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EELOLEVAID SÜNDMUSI 
MES-i iga-aastane üldkoosolek toimub pühapäeval, 2. 
novembril 2014 Montreali Jaani kiriku saalis algusega kell 
11:30. Kutsutud on kõik liikmed ja potenstiaalsed uued 
liikmed. Kõigile võileivad, kohvi ja kook. Kahe 
mittetulundusühingu, MES ja MEYWA (Lättemäe), 
ühinemine sai ametlikuks 7. oktoobril 2014. Sellel 
üldkoosolekul valime uue 10 liikmelise juhatuse. 
MES-i eesti keele kursused jätkuvad sellel kuul. 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 filmiõhtu toimub 17. oktoobril 2014  esitledes Hardi 
Volmeri filmi “Elavad pildid” (Living Images).  Filmi algus 
kell 19:00 Jaani kirikus suurel ekraanil. Sissepääs $5 
inimese kohta. 
Kontsert:  Trio Estonia (Norman Reintamm, Aare 
Tammesalu ja Arvo Leibur) koos Aavo Kittaskiga (bariton). 
Toimumisaeg: teisipäev, 11. november 2014, kell 19:30 
Montreali Jaani kirikus.  Sissepääs $10. 
Traditsiooniline MES-i verivorstide valmistamine meie 
kogukonnale toimub laupäeval, 29. novembril 2014. 
Verivorstide naela hinnaks on $10  ja neid saab kätte samal 
päeval (laupäeval, 29. novembril 2014) 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 alates 10. 
novembrist kuni 21. novembrini.  Ühe tellimuse limiidiks 
on 5 naela. Tellimusi võtab vastu Ingrid Tärk: (514) 489-
9714 või  ingridtark@hotmail.com 

 
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 oktoobris 
2014. Täiendava informatsiooni saamiseks palun 
kontakteeruda Tom Ventseriga: tom.ventser@gmail.com 

ÄSJASEID SÜNDMUSI 
Üheksas iga-aastane MES-i Golfiturniir toimus reedel, 2. 
augustil 2014 Brownsburg/Chathamis golfiklubis Oasis. 
Fotod ja artikkel on MES-i veebilehel. 
Järgmisel aastal on MES-i 10. aastapäev (uuesti 
moodustatud 2005.a), samuti toimub kümnendat korda iga-
aastane MES-i Golfiturniir. Palun hoida end kursis 
uudistega plaanitavast heategevuslikust galaüritusest koos 
õhtusöögi ja tantsuga ning golfiturniirist. MES-i ja Lättemäe 
tuluõhtu üritus on planeeritud 2015.a augusti algusesse. 

INFORMATSIOON 
MES soovib soojalt tervitada Tuuli Raamatut, ajutist 
Montreali Eesti Evangeelse Luterliku Jaani koguduse  
pastorit. Ta tuleb meile Eestist (vahepeatusega Soomes) ja 
ootab kohtumisi eesti kogukonna liikmetega Montrealis. 
Käes on 2014-2015.a MES-i 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 
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. 
Jõulukingi ideed. MES-il on nüüd pakkuda kollektsioon 
kvaliteetseid rõivaid, millel MES logo (palun vaadata MES-i 
veebilehelt). Need tooted toetavad MES-i ja on samas ka 
stiilsed kanda. Miks mitte tellida endale või jõulukingiks 
pereliikmele või sõbrale.  Tellimiseks palun kontakteeruda 
Astrid Dandoga:  Telefon (514) 746-0220. 


