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Eskilstuna Eesti Suvepiievad 
Torshallas 24. ja 25. juunil 1955. a. 

E. E. S. ja N. M. K. D. korraldusel 

Laena mulle kannelt, Vanemuine t 
Kaunis lugu molgub meeles, 
Muistse polve piirandusest 
Ihkan laulu ilrnutada. 

Argake hallid muistsed hiii:iled! 
Soudke salasonumida, 
Pamnate piievade pajatust 
Armsamate aegade ilust ! 

Kalevipoeg 



KAVA 

24. juunil kell 20.00 

r. Voidupi.iha pi.ihitsemine . . . . . . . . Eskilstuna gaidid ja skaudid 

25. juunil kell 12.00 

r. Muusibt helilintidelt. 
2. Suvcp:kva avamine . 
3. Vabaohu jumalateenistus . 
4. Kone . ....... . 

II 

5· .Juh. Aaviku segakoori kontsert . . 
Koori lipulaul 

T. Kisendad kodumaa . 
2. Laul roomule 
3· Mets ...... . 
4. Kojuigatsus . . . . 
5. Jaan laheb jaanitulele 
6. Midrilind . . . . 
7· Priiuse hommikul . 

III 

6. Leelo - Kutse laulma ja tants' ma. 
7. Rahvatantsud ja kandlilood. 

E.E.S. esimees Ed. Ka~iel 
. op. K. Kool 

. . . . . kol. R. Maasing 

juhatab Verner Nerep 

. ]. Aavik 
A. Liite 
M.Liidig 
M. Hiirma 
R. Piits 
A. Vedro 
K. Ti-irnpu 

8. Noorte orkester. . . . . . . . . . . . . . juhatab M. Kiiver 
I. Ankru marss 
2 . Tule koju 
3· Emajoe paal 

9. Sportlikud mangud. 

TANTS 

Mangib E. E. S. orkester, juhatab M. Kiiver. 

*** 
*** 
*** 

Suvepcieva jumalateenistuse laulud 

Omal viisil: 

Oh votkemJumalat 
Suust, si.idamest ni.ii.id kiita, 
Kes suuri asju teeb, 
J a temale au naita, 
Kes emaihust ju 
Meil' teinud palju head, 
Ja praegu hoidvad veel 
Meid tema armu kaed. 

Au olgu !sale, 

See annas Jumal niii.id 
Ka votku muret kanda, 
Meil' roomsaid si.idameid 
Ja kallist rahu anda. 
Ta pidagu meid ka 
Siin iiles armsasti, 
Ja votku hada kaest 
Meid paasta heldesti . 

Mu suurel' Jumalale, 
Ja tema Pojale, 
Mu aukuningale, 
Ja Piihal' Vaimul' ka, 
Kolmainul' algusest, 
Kes oli, niiiidki on, 
Ja j 1Hib ka igavest. 

Omal viisil : 

Vota niiiid Issandat, vagevat kuningat, kiita, 
Oh minu hingeke, ara sa aega niiiid viida! 
Roomusta, meel, Hoisates laula, mu keel! 
Kandled ja pasw1ad hi.ii.idku! 

Kiida niiiid Issandat, kes on koik targasti seadnud, 
Kes kotka tiibadel vagevast ikka sind kandnud, 
Hoiab sind ka, Nonda kui himustad sa 
Eks ole seda sa tundnud: 



.. 

Kalla, kallis Isa kasi, 
Rahu mi11u siidame. 
Anna, et su laps ei vasi 
Pal veta mast· iiale. 
Onnista mind elu vaevas, 
Hoia koige· kurja eest. 
Olgu ikka lahti taevas, 
Kus naen Isa vaimus t5est. 

Omal viisil : 

Onnista ja hoia, 

Luba mind su ligi tulia, 
Armas taeva Kuningas, 
Et su Poja risti alia 
Elukoormat panna saaks. 
Seal on lepitust, on 5rme, 
Seal jaab si.ida rahule. 
Ei seal enam vaeva tunne, 
K~s on leidnud elutee. 

v aimuga meid voia, 
Oma pale t5sta sa, 
Issand, ja meid valgusta! 

I gal ajal j aagu 
M eile sinu rahu, 
Oma Vaimu anna sa, 
Jeesuga meid iihenda ! 

Aatnen, aatnen, aan1en ! 
Jeesu nime kiitkem! 
Meie Issand oled sa, 
Esimene, viimne ka! 


