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07. novembril 1969.a avati Lõpe klubi, s.o. 35
aastat tagasi. Sel ajal oli maal rohkem rahvast.
Klubis käidi kinos, kontserditel, teatris, pidudel ja tehti
ka ise tegevust. Saal oli alati rahvast täis. Istekohti
on saalis 225.
Enne uue klubi avamist käis rahvas koos
Rabaveres kontorihoones, eestvedajaks Maimu
Pärnsalu.
Uut klubi hakati ehitama 1965.a. ja valmis
see1969.a. 07. novembril kutsuti rahvas uue maja
avamispeole. Maimu andis teatepulga üle ja uue maja juhatajaks sai Helju Pärnsalu. Tema tegutses klubis
1973-nda aastani. Just siis liideti “Uued rajad” kolhoos ja Oidremaa sovhoos, millest sai uus Oidremaa
sovhoos. Jällegi vahetus ka klubijuhataja ja selleks oli Juta Rebane. Aasta pärast, kui Juta lahkus, oli
klubis oma põhitöö kõrval Moonika Kangur, kuni võeti tööle noor eriharidusega Maili Talving. Mailigi
töötas sel kohal vaid neli aastat. Vahepeal oli natuke aega ka Malle Jamtson.
Kõige pikema staa iga oli kahtlemata Leida Lobjakas- 1980-1992. sel ajal jõuti jällegi majandeid
lahutada ja 89.a. tehti Lõpe kolhoos ja Mihkli kolhoos. Kogu selle aja oli Lõpe klubi ametühingu alluvuses.
Seoses põllumajandusreformiga rändas Lõpe klubi Koonga valla bilanssi. Kuna klubi juhataja puudus,
andis vald klubi Lõpe Põhikooli käsutusse. 1996.a. leidis vald konkursi korras klubile juhataja Ain Lohuparaku aga vaevalt aastaks. Peale seda tegutses klubis kolm aastat Sirje Titson.
Täna on Lõpe klubi juhataja Maie Lauk- juba viis aastat.
Kui vahepeal oli klubiline tegevus seiskunud, siis selle viie aasta sisse on mahtunud peo- ja rahvatantsu,
laulmist, ravivõimlemist, aeroobikat, sporti, naisseltsi tegemisi ja veel palju muid üritusi. Lõpe Põhikool kasutab neli
korda nädalas kehalise kasvatuse tundises saali.
Tänu Koonga Vallavalitsusele on meie klubi üleni remonditud, ruumid soojad ja valged. Ikka enam
soovivad inimesed ka oma juubeleid klubis tähistada.
Jääb vaid soovida, et kõik, kes soovivad millegagi tegelda, leiaksid oma tee klubisse. Olete alati kõik oodatud
ringide töös osalema ja isetegemise rõõmust osa saama.
Klubijuhataja Maie Lauk
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Meeldejääv kontsert Lõpe koolis
Ei juhtu just iga päev tuntud inimesed meie kooli
külastama. Oktoobris aga oli Lõpe lastel hea võimalus
tuttavaks saada Mihkel Mathiiseniga. Teada mees meile
kõigile JAM-i solistina. Oma kontserdil tutvustas
Mathiisen lastele erinevaid muusikažanre Bachist JAMini. Eriti meeldisid lastele JAM-I laulud, mida said kõik
kaasa laulda.
Uurides, kas keegi lastest klaverit õpib, oli Deivi Õis
julge vastama, et tema õpib. Ega midagi, Mihkel
Mathiisen kutsus ta kohe klaveri juurde ja ühine
improvisatsioon algas. Koosmäng läks väga kenasti.
Suur tänu Lõpe Agrole, “Päikese poele” ja Õis Veikole, kelle toel ja abil meie tore üritus teoks sai.
Kokkuvõte Sirje Kaska

Junlasele oma …!
On novembrikuu, päev on lühike ja õhtud pikad
ning pimedad. Sellisel ajal on kõigil meil
rohkem tubast aega, tööd tegemised on sätitud
nii, et enne pimedat oleks välitöödega ühel pool
ja tihiti sõltuvad tegemised õues ka ilmast.
Peagi on ka aasta viimane kuu algamas ja
hakkame ootama aastat 2005 omade rõõmude ja
muredega. Usun et vara on hakata soovima
aastavahetust, aga rääkida ja arutada võiks küll,
kuidas järgmisel aastal meie junnumaad
ilusamaks, paremaks ja kuulsamaks teha. Seda
kirjutan selleks, et kutsuda vallakodanikke
kaasa mõtlema ja ka osalema hiljem neis
asjades, millest kohe kirjutan.
Koonga valda tuntakse mitmeti- Junnumaa ja
Soontagana maalinn, paljud kaitsealused
objektid ning loodus- ja maastikukaitsealad on
meile toonud tunnustust. Mida vallal ei ole, on
oma piirkonda iseloomustav suveniir või
suveniiride
seeria.
Oleks
kena,
kui
vallakodanikud võtaksid osa sellisest julgest
ettevõtmisest, kus esimeseks lahenduseks
otsime ühiselt ideid. Peale seda võtame ette
suveniiride valmistamise konkursi, mis lõpeb
auhindadega ning annaks ka vallale oma
piirkonda iseloomustava meene, tarbeeseme või
isegi mõne toidu.
Selleks, et teha asja lihtsamaks, võiks alustada

otsimist oma kandi vanadest asjadest, mida
saaks tänapäevastada. Praegu on hästi
populaarsed võtmehoidjad nii puidust, nahast,
metallist, luust kui ka kivist. Meile peaks olema
iseloomulikud vanade eestlastega
seotud
tooted- junlasele on iseloomulik vöönuga oma
küla logoga, äkki on meie kandis veel säilinud
peremärke. Võiks mõelda junnu rahast,
vanadest lihtsatest mõistatusmänguasjadest ja
kõigest, mis iseloomustaks meid nii nagu seda
soovime.
Nende mõtetega lähen ka volikokku ning luban,
et volikogu, koostades 2005. aasta eelarvet,
näeb ette rahad konkursi auhindadeks. Hiljem
juba saaks autoritega arutada konkreetsete
asjade tootmise ja ka turustamise kohti ning
võimalusi. Usun, et maalinna külastaja kui ka
vallaga tutvuja ostaks midagi kaasa, kui oleks
pakkuda. Eks me ise peame enda koduvalda
reklaamima, mujalt ei tule keegi seda tegema.
Meie valla poodides võiks olla eraldi
suveniiride lett kohaliku käsitööga, samuti
võiks nii olla kirikus ja teiste tegijate juures, kus
liigub matkajaid, turiste, külalisi.
Soovin kõigile nuputamist ja heade ideede
otsimist!
Riho Erismaa volikogu esimees

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et Audru, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare ja
Koonga valla ühise jäätmekava avalik väljapanek toimub 01.-15.12.2004 tööpäevadel
kell 9.00-16.00 Koonga vallamajas vallasekretäri toas ning Koonga valla koduleheküljel
www.koonga.parnumaa.ee.
Jäätmekava avalik istung toimub 16.12.2004 kell 10.00 Koonga vallamajas.
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Kirjutuslaual on kõhukas roheline dokumendikaust.
Avan esilehe ja minu ees hakkab end lahti kerima
Oidremaa Naisseltsi aastate ajalugu.
Viie aasta eest, novembrikuu 29.-ndal päeval, said
Lõpe klubis kokku 20 tegusat maanaist, et alus
panna naiste oma seltsile. Nimeks pandi
maimukesele “Oidremaa Naisselts”, kuna mõtte
algatajad Oidrema külast pärit olid. Nii me kokku
käima jäimegi. Iga kuu ühel kolmapäeval võtame
suuna Lõpe klubi poole, mis nagu naisterahvadki,
iga aastaga kaunimaks muutub.
Viie aastaga on seltsi põhituumik samaks jäänud.
Mõned on loobunud ja teised juurde tulnud. Püsivalt
käib koos kuusteist rõõmsameelset prouat.
Naisseltsil on välja kujunenud ka omad
traditsioonid. Iga kuu sünnipäevalapsed saavad
õnnitletud ja õnnitlejad saavad hällilapse kokakunsti
saavutusi maitsta. Ning sügisel ja kevadel, hooaja
alguses ja lõpus kutsub mõni seltsiliige meid oma
koju külla. Oleme pidanud nii toredaid aiapidusid,
saunapidu kui ka pika laua taga istunud. Jõulukuul
on aga alati väike verivorsti mekkimine ja ega
päkapikudki meid ei unusta.
Lugejale jääb eelnevast küll vist mulje, et aina
pidutsetakse ja lustitakse. Kuid enamasti käib meil
ikka “töö ja vile “ koos. Ega jõuakski kõike ette
lugeda, millega me tegelenud oleme, sellepärast ei
vaata ma paksu piltidega kroonikaramatut, mida
Merike Pikkmets kõik need aastad hoolsalt
täiendanud on, vaid panen kirja, mis meelde tuleb.
Kuna naised on ikka usinad käsitöö edendajad,
oleme meiegi proovinud nahkehistööd, portselani- ja
klaasimaali, siidimaali, makrameed; koostanud

kompositsioone looduslikust- ja tehismaterjalist.
Oleme
kuulanud
loenguid
kosmeetikast,
alternatiivmeditsiinist ja pannud tallele päris tohtri
nõuandeid. Igal aastal on naisseltsi naised abiks
olnud valla laste laulupäeva maiustustelaua
katmisel. Oleme korraldanud väljasõite Soontagana
maalinna ja Türile, käinud Maanaiste Päeval Pärnus
ja külastanud Shalomi keskust Tõstamaal, kus
tutvusime ka kauni restaureeritud koolihoonega.
Kroonikakirjutaja Merike sai juba mainitud, kuid
meil oli viis aastat ka usin kassapidaja, Maie Lauk,
kes kõik arved ära klaaris. Praeguseks on ametid üle
antud uutele tegijatele.
Naised on kõik toredad ja rõõmsameelsed. Kui
ehk kellelgi ongi mõnel korral tuju vilets ja meel
must, ei seda näidata välja. Virisemist pole meie
hulgas veel kuuldud.
Oma viiendat aastapäeva otsustasime tähistada
ennast harides. Nimelt sõidame jaanuari keskpaigas
rahvusooperisse “Estonia” vaatama operetti “Viini
veri”.
Ma arvan, et paljugi jäi veel kirja panemata, kuid
ehk piisab huvi äratamiseks sellestki. Kõik, kes on
valmis kord kuus väikese mokalaada saatel midagi
kasulikku õppima- kuulama, on oodatud meie seltsi.
Tavaliselt käime koos kuu kolmandal kolmapäeval
Lõpe klubis kella 15.00-st. Iga kuu paneme ühisesse
kassasse a`25 EEK, mis kulub ühisteks
ettevõtmisteks. Kui soovid kõigest osa saada, ole
hea, helista telefonil 62-316 või 52 32 756
allakirjutanule, saad täpsemat informatsiooni.
PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE!
Marika Erismaa

05. november 1990 on kuupäev, mil otsustasid Vaike Kruuse, Aino Uritam ja Aita Pikkmets teha
ühiselt ansambli. Koguneti Oidremaa mõisa. Aital akordion ja süntesaator kaasas ning hakati hääli
lahti laulma. Päris hästi tuli välja. Paar kuud hiljem ühines naistega Eduard Lember, kes istus
trummide taha.
Üks esimesi etteasteid oli toona Oidrema küla päev (pildil), kus esineti neljakesi. Aeg läks edasi ja
1998-ndal aastal ühinesid veel Linda Kaas ja Regina Erismaa.
Nime saamise lugu ei tulnudki Aital meelde. Algul oli lihtsalt külakapell ja ühiselt sai otsustatud,
et nimeks tuleb “HÕBE”.
Ei kujunenudki see kooskäimine lihtsalt oma lõbuks. Aastate jooksul on palju esinemisi olnud.
Mõned näited: Kihnu, Paadrema, Varbla, Uulu, Manija laulupäev, kokkulugematu arv esinemisi
oma vallas jne. Mihkli laadal pärast esinemist küsinud Jaan Rõõmussaar, et kus siis esinemas
käidud? Aita vastanud, et kõige kaugem koht
on olnud Austraalia. Võõra mehena ei osanud
küsija selle peale enam midagi kosta, kui nii
kõvad lauljad juba on. Eks on neid lõbusaid
seiku veel olnud, aga kõik ei tule kohe
meelde… 14 aastat ju meenutada.
Jätkugu ikka seda nooruslikku särtsu
hõbedase juuksetukka sisse, mis iseloomustab ka kapelli nime.

Õnnitleme!
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LÕPE KLUBI 35
06. novembril tähistas Lõpe klubi
oma tegevuse juubelit.
Tore oli, et sellest valla rahva ühisest
peost oli tulnud osa saama üle
kahesaja inimese. On Lõpe asulas
olev klubi oma eksisteerimise ajal
olnud avatud igale soovijale meie
vallas. Oma tõusude ja mõõnadega
elab maja edasi tänu vallvalitsuse
mõistvale suhtumisele. Miks ma seda
toonitan, sest ei ole siiani veel

Vallavanem Andres Hirvela tänab Maie Lauku tubli töö eest.

Esineb Koonga tantsurühm

paljudes valdades nõukogudeaegseid
kultuurimaju tahetud või suudetud
korda teha. Muidugi ei ole majast
üksi kasu, kui seal ei ole inimest, kes
kõike suunaks. Peoõhtul selgus, et
praegune klubijuhataja Maie Lauk
on majas tegutsenud viis aastat.
Tundub nagu oleks tema käe all
klubitöö palju pikemalt olnud.
Kuidagi harjumuseks on saanud, et
Maie ja klubi on koos. Elu käib
tihedalt päevast päeva selles majas.
Keegi ei saa nuriseda, et Lõpel pole
midagi teha. Tuleb ainult klubi
uksest sisse vaadata ja iga soovija
saab endale sobiva tegevuse.
Lõpe klubi peod on siia meelitanud
läbi aegade palju rahvast, see annab
tunnistust sellest, et klubijuhataja on
oskuslikult kõike kavandanud ja pidu
tuleb hea.

Lõpe naisansambel

Maie oma tervituses valla rahvale ütles, et
tema ei oska midagi juhendada, aga eks
hinnangu anname meie üritustest osa võttes.
Klubijuhataja tänas oma abilisi, kelleta
poleks tänasel päeval klubi selline nagu see
nüüd on.
Ka vallavanem Andres Hirvela tervitas ja
tänas neid, kes nõu ja jõuga klubi heaks palju
ära teinud. Eriti suures tänusõnad läksid

Mirjam ja Kristiina tantsimas
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Lõpe klubi 35
Sõnad ja muusika Moonika Kangur

Meil täna siin tore on tõdeda,
oli aasta siis kuuskümmend üheksa,
kui uus klubihoone meil valmis sai.
Sellest kolmkümmend viis aastat
mööda on läind.
Ref: Lõpe klubil 35,
mis sul tuleb teha siis,
sammud siiapoole sea,
koos meil pidutseda hea.

Ants Välimäe õpetab uut tantsu.

Siin hulgana käinud on taidlejaid,
amatööre ja proffegi näitlejaid.
Siin trenni on tehtud ja võisteldud
ning vanasti kinogi näidatud.
Ref: Lõpe klubil 35…
Seda maja nüüd palju on klantsitud,
mitmeid tuhandeid tantse siin tantsitud,
peetud pidusid, pulmi ja juubeleid.
Jah, tõesti palju on olnud neid.

“”Seelikukütid”” esinemas

Ref: Lõpe klubil 35…

Maiele, sest olgem ausad, klubi
on leidnud endale väga hea
perenaise.
Õhtut juhtis ja suunas Ants
Välimäe, kes meenutas aegu, mil
sai isegi Lõpe klubis lava ääres
tukka loobitud.
Moonika Kangur oli klubi
sünnipäevaks sõnad ritta seadnud ja viisigi juurde meisterdanud. Nüüd on siis klubi
pandud ka laulu sisse ja pidulistel oli seda võimalus kuulata naisansambli esituses.
Seda, mida klubis päevast päeva harjutatud on, sai igaüks oma silmaga näha.
Etteasteid oli nii suurtelt kui väikestelt. Tantsisid nii vanad kui noored.
Kui tantsuks läks, siis laulis meie vallavanem oma ansambliga. Vaheaegadel ei
lasknud Ants laudade taha konutama jääda. Ajas kõiki saali keskele ühiseid
tantsusamme tegema.
Õhtu üllatusena hõisati välja mustlasansambel, kuid lavale ilmusid ““Seelikukütid””. Paroodia oli nii ehe, et mõnigi saalisolija sai ninanipsu.
Pidu oli tore, aga ei pääse ilma moraalita. Jutt käib ikka selle va kesvamärjukese
kohta. Üks on kindel, viin on tarkade inimeste jook. Kui võtta ei mõista, siis jäta
võtmata. Peod on ikka selleks, et lõbusasti aega veeta, mitte “kangete” meestega
vägikaigast vedada.
Soovime klubile jätkuvalt pikka iga ja et Maie sellele valule kenasti vastu peaks.
Jõudu ja jaksu!
Merike Pikkmets
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KÖÖGINURK
Piparkoogid
Siirup:

Taigen:

Võõp:

1,5 kg suhkrut
1,5 kg suhkrust võtta 3kl suhkrut, kõrvetada
(paksus potis) pruuniks, lisada vähe haaval
segades 1liiter keeva vett ja siis ülejäänud
suhkur. Keeta siirup.
Kuumale siirupile lisada 600 gr margariini ja maitseaineid: 3tl
peenestatud nelki, 1peenestatud muskaatpähkel, 6 tl kaneeli ja 6 tl
jahvatatud apelsini koort, 2tl soola. Siirup kuumutada maitseainetega
mõni minut!
2,5 kg jahu, jahule segada hulka 3 tl soodat.
Veidi jahtunud siirupisegule segada hulka natuke jahu. Kloppida kõvasti!
Lisada ülejäänud jahu ja sõtkuda taigen.
Lasta seista mõni päev, võib ka rohkem.
2 munavalget, 300 gr tuhksuhkrut, 1spl sidrunimahla (või sidrunihappest
tehtud mahl)
Munavalge vahustada, tuhksuhkruga hõõruda kõvaks vahuks. Kloppida
hulka sidrunimahl ja hõõruda läikivaks kreemiks.

*KUULUTA*

Müüa kreissaag
Hind kokkuleppel
Tel: 53421623
TÄIENDÕPE

VÄRVI ISE

ARVUTIÕPE
Internet
Arvuti algkursus
Esitluse koostamine
Power-Point programmis
Digitaalallkiri
(ID kaardi omanikele)
KOKAKUNST
Jõulu- ja aastavahetuse road
Jõulubuffet
Piparkoogimajakese
Meisterdamine
KEELEÕPE
Saksa keel algajatele
TÖÖALANE KOOLITUS
Toiduhügieenikoolitus
Pargi 1, Pärnu
Tel: 442 7870
556 42968
kursused@hariduskeskus.ee

30.11; 8 t 300.03.12; 12 t 450.14.12; 8 t 300.10.12; 4 t 300.09.12; 6 t 400.03.12; 7 t 600.10.12; 4 t 150.01.12; 40 t 1600.16.12; 7 t 300.-
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Ristsõna nr. 34

V.Tamm

EMME, KES SEE KOLE JA KARVANE ELUKAS SEAL ON?
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Horisontaal:
Eesti Päevalehe kirjanduslik lisa. 6. Berliini vapiloom. 8. Jook. 9. K…. 11. Küsisõna. 12.
Televisioon. 13. ……d, spordivahend. 15. A…kum, elusti, erguti. 17. Kiloamper. 18. Milliamper.
19. Noot. 21. K….. koht Pärnumaal. 23. Kalevi end. korvpallur. 24. Plutoonium. 26. Näitleja,
nimi+in. 28. Pikk sisin. 29. Jõesopp. 30. Salajane. 34. EWR kindralleitnant. 35. Möödunud saj. E
laulja. 40. EWR aegne karikaturist.
Vertikaal:
1. Joodijüri. 2. Maruviha. 3. Silmahaigus. 4. Valitsevaks. 5. Pesupulber. 7. Meeskoor. 10.
Ringitõmbamas. 13. Naissanitar Soome vabadussõjas. 14. Akadeemia Nord. 16. ….maks. 17. E
tennisist. 20. Teatmeteos. 22. Mootorisportlane, n+in. 25. Tesla. 26. Terastross. 27. Möödunud saj.
algusaastate E maadleja, maailmameister. 31. See. 32. EWR aegne E maadleja. 33. Jäätis saksa k.
35. EWR riigimees, in+n. 36. …..d, tõuge. 37. ……. sisaldub suur risk. 38. V-Kreeka kindluse.
39. ……a, koht E-s.
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Ristsõna nr 33
lahendus:Eesti ei
julge armastada
kõiki oma poegi
Uusi vastuseid ootan
15-ndaks
kuupäevaks.
HEAD
LAHENDAMIST!

KESKKONNATOETUSE TAOTLEJATELE
kohustuslik 6- tunnine koolitus
03. detsembril kell 10oo Lõpe klubis
Info tel. 56680023
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MARGO
PALUMÄE
13.11.2004

Jumalateenistused Mihkli koguduses
28.11 kell 14.00 I Advendi jumalateenistus. Armulaud
Laulab Paikuse segakoor Sireli
00
05.12 kell 14. II Advendi jumalateenistus
kell 11.00 Palvus Koonga raamatukogus
12.12 kell 14.00 III Advendi jumalateenistus. Armulaud
19.12 kell 14.00 IV Advendi jumalateenistus. Laulavad lapsed
24.12 kell 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kell 14.00 I Jõulupüha jumalateenistus. Armulaud
26.12 kell 14.00 II jõulupüha jumalateenistus
kell 11.00 Jõulupüha jumalateenistus Koonga raamatukogus
31.12 kell 16.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud
01.01 kell 14.00 Uus-aasta jumalateenistus

ALIISE
SANDER
Õnne,tervist
Sulle
hällipäeval!
Soovib Tiiu

564 0300

Õnnitleme novembrikuu
sünnipäevalapsi!
INNA OJADE
91
ANETTE SÕRMUS
90
MIHKEL VÄLJAMÄE 89
MARTA JUURMA
85
AINO SILM
82
DRUSILLA RUUKEL 81
HILDA PIILE
80
SARLI LEINSAAR
75
LEIDA KALJULA
75
JUTA LAHE
70
KALJU LOOTSMANN 60
TIINA LIPP
55
ERME KIOP
55
SULEV TOLLI
55
OLEV TOLLI
55

Ostame kase paberipuud ja
3m küttepuud
hind soodne, tasu kohe
****
Müüme:
*Kuivatis kuivatatud, lõhutud küttepuid
*tooreid saetud ja lõhutud küttepuid
Tammaru Farm, Koonga
Tel:5238852

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

SHALOM

Tasuta telefonikataloogid
Tõstamaal
Detsembris avatud:
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L
R
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JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

KONTAKT
2004/2005
10.
16-18
11. saadaval
14-16
17.
16-18
18.
14-16
Koonga
Vallamajas

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 44 73 740

