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EELOLEVAID SÜNDMUSI 
MES-i iga-aastane üldkoosolek toimub pühapäeval, 27. 
oktoobril kell 14.00 Montreali Jaani kiriku saalis. Kutsutud 
on kõik liikmed ja potenstiaalsed uued liikmed. Pakutakse 
kohvi ja kooki. 
MES-i eesti keele kursused jätkuvad teie osavõtul. Tänu 
Skype videokonverentsile on teil nüüd võimalus neist osa 
võtta oma kodumugavustes. Oodatud on kõik, nii algajad 
kui edasijõudnud. Lisainformatsiooni saamiseks palun võtta 
ühendust kursuse koordinaator Tom Ventseriga: (514) 694-
2940  või  tom.ventser@gmail.com  
MES-i lasteaed toob kokku Montreali piirkonna Eestiga 
seotud pered. See on võimalus lastel koos mängida ja 
praktiseerida eesti keelt ning vanematel kohtuda teiste Eesti-
Kanada perekondadega ja olla kaasatud kogukonda. Koos 
suvise perelaagri ja mitmete põnevate tegevustega on see 
tore ettevõtmine kõigile.         
MES-i lasteaed saab kokku korra kuus kella 10.00-12.00  
Montreali Jaani kiriku saalis (4345 Marcil Ave. NDG-s). 
MÄRKUSEKS: Täpsemaid kuupäevi palun vaadata MES-i 
veebilehel olevast kalendrist. Lisainformatsiooniks palun 
kontakteeruda Astrid Dandoga:  astrid.dando@yahoo.co.uk  
MES-i teine filmiõhtu meie kogukonnale on planeeritud 
reedeks, 27. septembriks 2013 ,  esitledes hiljutist Ilmar 
Raagi filmi Eestlanna Pariisis (A Lady In Paris). Filmi 
algus kell 19.00 Jaani kirikus suurel ekraanil. 
Iga-aastane MES-i Verivorstide  tegemine  toimub sel 
aastal natuke varem selleks, et kaasa aidata Jaani kiriku 
basaari toidu valmistamisel. Nende traditsiooniliste 
jõuluvorstide valmistamine meie kogukonnale toimub 
laupäeval, 26. oktoobril 2013. Verivorstide naela hinnaks 
on $10 ja neid saab kätte samal päeval (laupäeval, 26. 
oktoobril 2013) kella 13.00-14.00 Jaani kiriku saalis. 
Palume meeles pidada: kui te ei tule oma tellitud vorstidele 
sellel päeval järele, saavad need müüdud teistele. 
MÄRKUSEKS: Tellimusi võetakse vastu kuni 21. 
oktoobrini ja ühe tellimuse limiidiks on 5 naela. Tellimusi 
võtab vastu Ingrid Tärk: (514) 489-9714 või 
ingridtark@hotmail.com  
UUS! Eesti kudumis kursus. Kas te olete huvitatud eesti 
kudumis stiilist (või tahate lihtsalt õppida kuidas kududa)? 
Sertifitseeritud kudumis ja heegeldamis juhendaja on valmis 
õpetama nii põhilisi eesti mustreid kui ka kesktaseme ja/või 
edasijõudnute eesti pitsi klasse. Kursused algavad 2014.a  
jaanuaris. Täiendava informatsiooni saamiseks palun 
kontakteeruda Tom Ventseriga:  tom.ventser@gmail.com 

 
Vaadake üle ka Priit & Olga Pärna retrospektiiv 
Cinémathèque Québécoise. (Täiendav info MES-i 
veebilehel).  
ÄSJASEID SÜNDMUSI 
Kaheksas  iga-aastane MES-i Golfiturniir toimus reedel, 2. 
augustil 2013 Brownsburgis golfiklubis Oasis. Iga aastaga 
muutub see üritus üha suuremaks ja seegi aasta polnud 
erandiks, olles siiani suurima osalejatearvuga turniiriks. 
Fotod ja artiklid on MES-i veebilehel. 
MES-i juhatus jättis hüvasti Eesti asjuriga Kanadas, Riho 
Kruuviga, teisipäeval, 30. juulil 2013 toimunud lõunaeinel. 
Talle kingiti raamat Sherbrooke Street Then and Now, uus 
MES-i kruus jne. 
INFORMATSIOON 
Käes on 2013-2014.a  liikmemaksu tasumise aeg. See on 
endiselt $10 inimese kohta ja seega soodne pakkumine. 
Ärge viivitage ja makske juba täna! Kui te ei ole kindel, kas 
olete maksnud käesoleva liikmemaksu või kui soovite 
meiega liituda, palun võtta ühendust Kersti Leetmaaga: 
(514) 695-4194  või  kleetmaaster@gmail.com 
Palume kõigil meid informeerida meie kogukonnale huvi 
pakkuvate lähenevate sündmuste ning uudistega, eriti 
nendega, mis puudutavad Montreali eestlasi.  Informatsioon 
palun saata:  info@mtlmes.ca 
Kui teil on ajaloolisi fotosid Montreali eestlastest või 
kogukonna tegevustest, eriti varastest aastatest 1933.a kuni 
1960-ndate aastateni, palun andke meile teada: 
info@mtlmes.ca 
Annetused: Kõigile, kes soovivad teha annetuse, et toetada 
MES-i tegevust, saame me anda Quebec̒i provintsi 
tulumaksu kviitungi.  
Teie annetus kasutatakse 100% selleks, et aidata katta 
Montreali Eesti kogukonna kultuuriliste ja ühiskondlike 
ürituste kulusid. Palume heldekäelisi annetusi. 
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