikuga. Samas on algusest peale peetud
kontseptuaalselt oluliseks, et õpetaja on ühtlasi loovisik,
kes tegutseb aktiivselt oma erialal (kunstniku,
muusikuna).
Tähtsamad verstapostid 2005/2006 aastal:
Vanalinna Muusikamaja 20. juubeli tähistamine (Orfeuse
etendus, Väravamängu taaselustamine teatrikooli
õpilaste eestvõttel); Mozarti 250 juubeli tähistamine
erinevate kontsertidega ühistöös teatriõpilaste ja
Kunstimajaga; stuudiote ja kooride helisalvestused;
Teatrikooli ja teatriprogrammi tegevus, tingimuste
loomine iseseisva üksuse tekkimiseks.
Mõtteid 2006/2007 õppeaastaks:
Saavutada see, et kõik kooride liikmed saavad
proovides osaleda;
Pillistuudio osakaalu tõstmine (alternatiivina
muusikakooli suuremahulisele) õppekavale
Suzuki viiulistuudio käivitamine (esimesel aastal 3-4
õpilasega)
Õppereis (sügisel) Helsingisse koos MK-ga, tutvumaks
muusikaõpetusega Soomes.

n Otsustati põhikooli draamafestival lükata edasi
esmaspäevale, 29. maile.
Õpilased on analüüsinud, millised on põhilised vastuolud
vanalinna kui turimisihtkoha kujundamisel ning pakuvad
omapoolseid lahendusi nende vastuolude
leevendamiseks:
1. Milliste huvidega turiste kodulinna oodatakse? Mida
on võimalik neile inimestele tutvustada? Olemasolevad
võimalused ja võimalused, mis tuleks veel luua.
2. Vanalinna liiklusega seotud problemaatika.
3. Restaureerimise ja renoveerimisega seotud
problemaatika.
4. Prügi ja saastega seotud problemaatika/turvalisuse
küsimused
5. Üks küsimus omal valikul: unikaalne probleem, mis
tuleb esile Tallinna vanalinnas.
6. Arengukava/tegevuskava olemasolu.
9.45
Vanalinnaga
seotud
ametiasutuste,
organisatsioonide ja huvigruppide esindajate sõnavõtud.
Osalema kutsutud esindajate lühikesed tutvustused
lähtudes oma tegevusvaldkonnast
Diskussioon.
Täiendav info: Anu Nigesen (tel. 6 996 130, 50 20
646; e-mail: anu.nigesen@vhk.ee)

n Põhikool
nALGKOOL
1.t klass läheb 11.04 kell 13.00-15.00 Õpetajate Majja Urbo
ja Turbo KEVADPEOLE.
2.t klass 11.04. kell 10.30- 12.30 Õpetajate Majja Urbo ja
Turbo KEVADPEOLE.
4.t klass läheb 6.04 kell 11.00-13.00 TERVISHOIUMUUSEUMISSE
Margit
3.t klass on 13.aprillil 10.30-12.00 LOSSIKOOLIS
Kadrioru Väliskunstimuuseumis.
Sirje K
nKOGUNEMISED
10. aprillil KOGUNEMISED peegelsaalis - Kuldpliiatsi
autasustamine; sissejuhatus vaiksesse nädalasse
17. aprillil ÜLESTÕUSMISPÜHADE TEENISTUSED
10.00 algkool
11.00 põhikool

n 11.-13. aprillini toimuvad 9. klassi õpilastel
gümnaasiumisse vastuvõtu VESTLUSED. Palume õpetajatel
sel ajal laste tundidest puudumist vabandada - vt graafikut
lk 3.

nKolmapäeval (12.04) kell 10-12 on 9. t klass Riigikogus.
n 18. aprillist algavad EKSPERTHINNANGUTE
KOOSOLEKUD.

nVANAPABERI KOGUMISE KAMPAANIA
Heakorra kuu raames on 20. aprillil kella 15.00-18.00
kooli juures vanapaberi kogumise auto. Õpilastel on
võimalus ära anda kogutud vanapaberit, toimuvad jäätmete
teemalised mängud. Kampaaniast osavõtvate õpilaste vahel
loositakse erinevaid auhindu (kinopiletid, kinkekaardid,
spordivahendid jne.). Kogutud paberit võib korralikult
pakitult tuua kooli ka varem, alates 10-ndast aprillist,
peale märkida nimi ja klass.
Nõuded: paber peab olema kuiv ja puhas, raamatutelt
eemaldada kaaned. Ajalehtedelt ja vihikutelt ei pea eraldama
metallist klambreid ja ümbrikelt kilest aknaid.
Üritust korraldavad Eesti Noorte Looduskaitse Ühing ja
Tallinna Keskkonnaamet.
Lisainfo www.enly.ee/vanapaber

nEELTEADE!
Draamafestival on lükatud edasi 29. maile.

n Kuldpliiats
Johannes Aaviku sõnul on “tähtsaim rahvuskultuuriline aare
arenenud ja väärtuslik kirjakeel”. Et seda aaret hoida ja
kaitsta, tuleb tõsiselt suhtuda ka õigekirja õpingutesse.
Emakeelepäeval võetigi VHK-s mõõtu õigekirjas. Tänavu
pärjati “Kuldpliiatsi” võitjateks järgmised tublid keeleoskajad:
GÜMNAASIUMI TUBLIMAD:
12. klass: Jaan Kokk, Marko Vainu, Kärt Avango
11. klass: Kristiina-Maria Ploom, Rahel-Liis Aasrand,
Indrek Mesi

10. klass: Auli Relve, Maria Uppin, Kaspar Mänd,
Mattias Arro
PÕHIKOOLI TUBLIMAD:
9. klass: Laura Katariina Teder, Uku Valner
8. klass: Kärt Sõber, Noemi Kokla, Martin Briedis
7. klass: Hanna Linda Korp, Helina Laas, Martin Vainu
6. klass: Maria Ursula Kurm, Lauri Kongas
5. klass: Paula Üleoja, Leo Estonius, Aleksander Urke

n Gümnaasium
IV perioodi arvestuste nädal
Arvestuste nädala plaanid on olemas ka koduleheküljel
Gümnaasiumi kaustas õppeinfo kataloogis (vajalik
sisselogimine).
nSelleks, et Mari saaks meile ikka sooja koolitoitu anda,
peab ta saama arvestada, millal õpilased sööma tulevad väga pikalt toit soe ei seisa. Seetõttu: talongidega
toitlustamine toimub kuni kella 14.30-ni.
n Neljapäeval, 13. aprillil
X H klassi õpilase Kaarel Roostari initsiatiivil Kinomajas
ühiskülastus film Lennart Merist. Seansi algus 12.45. Pilet
15 krooni (koguda klasside kaupa). Eriti soovitav
ühiskonnaõpetuse ja ajaloo eksami sooritajatele!
ETTETEATED
n Esmaspäeval, 17. aprillil
Gümnaasiumi kammerkoor teeb proovi kirikus hommikul
alates kella 9.00 (sel päeval on nad tundidest vabastatud).
Ülestõusmispühade teenistus kell 12.00 Peeter-Pauli kirikus.
Õpetajate palume koos õpilastega teenistusele tulla.
n IV perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval,
20. aprillil kell 13.00 (kui paljudele ei sobi, siis muudame
aja). XII klassi kokkuvõttev õppenõukogu toimub
neljapäeval, 27. aprillil kell 13.00. EKSAMIPERIOOD
algab 29. aprillist.
nAbituuriumi VIIMANE KOOLIKELL 28. aprillil kell
11.00 Muusikamajas.

n Laadaklubi
Kevadpäikest laadaklubi poolt!
Kevad saabub ja sama möödapääsmatult ka MAILAAT,
laupäeval, 6. mail. Laada teemaks RÄTID- SALLID,
avame ka töötoa LILLED EMALE. Lisaks palju vanu häid
ja uusi põnevaid tegevusi.
Ootame kõiki, kes soovivad laada ettevalmistamises kaasa
lüüa, LAADAKLUBI KOOSOLEKULE kolmapäeval,
12. aprillil kell 17.00 Päevakeskusesse. Kel häid ideid
või soovib toimkonnas osaleda, kuid ei saa väljapakutud
ajal koosolekule tulla, palun andke endast märku E-posti
(katrin@vhk.ee) või telefoni (6996111) teel.
Taas on mailaadale lisaks ka KUNSTIOKSJON,
esmaspäeval, 8. mail kell 18.00 Muusikamajas. Ootame
väga kõigi lahkete kunstnikest vanemate ja heade sõprade
annetusi ning loomulikult kõiki kunstihuvilisi ostma.
Katrin Raie

n Põhikool

n Muusikamaja

VHK Gümnaasiumi ja Miikaeli Ühenduse
Keeltekeskuse (keelterühmade) vestlustele kutsutud
VHK õpilaste nimekiri:
11. aprillil
13.00 Langebraun, Nele 13.10 Hinsberg, Liis
13.20 Jahu, Kaur Mihkel 13.30 Käärik, Tiina
13.40 Laasik , Kasso
13.50 Habicht, Carol
14.00 Matetski, Lagle
14.10 Ollisaar, Tiiu
14.20 Tiik, Hannele
14.30 Valner, Uku
14.40 Kõlar, Taavi-Hans
12. aprillil
13.00 Tallermaa, Bärbel 13.10 Tiitsmann, Sören
13.20 Kütt, Tanel-Erik
13.30 Tulk, Jorma
13.40 Eisel, Kaur Joosep 13.50 Poopuu, Rego
13. aprillil
12.30 Jakobson, Monika 12.40 Kuusaru, Jaan
12.50 Levandi, Anders
13.00 Maar, Eliise
13.10 Rummo, Henri
13.20 Sander, Samuel
13.30 Sütt, Liisa
13.40 Velbri, Kristjan
13.50 Lind, Kadri
14.00 Kappel, Hanna-Liisa
14.10 Paomees, Karin
14.20 Avakivi, Eva-Liis
14.30 Villemi, Grete
14.40 Kikerpill, Henri-Edgar
14.50 Rand, Karl-Märten
VHK Gümnaasiumi ja Miikaeli Ühenduse
Täppisteaduste Kooli (reaalrühma) vestlustele
kutsutud VHK õpilaste nimekiri:
12. aprillil
15.00 Belzetski, Marko J. 15.10 Grüner, Martin
15.20 Kangur, Agnes
15.30 Mihhailov, Innar
15.40 Noot, Sandra-Kristin 15.50Rannamäe, Liisa
16.00 Rannula, Johanna 16.10 Sengbusch, Margareth
16.20 Spatar, Reili
16.30 Stern, Jaan Peeter
16.40 Talvik, Gertrud
16.50 Teder, Laura Katariina
17.00 Taras, Joonas
17.10 Kuusaru, Jaan
17.20 Nigul, Ann

VHK KEVADKONTSERDIGA Estonia kontserdisaalis (6.
mail kell 18.00) tähistame sel aastal Mozarti 250 juubelit.
Kontserdi II pooles kõlab Mozarti helilooming muusikakooli
õpilaste esituses.
Tõnis Rätsep valmistab X klassi teatriõpilastega ette
katkendeid Mozarti kirjadest.
Ootame õpilastelt temaatilisi kunstitöid!
Teemad võiksid olla:
Mozarti portree,
lapsepõlv,
Mozarti muusikast inspireeritud kunstitööd,
õpilaste enda muusikaõpinguid kajastavad tööd jne
Palume tööd tuua aprilli lõpuks Kunstimajja. Parimaid ja
sobivamaid töid näidatakse Estonia kontserdisaalis ekraanil.

n Muusikakool
n12. aprillil kl 17.30-19
(B-orkestri osalejad)

ÜLDKLAVERI ARVESTUS

n13. aprillil kl 16.00, 17.00 ja 18.00 muusikakooli õpilaste
KONTSERDID Muusikamajas (tasemeeksami võimalus)
n13. aprill kl 9.00 gümnaasiumi SOLFIEKSAM
nTähelepanu! VHK Muusikakooli TÖÖPLAAN aprillis
ja mais on väga tihe. Täpne ja kõige värskem info
eksamite, arvestuste ja aastakontsertide ajakava kohta
on VHK koduleheküljel Muusikakooli alamkaustas.

MUUSIKAMAJAS
Teisipäeval 11. aprillil kell 19.00

KAMINAMUUSIKA
Tuule Kann esitleb :

Aksel Tähnas

95

Aksel Tähnas (11.04.1911-21.05.1997) oli üks vägev
vanaaegne pillimeister Ahunapalus. Põhiliselt tegi
viiuleid, kuid ka kandleid (nn. päkarauakannel) ja
loomulikult oli ta osav mängumees. Oma 10 aastat
tagasi käisime teda Ene Lukka ja Pille Karrasega
lindistamas-filmimas ja lihtsalt külas. Tal oli ka
haruldaselt tore naine, Elsa - väga hea perenaine ja
südamlik inimene. Igatahes, ma arvan, et ei tahaks
neid veel unustada ja sellepärast kutsun kõiki, kel
mahti, teisipäeval, 11.04.06 kella 19.00 Vanalinna
Muusikamajja. Võiksime pille ja pasunaid ja head
ja paremat ja lapsi ja vanu kaasa haarata ja kokku
saada.
Rohelise tee annan:
1) lastele, kel mõni lugu mängida
2) päkarauakanneldajatele
3) Pireti pajatustele
4) Igori mõlgutustele
Siis juba vabamas vormis - kel mahti, küpsetagem
ise midagi mõnusat, ja kui kellelgi koduveini, seegi
sobiks ja midagi põnevat sissetehtut veel alles, seega
- Kungla rahvas istub kandlelugu kuuldes maha
sööma - siis laulma ja tantsima.

nEesti Muusikakoolide Liidu konkurss toimus 2006. aastal

n Majandusteenistus

kandle, kitarri, viiuli ja tðello erialadel.
Konkursi laureaatide LÕPPKONTSERT toimub 16.aprillil
Mustpeade majas, kus astub üles tðello erialal I koha
saavutanud Johannes Sarapuu

MEELDETULETUS!
Alates 17. aprillist tohib koolihoovi autosid parkida
alates kella 17.00-st.

n Kutse

n Kutse

17.-28. aprillil toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus juba
üheteistkümnendat aastat Tartu Ülikooli loengusari
STUDIUM GENERALE - Tartu Ülikooli 11 teaduskonda
Mainitud üritus on saanud iga-aastaseks meeldivaks
traditsiooniks, mille eesmärgiks on tutvustada Tartu Ülikooli
teaduskondi, populariseerida ülikooli seniseid
teadussaavutusi ja tutvustada kaasaegseid teadusuuringuid.
Tartu Ülikooli teadlased tutvustavad erialaseid saavutusi,
teaduste tulevikuarenguid, kutsuvad huvilisi teoretiseerima
ja avastama uusi vaatepunkte juba uuritud valdkondades.
Kuulajatele annab loengusari võimaluse tutvuda
teaduskondades tehtava teadustööga ja avardada oma
silmaringi.
Loengud toimuvad pärastlõunal kell 16.00 Eesti
Rahvusraamatukogu kuppel- või nurgasaalis,
loengud on tasuta ja kõik huvilised on oodatud.

Tere!
Kirjutan teile saatest "PUUTEPUNKT"
Me korraldame aprilli lõpus vaatajakonverentsi (täpne
kuupäev on veel lahtine), kus tutvustame gümnaasiumi
noortele saatega seonduvat temaatikat ja anname ülevaate
sellest, kuidas saate valmimine käib. Saate kohta saab
lähemalt lugeda veebiaadressilt http://www.vedur.ee/
puutepunkt/.
Meie soov on avardada noorte inimeste silmaringi, et nad
oskaksid märgata puuete- ja erivajadustega inimesi meie
keskel. Ootame konverentsile noori, kes on huvitatud
nii televisioonitööst kui ka puuetega inimeste
temaatikast.
Kui teie koolis on selliseid noori, siis andke teada 12.
aprilliks.
Lugupidamisega,
Kaidor Kahar
Gümnasistidel, kel antud teema vastu huvi, palutakse sellest
nädala alguses teada anda oma klassijuhatajale

KAVA:
17.04 Piibli tõlgenduse maailmad - erinevad
lähenemised piiblitekstidele - mag Ain Riistan
(kuppelsaal)
18.04 Poliitikakujundamise ja avaliku halduse võlu ja
valu väikeriikides - prof Tiina Randma-Liiv (kuppelsaal)
19.04 Tööjõu ümberpaiknemine üleminekuriikides:
efektiivsus, restruktureerimine ja institutsioonid - PhD
Jaan Masso (kuppelsaal)
Eksperimentaalfüüsika ja materjaliteadus kaasaegsete
elektroonikaseadmete arendustöös - vanemteadur
Kaupo Kukli (nurgasaal)
20.04 Kuidas kasvab laps - prof Vallo Tillmann
(kuppelsaal)
21.04 Muudatused haridussüsteemis: kooliuuendus
või haridusreform? - prof Jüri Ginter (kuppelsaal)
24.04 Spordipsühholoogia piirid - MSc Aave Hannus
(kuppelsaal)
25.04
Tallinna
areng
ja
planeerimine
mobiilpositsioneerimise prismas - PhD Rein Ahas
(kuppelsaal)
26.04 Nüüdisaja matemaatika lokaalseid ja
globaalseid probleeme - prof Mati Abel (6.korruse
auditoorium)
27.04 Tööle Euroopa Liitu - on see õiguslikult
teostatav? - dr Gaabriel Tavits (kuppelsaal)
28.04 Eesti keele grammatika uurimise probleeme prof Mati Erelt (nurgasaal)
LISAINFO: TÜ Tallinna esindus, Kaarli pst.3, tel:627 1896,
esindus@tallinn.ut.ee

n Raamatukogu
Uudiskirjanduse loetelu Gümnaasiumi raamatukogus:
1. Leppik, Peep. (2006). Õppimine on tõesti huvitav.
2. Tðehhov, Anton. (2004). Ariadna ja teisi jutustusi ning
novelle armastusest ja abielust.
3. Palamets, Hillar. (2006). Kümme vakka teatrisoola ehk
lugusid teatri-, aga ka teiste vaatemängude algusaegadest ja
arenguloost Eestis 1920. aastani.
4. Garcia Marquez, Gabriel. (2006). Sada aastat üksildust.
5. Tikko, Anne. (2006). Klassikalisi artikleid vene
arengupsühholoogiast.
6. Danesi, Marcel. (2005). Kultuuride analüüs.
7. Vaikuste varjus. (Luuletused)
8. Teisele poole sinist. (Luuletused).
9. Kiirus vaikuse sees. (2006). (Luuletused)
10. Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis. (2006).
11. Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist. (2004).
Raamatukogude infoRuth
ÕNNITLEME!
Rakveres pühapäeval lõppenud 25.
kooliteatrite festivalil võitis Grand Prix
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium
lavakavaga Anton Tðehhovi ja vene romansside
ainetel (lavastaja LEMBIT PETERSON), teatasid festivali
korraldajad.
Parimaks meesosatäitjaks tunnistati KRISTJAN
ÜKSKÜLA, parimaks naiskõrvalosaliseks RAGNE
VEENSALU. Anti ka välja koomikupreemia, mille sai
ALIINA ASTROVA.
(allikas: www.etv.ee)

n Taizé

VHK GÜMNAASIUMI
TAIZÉ’ST

Lõpuks on taas teoks saamas ühisreis Taize kloostrisse
Prantsusmaal.
Meie õpilasi ja õpetajaid vastu võtnud VEND MATTHEW
kirjutab:
Meil on heameel teid vastu võtta 28. maist 4. juunini, mis on
nädal, mille kõrgpunktiks on nelipühad.
Varem on VHK grupid tulnud talviti. Selle aasta reis annab teile
võimaluse avastada Taize teistmoodi ning kogemus, mis neile osaks
saab, saab olema kindlasti rikkam. Seetõttu on oluline selleks ka
valmistuda ning pidada meeles, et nende kogemus saab olema erinev
varasematel aastatel osalenutest.
Kõikide heade soovidega,
Vend Matthew
Täpsemat infot Taize kohta vaata: www.taize.fr
Info reisi kohta:
Sõidame 44-kohalise bussiga. Väljasõit 26. mai
varahommikul. Ööbimised Varssavi lähedal Baboszewos
ja Mannheimis Saksamaal. Nädal Taizes 28. maist - 4.
juunini (nelipühad). Tagasisõit alates 4. juunist. Ühe või kahe
ööbimisega. Tagasi Tallinnas 6. juuni hilisõhtuks. Reisi
maksumus 3600 krooni.
Täpsem info reisi kohta: Anu Nigesen (meil:
anu.nigesen@vhk.ee, tel. 6 996 130).

t

Ühtlasi on kõik Taizes käinud oodatud osalema
usalduse palverännakul Pärnusse: 5. – 7. mai 2006
Paljude aastate jooksul on Eesti ja Läti noored käinud Taizés.
See väike kokkutulek on üks etapp Balti riikide maapealses
usalduse palverännakus.
Kokkutulek Pärnus on võimalus:
+ kokku saada ja koos teiste noortega palvetada
+ elada Pärnu ja selle ümbruskonna peredes
+ kohtuda kohalike kristlastega ja avastada lootuse märke
Täpsema info leiab internetist: www.taize.fr (vt. eestikeelne
info).
Registreerimine - palun võtke ühendust Mari-Ann
Oviiriga (mari-ann.oviir@eelk.ee, tel 6277377).
Majutus - loodame leida peresid, kellel oleks võimalik üheks
ööks majutust pakkuda. Sellegipoolest palun võtke kaasa
magamiskott ja olge valmis põrandal magama! Kui teil on
Pärnus olemas oma majutus, siis andke sellest
registreerimisel teada Mari-Ann Oviirile.
Kulud - palun tasuge saabumisel 150 krooni inimese kohta,
see katab nädalavahetuse kulud.
Ettevalmistused palvusteks - kui te tunnete Taizé
muusikat ja oskate mängida mõnda pilli, siis võtke palun
kaasa muusikainstrument.
Workshopid - kui te olete noorte palverühma juht, teete
sotsiaaltööd või teil on midagi muud, mida sooviksite jagada
teistega, siis palun võtke ühendust Mari-Ann Oviiriga.
Reis - Eribusse Pärnusse ei tule, ent sinna sõidavad mitmed
liinibussid. Bussiaegu vt aadressilt www.bussireisid.ee.
Eliisabeti kirik on kesklinnas Nikolai tänaval asuv luteri
kirik. Sinna saab bussijaamast kergesti jalgsi minna.
Planeerige oma saabumine 17.00 ja 18.00 vahele.

VILISTLASED

Taizes avaneb võimalus heita pilk õige mitmesse väga
huvitavasse ja paljude jaoks ennekogematusse saladusse.
Minu jaoks oli Taize külastus eriti tähenduslik just seetõttu,
et sealt saadud kogemus kinnitas, et elu võib elada ka
teistmoodi, kui Eestis kiputakse arvama. Et elu võib tõesti
keerelda ka vaimsete väärtuste ümber, ning veelgi enam,
seetõttu ei peagi depressiooni vajuma. Ja nagu sellest oleks
vähe, elavad sellist elu ka noored inimesed ning on seejuures
tohutult elurõõmsad. Selleks, et mitte Taizest palju huvitavat
leida — nii enda seest kui teiste seal viibivate inimeste
hulgast — peab olema eriline anne. Taize on tõesti koht,
kus see, kes vähegi otsib, see ka leiab!
VARRO VOOGLAID (1. lend)

Mina olen Taizes käinud 3 korda, esimest korda olin
16. Arvan, et Taize ime seisneb selles, et ühe kogukonna
jaoks on lihtsusest, vaimsusest ja sütitavast rõõmust saanud
eluviis, mis toimib iga päev. See omakorda nakatab külalisi
ja tulemuseks on kordumatud kohtumised väga erinevatest
rahvustest noorte vahel hoopis uuel pinnal.
Minu jaoks oli eraldi küsimus, kuidas Taize’st mitte
sõltuda - iga kord, kui tagasi läksin, jäin üha kauemaks.
4 aasta järel hakkasin märkama võimalusi, kuidas “Taize
avanemist” ka muudes kohtades tekitada ja juhtuda lasta.
Ja need äratundmised on olnud eriti tugevad.
MARIA- JOANNA MADISE (1. lend)
t

Igatahes mäletan, kuidas mu ema üritas Taized n.ö.
propageerida ja see jutt läks ühest kõrvast sisse ja teisest
välja. Kuni tuli aeg, mil endal tekkis sisemine tahtmine see
asi üle kaeda. Minu jaoks oli kõige rabavam ilmselt see
hingeline ja mõtteline vabadus, mida Taizes olles ma arvan
kõik kogevad. Alati võid kindel olla, et kohtad toredaid
inimesi, kummalisi ja veelgi kummalisemaid ka, kuuled
nende lugusid ja nakatud ka nende elurõõmust, või on sul
endal au andja olla ning oma olemusega teiste päeva
päikeselisemaks muuta. Ja kõik see koos austuse ja
aktsepteerimisega. Ja tore saab seal kindlasti olema.
Ma arvan, et ma julgen isegi öelda, et need päevad Taizes
(eriti esimest korda) osutuvad enamasti paljudele
mingisuguseks pöördepunktiks ning võib-olla saame sellest
aru alles mitme aasta pärast. Ühele noorele inimesele on
see ideaalne koht, kuhu minna kaema, kui suur ja avar on
maailm (ja ma ei mõtle siin ainult kohtumist erinevatest
kultuuridest inimestega). Lisaks veel natukene kevadist
Taized, mis on üldse parim aeg seal olla. Kevade lõhn seal
on juba eriliselt teistmoodi!
Minge avatud meeltega !
LIINA MARTIN (4. lend)
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