EÜSL-i 2005. aasta tegevusaruanne
EÜSLi aasta 2005 tähtsaimaks sündmuseks oli Hamburgi Eesti Kooli avamine 27. augustil.
Saksamaa viimane eestikeelne täienduskool lõpetas oma tegevuse peaaegu 30a. tagasi, kuna ei olnud
enam piisavalt lapsi.
Kooli alustas 22 õppilasega. Huvi kooli vastu on suur, õpilaste arv kasvab pidevalt.
Kooli juures on avatud ka lasteaia rühm. Oppetöö toimub kaks korda kuus- laupäeviti. Eesti Haridus-ja
Teadusministeerium toetab seada projekti õpperaamatutega. Lisaks annetavad lastevanemad ja
eraisikud
EÜSLi juurde registreeriti aastal 2005 EÜSLi Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts, lühidalt HEA Selts.
HEA Selts alustas oma tegevust juba aastal 2004. Reeglipäraselt korraldatakse kokkusaamisi, peetakse
ettekandeid Eesti ja eesti kultuuri teemadel. HEA Seltsi ürituste osavõtjate nimekirjas on 50 inimest.
Ülesaksmaaline eestlaste segakoori - EÜSLi projektkoori - aasta 2005 oli tegevusrohke. Korraldati 10
kooriproovi, millest 4 olid mitmepäevased koorilaagrid - Saksamaal, Eestis ja Belgias. Anti 8 suuremat
ja väiksemat kontserti - Saksamaal, Eestis, Belgias. Alguse on saanud tihe koostöö Brüsseli Eestlaste
segakooriga „BEENE". Projektkoori nimekirjas on 47 lauljat.
Rahvuskoondiseid oli aastal 2005 Saksmaal aastal 6 - Bocholtis, Dortmundis, Hambugis, BadenWürttembergis, Kölnis ja Münchenis. Iga Rahvuskoondise aasta tegevusplaani kuulub Eesti Vabariigi
Aastapäeva tähistamine ja jõulupeo pidamine. Lisaks korraldatakse jumalateenistusi, jaanipäeva,
väikelaste mängurühma ja muidu kokusaamisi.
EÜSLi egiidi all viidi aastal 2005 läbi 3 traditsiooniks saanud ülesaksamaalist üritust Annabergis, Bonn
Bad-Godesbergis.
Kultuuripäevad toimusid 22.-24.04.2005.
Referentideks olid: Ukraina Eesti Seltsi esinaine Mare Litnewska, ÜEKNist meie esindaja härra Maido
Kari, Eestist Projektkoori dirigent Kalev Lindal ja Brüsselist atasee Aare Sirendi. Osav6tjaid oli 51
Lastepäevad viidi läbi 24.-26.06.2005
Tegevust oli nii lastel kui lastevanematel, eesmärgiks ühine ajaveetmine ja eestikeelne suhtlemine.
Programmi mahtusid hommikuvõimlemine, liivapiltide valmistamine, kirbuturg, kollaaz, savitööd,
spordivõistlused.
Ürituse kõrgpunktiks oli aga laste külakapell, mis peale moodustamist ning visat harjutamist juba
õhtuse jaanitule ümber oma esimese etteaste tegi ja publikumi valju applausi osaliseks sai.
Pühapäeva hommikul toimus traditsiooniks saanud laste jumalateenistus.
Lastepäevadel osalesid 44....
Sügisel (11.-13.11.2005) prooviti sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga. Võistlused toimusid
täiskasvanute ja laste vahel.
Osavõtjaid 52.
Aastal 2003 tekkinud ideest sai aastal 2005 projekt „Saksamaal elavate eestlaste lapsed Eestisse - laste
suvelaagritesse".

Algas aktiivne töö koostöö partnerite otsimise ja projekti tutvustamisega. Neli last osalesid projektis ja
külastasid 2005 a. suvel lastelaagried Eestis. Ametlikult käivitus projekt aastal 2006, koostöös ÜEKNi ja
Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi/Keeletalitusega.
EÜSLi ajaleht „Eesti Rada" tähistas 2005 a. oma 60. sünnipäeva. Saksamaapoolse toimetamise võttis
üle Mare Rahkema, Eestipoolse toimetamise Piret Mae. „Eesti Rada" ilmub 6 korda aastas. Tiraaz 250.
Abistamisfondi likvideerimise tulemusena võttis EÜSL aastal 2005 üle stipendiumite välja andmise.
2005 a. esinduskogu koosolekul, mis toimus nobembris, valiti stipendiumikomisjon, pandi paika
stipendiumite jagamise kriteeriumid. EÜSLil oli 2005 aastal 7 stipendiaati. Stipendiumi suuruseks oli €
200,00 kuu
Aastal 2005 toetati 19 üritust/projekti, suuremate ja väiksemate summadega.
Lisaks toetas EÜSL Saksamaa Eesti kirikut, Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja abivajajaid.
EÜSL hooldab Geislingeins asuvat eestlaste mälestussammast.
Aastal 2005 võeti vastu 2 tegevliiget ja 1 toetaja liige, EÜSLil on aasta 2005 seisuga 288 liiget
EÜSLil on aastast 2005 oma interneti lehekülg - www.eüsl.de .
Kokkuvõttes võib öelda, et Saksamaa eestlaste tegevus muutub aastast aastasse üha aktiivsemaks.
Viiakse läbi aastatepikkuste traditsioonidega üritusi, alustatakse uusi projekte, organiseeritakse uusi
üritusi.
Tegevusaasta 2005 oli ülimalt tegevusrohke. EÜSL tänab rahvuskoondisi ja liikmeid, kes ürituste
ettevalmistamisel, korraldamisel ja edukal läbiviimisel nii nõu kui jõuga abiks olid.
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