Estland 10 år! Grattis!
Den 7 april firade våra DKGmedlemmar Estland sin 10-årsdag.
Mötet hölls i Pärnu på fina Pärnu Koidula Gymnaasium, uppkallat

efter Lydia Koidula (född 24 december 1843 i Vana-Vändra,
Estland, död 11 augusti 1886 i Kronstadt). Lydia Koidula var en
estnisk författare, dramatiker och journalist. Hon betraktas som en
centralfigur inom Estlands litterära uppvaknande och grundare av
estnisk teater.
Riksmötet hade 25 deltagare varav två från Sverige, Gudrun
Nylander och undertecknad. Efter det
att riksordförande Katrin Sachs
hälsat välkommen leddes dagen med
sånger framförda av en välsjungande
sjuhövdad kör.
Därefter skedde invigning av en ny
medlem, som kommer att tillhöra den
nystartade kretsen Delta.
Invigningsceremonin avslutades med
att Delta Kappa Gamma-sången
sjöngs tillsammans med kören.

Härpå följde tal och överlämnande av gåvor till estniska
riksföreningen från Marianne Skardéus och Gudrun Nylander.
Hälsningar hade också inkommit från Ann-Marie Asker Badersten,
Sverige och Marika Heimbach, Tyskland.

Estonia State invigs: 8 mars 2008

En exposé gjordes därefter av Anu Joon över hur DKG började i
Estland och hur den första kretsen utvecklades och hur
föreningen så småningom skapade en krets i Pärnu, Beta och en i
Tartu, Gamma. Tyvärr blev Gammakretsens liv kortvarig, men
därför är det så mycket mer glädjande att det nu finns en ny krets
Delta. Totalt har man idag 49 medlemmar i Estland.

De estniska medlemmarna har varit kraftfulla och sommaren 2017
stod man som värd för Europé Regional Conference.
Efter genomgång av de tre kretsarnas verksamhetsberättelse
talade en pastor och filosof om vikten av att ha en samtalspartner.
Hans budskap var att ingen kan klara allt ensam. Behovet av att
ha stöd är otroligt viktigt. Han liknande människans behov av
stötning vid en gisten dörr, som måste oljas för att kunna fungera.
Efter lunchen blev det årsmötesförhandlingar och inte minst
ekonomifrågor engagerade deltagarna till långa diskussioner.
Innan dagen avslutades med sedvanlig kaffe och
tårta av tackades avgående styrelseledamöter. Rosor
blev det också till dem gjort extraordinära insatser
och till dem som varit medlemmar i hela tio år.
Marianne Skardéus

