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Juba viisteist

Viisteist aastat on küllaltki pikk aeg vastupidamiseks ja
edasiminekuks. Üks hea näide meie vallas on Koonga lasteaed
“Naksitrallid”, kus vaatamata kõigele käib igapäevane askeldamine.
Pisikesed vallakodanikud, kes aastaid tagasi esimest korda ennast
üle maja lävepaku arglikult upitasid, on täna juba ise lapsevanemad.
Eluring käib edasi ja nüüd tulevad nende käest kõvasti kinni hoides
väikesed pesamunad. Igal hommikul antakse nad naeratavate ja
sõbralike tädide hoolde, et ise tööle rutata. Süda on rahul, kui tead,
et sinu kõige kallim on hoitud ja hoolitsetud. Maja elab ja aastaid on
selle eest hea seisnud siiani Koonga lasteaeda juhtinud Malle Suur.
Ei saa tema tegemisi kuidagi alahinnata.
Sellest aastast on lasteaias toimunud muudatused, sest kooli ja lasteaia juhtimine läks kokku ühele
inimesele. Selle vastutusrikka töö on enda õlule võtnud Ülle
Andrea ja et lasteaia
tegemised oleks hästi
organiseeritud, siis abiliseks lasteaia poolt
on Tiina Assafrei
(ülemisel pildil).
Uus juhtkond kutsuski 03. novembril oma
juubelit tähistama nii
praegused kui endised
töötajad,
lapsevanemad ja külalised.
Nukker toon oli küll lasteaia endise koka Sale Partsi kõnes,
kui ta meenutas aegu, mil tuli lastele teha 20-liitrise potiga
suppi, nüüdseks on kahjuks poti suurus ainult kaks liitrit. Ei
ole tõuse ilma mõõnadeta ja küll tuleb aeg, kui jälle on
kapist vaja õige mõõt välja võtta.
Tänati kõiki, kes on aastate jooksul majas töötanud.
Praegused kasvandikud andsid toreda kontserdi ning
Kasvataja Hille jagamas maiustusi
lasteaeda olid tervitama tulnud algklasside õpilased.
Kasvatajadki tegid lastele väikese üllatuse. Pidu lõppes puuviljade ja kommidega.
Ikka rõõmsalt edasi!
Merike Pikkmets
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28. oktoobril kinnitati ametisse volikogu esimehena Riho Erismaa.
03. novembril valiti vallavanemaks Andres Hirvela ja kinnitati vallavalitsus koosseisus
Andres Hirvela, Silver Seegar ja Malle Tamsalu.
Asendusliikmetena pääsesid volikokku Terje Roseniit ja Kaljo Brandt.

Täname usalduse eest!

Valimised on seda korda möödas. Tänan kõiki, kes valimas käisid. Inimesed, kes oma hääle andsid,
tunnustasid nii oma valda kui ka selle tegemisi.
Seekordne valimiseelne periood ei erinenud eriti eelmistest. Kohtumistel inimestega jäi esmapilgul
mulje, et ei huvituta kohalikust elust nii väga ja asjalikke ettepanekuid tuli vähe. Samas andis iga
kohtumine midagi uut ja huvitavat, mida peame arvestama uuel perioodil.
Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas kanditeerinud said teilt, vallakodanikud, 9 mandaati ja püüame
seda usaldust nelja- aastasel valitsemisperioodil vääriliselt täita. Soovime teha kõigi vallaelanikega
koostööd, et järgmistel valimistel oleks osalusprotsent kõrgem. Kui inimesed tulevad valima, siis
nad hoolivad oma piirkonna elust ja tegemistest.
Volikogu liikmed on valitud ja töö käib. Ära nüüd sina, vallakodanik, jää ootama. Alati on kõik
mõtted ja ideed volikogule ja vallavalitsusele teretulnud. Anna endast märku, suhtle volikogu
liikmetega, vallaametnikega ja kaaskodanikega, siis jõuavad ka sinu head mõtted ja ettepanekud
valda. Jõudu tööle ja head koostööd.
Meeldivat koostööd soovides Riho Erismaa

Tore spordilaager sügisvaheajal

Sügisesel koolivaheajal toimus Pärnu-Jaagupis
spordilaager, mille viis läbi Koonga ja Suigu
kooli kehalise kasvatuse õpetaja Rein Semenov.
Laagrist võtsid osa Koonga, Kaisma ja Are valla
õpilased vanuses 9-15 aastat.
Iga päev kell 10.00 oli Koonga bussijaamast
väljasõit ning kella kolmeks päeval olime kodus
tagasi. Laager kestis neli päeva. Kõikidel
päevadel oli erinev teema. Laagripäevade lõpus
pakuti kõigile maitsvat praadi Clivia baarides,
kus lapsed said omale valida meelepärase toidu.
Kuna üks söögikoht asus alevist veidi eemal
tuli sööma minnes teha väikene jalutuskäik.
Esimene päev oli jalgpallipäev. Hommikul
kohale jõudes sai ennast soojaks mängida palli
tagudes. Hiljem jagas õpetaja Rein kolme valla
õpilased viiesteks rühmadeks nii, et iga valda
esindas kolm rühma. Võistlesime jalgpallis.
Umbes kell 13.00 toimus viktoriin jalgpalli
teemal.
Teine päev oli korvpallipäev. Seekord olid

võistlustules valdade vahelised segavõistkonnad. Peale võistlemist toimus järjekordselt
viktoriin, kus teemaks oli korvpalli ajalugu ja
võistlusmäärustik. Peale viktoriini suunduti
sööma.
Kolmandal päeval mängiti saalihokit. Päeva
alguses tutvustas õpetaja Rein saalihoki
mängimise
reegleid.
Võistlesid
samad
võistkonnad, mis eelmisel päeval. Saime teada
eelmiste
päevade
viktoriini
tulemused.
Korraldati ka uus viktoriin saalihoki kohta.
Viimasel päeval käisime Pärnus “Tervise
Paradiisis”, kus nautisime veemõnusid kella
10.00 – 13.00. Veekeskuse juures võttis õpetaja
Rein lühidalt koosoldud aja kokku ning igale
koolile anti osalemise eest kaks kommikarpi.
Pärast pikka ja väsitavat päeva mindi PärnuJaagupisse keha kinnitama ning siis koju.
Oli huvitav spordilaager. Aitäh korraldajatele!
Ootame järgmist laagrit.
Siim ja Triin Nõmm Koonga PK.

11.12.2005
kell 10.00
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis
Võistkonnas – 2 M, 1 N, 1 P, 1 T
Kihelkonna valdade võistkondlikud
Peaauhind-rändkarikas
Diplomid I-III koht
KABE meistrivõistlused
Meened parimatele M, N, P, T,
Info ja registreerimine: Rein Semenov 5152534
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Kooskäimine annab elujõudu ja on igati lõbus.
Reipad vanaprouad ei hooli aastatest. Ei tõuse
Hõbe juustes ja sära silmis said 13. novembril jalg enam nii kergesti tantsusammuks, aga
Oidremaa külakeskuses kokku viis hakkajat laulmist see ei sega. Täidab ühine harjutamine
pikad ja pimedad
õhtud, mis üksi olles
tunduksid igavikuna.
Aita
on
aastate
jooksul
üles
kirjutanud kõik esinemised ja külaskäigud. On saanud
palju suhelda ja koos
käia
ka teiste valdade
Vasakult Eduard Lember, Regina Erismaa, Aita Pikkmets, Aino Uritam, Linda Kaas, Vaike Kruuse
ansamblitega. Pikkamisi
naist ja üks mees. Mis neid seob, seda teavad
meenusid
ka
lõbusad
juhtumised neilt käikudelt.
aastaid juba kõik meie vallas.
Nimelt tähistas ansambel “Hõbe” oma Tunnid läksid lennates ja lahku minnes pandi
uue kohtumise aeg paika. See viisteist pole ju
viieteistkümnendat juubelit.
Vesteldes ei tulnudki meelde, kuidas asi õieti veel midagi! Palju õnne ja tugevat tervist teile
alguse sai. See polegi tähtis, tähtis on see, et kõigile!
Kokkuvõte Merike Pikkmets
praegu, olles teenitud pensionil, ei jääda koju

Külakeskuses oli juubelihõngu

norutama ja oma haiguste üle arvet pidama.

Külaskäik Elvise radadele
Eesti Kontsert korraldab tänuväärseid muusikaüritusi koolidele, kus saab nii
mõndagi teada tuntud muusikutest.
17. novembril kogunesid Lõpe klubisse valla koolid, et osa saada
muusikatunnist, kus õpetajateks olid Ivo Linna ja Anti Kammiste.
Teemaks oli Elvis Presley- tema noorusaeg, tähelend ja kuulsusega
kaasaskäiv murdumine. Täht kustus 42. aastaselt ja diagnoositi südame puudulikkus. Elvis
Presley laulud on siiani kõige müüdavamad peale laulja surma.
Paar laulu esitasid tema
loomingust ka õpetajad ise. Osa
tuli kinolinale. 56-ndast aastast
salvestused ei anna võrreldagi
praegusega, aga ajaloo jaoks on
need väga tähtsal kohal.
Enamus klippidest näidati laulja
ülakeha, sest tol ajal tekitanud
vanemas generatsioonis laval
nn. nõksutamine suurt pahameelt.
Koolitunni pikkune aeg läks
ruttu. Olid tänased õpetajadki
meil väga tuntud muusikud.
Autogrammide saba ei tahtnud
kuidagi lõppeda. Mälestuseks
tegid lapsed koos Ivo Linna ja Anti Kammistega ka ühise pildi. Üritust toetasid Lõpe Agro,
Lõpe Päikese pood, Rahvaliit, Ants ja Leongiina Mõlder, Koonga Tehno.
Merike Pikkmets
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Mihkli kogudus 780

Septembris
tähistasime
Mihkli
koguduse territooriumil. Kujult on Mihkli koguduse
sünnipäeva. Sel puhul toimus Mihkli pastoraadis territoorium poolsaar või isegi saar keset sood ja
Lääne praostkonna konverents, mis suures osas oli rabasid ning on kitsa maaribaga ühendatud endise
suunatud ajaloole. Õhtul toimus kirikus Audru kihelkonna ja ka Lihula kihelkonnaga.
mihklipäeva jumalateenistus, kus osalesid Lääne Selline kuju on tingitud sellest, et väga palju
praostkonna vaimulikud ja laulis Kullamaa aastaid (arvatakse , et kusagil 5000 aastat) tagasi
asus maa-ala saarel, olles igast küljest veega
koguduse segakoor.
Konverentsi peaesineja oli ajaloolane Ain ümbritsetud.
Mäesalu. Konverentsist võtsid osa ka Koonga Mihkli kogudus oli endiste maakondade piiridega
vallavanem Andres Hirvela ja volikogu esimees jaotatud kaheks: 2/3 koguduse territooriumist
Riho Erismaa. Ain Mäesalu ettekanne puudutas kuulus Pärnumaale ja 1/3 Läänemaale. Praegusel
ristiusu Eestisse jõudmise esimesi märke ning ajal on kogu territoorium Pärnumaa osa.
ristiusu jõudmist Soontaganasse. Ain Mäesalu Kiriklikult kuulub Mihkli kogudus Lääne
ütles oma ettekandes, et on märke, mis näitavad, praostkonda.
et ristiusu mõjud olid Eestisse jõudnud juba 4-5 Endisel ajal kutsuti seda piirkonda Soontaganaks
sajandil. Märk sellest on see, et ilmuvad (arvatavasti soode taga asuv maa). Kui rajati kirik,
pildikujutised ja on märgata ka aktiivsemat risti siis ei nimetatud seda Soontagana kirikuks vaid
kujutust ehete hulgas. Neid on leitud tolleaegsetest Mihkli kirikuks Soontaganas. Nime “Mihkli”
tarandkalmetest. Võib öelda, et on olnud aluseks on kahtlemata peaingel Miikaeli nimi,
aktiivseid sidemeid Läänemere lõuna ranniku kellele see kirik on püstitaud. Seega kandus kiriku
aladega (Poola, Saksa). Kõige haruldasem leid V nimi hiljem üle kihelkonnale ja praeguseks ka
– VI sajandist pärineb Proosa kalmest Tallinna külale. Miks kandus kiriku nimi üle ka
lähedalt ja selleks on kullatud rist (pikkus 4-7 cm). kihelkonnale ei osata praegu veel täpselt öelda.
Mäesalu arvab, et tõenäoliselt oli see rist ühele Arvamus on, et lühike ja kõlav Mihkli meeldis
tolleaegsele pühakirja kaanele kinnitatud (kas siis rahvale rohkem, kui pikk ja raskepärane
Piibel või mõni teine püha raamat). Mäesalu ütleb, Soontagana.
et kui 1210 toimus ristisõdijate esimene sõjakäik Kirikust
Soontaganasse, siis ei ole seal ühtegi sõna Kui palju praeguse kirikus on säilinud esimese
mainitud ristimisest. Võib-olla olid linnuse kiriku ehitamisest on praegu raske öelda, sest seda
vanemad
juba
ristitud.
Selle
esimese uurimist ei ole veel ette võetud. On arvamus, et
Soontaganasse tuleva sõjakäigu algatajad olid Riia esimesest kivi kirikust on säilinud kahe keskmise
kaupmehed, osales ka ristisõdijaid ja isegi kamp võlviosa müürid koos kirikualuse võlvitud
Pihkva venelasi. Üldiselt oli ristisõdijate hulgas keldriga. Varasemad uurimised on näidanud, et
nii tõsikristlasi kui ka neid, kes olid kasu peal müürid on alguses olnud madalamad ning nendele
on hiljem peale ehitatud. Enam-vähem võib kindel
väljas.
1224 hakkas massiline kirikute rajamine. 1225 olla, et XIII sajandi keskpaigas oli kirik oma
käib paavsti legaat Otepääl, kus oli olemas juba praeguses paigas juba olemas. Ja kindel on see, et
kaks kirikut. Henriku Liivimaa kroonika järgi käib 1600 aastate paiku ei ole enam võimalik olnud
Henrik 1226 .a. ise Soontaganas, kokku on ta kiriku aega ei dokumentaalselt ega suusõnaliselt
Soontaganas käinud viiel korral (kroonika järgi). tõestada. Vanades inventariraamatutes on seda
Umbes aastatel 1227 – 1234 on koostatud kurtnud tollased õpetajad. Katoliku aja
dokument, kus on mainitud siinseks preestriks kirikuesemetest on ainukesena siiani säilinud
kedagi Henrikut. Nii on arvanud Trumfeld, kes on ristimisvaagna paest raiutud aluskivi.
öelnud et see oli aastal 1227. Henriku kroonika
Toomas Maarand
parimad asjatundjad tunnustavad versiooni,
et Henrik oli siin preestriks.
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas,
Koguduse tekkimise täpse aja kohta ei ole
õiglane ja aitaja.
täpset infot ja nii oleme võtnud algusajaks
Sk 9:9
aasta 1225.
Mihkli koguduse piiridest ja nimest
Soovime Teile kõikidele
EELK Mihkli kogudus on asunud väga
rahulikku advendiaega!
vanast ajast endise Koonga ja Veltsa valla
ning väiksel osal endise Võlla valla aladel.
Mihkli kogudus
Praegusel ajal asub täielikult Koonga valla
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Tervisepäev ehk enesekorrastuspäev
09.12.05

kell 18.00 – 21.00
Pärivere klubi saalis
teeme lihtsaid ja loomulikke harjutusi keha korrastamiseks ja meele
rahustamiseks.
kasutame ida kehakultuuri elemente
shindo, taiji, qigong, jooga.
soovitatav kõigile, kes niigi tegelevad oma kehaga –
rahvatantsuga, spordiga, joogaga, aeroobikaga,
tervisevõimlemisega, ravikehakultuuriga, laulmisega jne.
kõigile, kes tahavad alustada oma vaimse ja füüsilise korrastamisega – vanusele vaatamata.
saate koju kaasa mao harjutuse hiinast – kaela, õlavöö ja selja korrashoidmiseks
kilpkonna harjutuse jaapanist – meele rahustamiseks jne.
kaasa sportlik pikk riietus, villased sokid ja võimalusel võimlemismatt.

juhendab mart parmas
Registreerida end
telefonil 5152534
Rein Semenov

SOOMUSRONGID /5

Hind 50.-

V. Tamm

Nüüd asuti koos ülemjuhataja ja temaga kaasas oleva 2.diviisi ülema V.H.Puskariga edasisi plaane
tegema. Parts sai ülesandeks vallutada Valga. Jõudude tugevduseks anti tema alluvusse Kuperianovi
partisanid ja kaks pataljoni soomlasi Põhja Poegade rügemendist.
23. jaan. algaski uus pealetung Valga suunal, kus osalesid kõik neli soomusrongi. Ees soomusrong
nr.1, ülem kapten Irv, teisena soomusrong nr.3, ülem kapten Luiga ja siis soomugrong nr.2 ja
4,ülemad Lepp ja Jaakson. See päev sai mustaks päevaks meie ohvitserkonnale. Lahingus Kirepi
juures sai surma rongide nr.1 ja 3 dessantide üldjuht staabikapten Jüri Ratassepp, surmavalt haavata
staabikapten August Vollmann ja leitnant Georg Eduard Roomann. Südapäeval sai šrapnellikillust
kätte haavata kapten Parts, kes peale sidumist jäi edasi rivisse. Haiglasse läks ta aga peale lahingut
õhtul, jättes üldjuhiks kapten A. Irve. Parts sai aga haavast veremürgituse, millest paranemine võttis
aega aprilli lõpuni.
Kapten Irv rühkis aga Valga poole. 24.jaan. saabusid ta käsutusse Kuperianovi partisanid, kelle
abiga võeti ära Palupera jaam, 26. jaan. jõuti Pukka, 27.jaan. Keeni ja päev hiljem Sangasteni.
Valka jäi veel tosin kilomeetrit.
3o.jaan. jõudsid Sangatesse ka oodatud soomlased Hans Kalmi juhatusel. Kuna Kalm oli määratud
Valga vallutamise peaorganisaatoriks, andis ta kapten Irvele käsu korraldada pealetung nii, et Valka
marsivad esimestena sisse soomlased. Kapten Irv ütles resoluutselt, et see sõltub olukorrast ja ainult
sellest, kes esimesena tungib Valka.
Raudteel on 5-kilomeetrisel lõigul purustatud 5 silda. Viimane neist Paju mõisa kohal. Kuperjanovi
partisanid vallutasid Paju mõisa, järgmisel ööl vallutasid lätlased selle tagasi. Nüüd oli hüva nõu
kallis. Aga see leiti. Kapten Irv soovitas oodata uue pealetungiga kuni sild parandatud ja
soomusrongid saavad sõita paika, kust võib kahurväe ja kuulipilduja tulega toetada jalaväe
rünnakut. Kahjuks aga Kuperianov ei mallanud oodata, sildade parandamist. Rünnakul Paju
mõisale maksis ta selle eest oma kui ka paljude kaasvõitlejate eludega. Vaid mõni tund verise
lahingu lõpust jõudsid soomusrongid
paika, kust oleks võinud edukalt punalätlasi tümitada.
1.veebr. varahommikul jõudsid Valka esimesed Kuperianovi pataljoni 4 ratsaluurajat, kell 11
marssisid üheaegselt linna Kuperianovi partisanid, soomlased ja soomusrongi nr.1 dessant. Kell 15
jõudis Valka kitsarööpmeline soomusrong nr.2, mis tuli Mõisakülast läbi Põhja-Läti. Mõni tund
hiljem ka laiarööpmelised soomusrongid.
(järgneb…)
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Külauudised…

Talumees ostis Silberautost E-klassi Mercedese. Ta oli
siiralt üllatunud, kui algselt öeldud hinnale lisandus
kopsakas summa lisavarustuse eest.
Paar kuud hiljem otsis Silberauto müügimees oma maal
elavatele vanematele korralikku lüpsilehma ja sattus sama
talumehe otsa, kellele ta lisavarustusega Mersu müüs.
Talumees väljastas müügimehele lehma eest järgmise
arve:
Lehm (standardvarustusega) - 3000 krooni.
Kombineeritud värv (musta-valge kirju) - 5500 krooni
Nahkkate - 8000 krooni
Paak suvise ja talvise piima jaoks - 1500 krooni

Nisad, keskelt augustatud - 150 krooni/tk
Poolautomaatne sääsetõrje (saba) - 300 krooni
Väljaheitegaaside mürgilisuse vähendaja - 650 krooni
Ilmastiku- ja maastikukindlad sõrad - 400 krooni
Dubleeritud pidurdussüsteem (esi- ja tagajalad) - 1600
krooni
Mitmetonaalne helisignaal (ammumine) - 250 krooni
Sinised silmad (halogeen) - 1400 krooni
Suvalise kütuse toitesüsteem - 1850 krooni
Lehma hind kokku - 25 050 krooni

23. detsembril

kell 20oo
Lõpe klubis

Jõulupidu
Info tel. 4462234, 55634255

Koonga kooli
JÕULUPIDU
22. detsembril
kell 15 3o

Lõpe kooli
JÕULUPIDU
22. detsembril
kell18 oo

VÄRVI ISE!
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Ristsõna nr.46/11

V.TAMM

KUI NII TÕSISED MEHED JUBA LOITSU ETTE VÕTAVAD
SIIS:
1

2

3

4

5

6

17 18

19

25

20

7
21

26

40

34a

41
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57
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35
42
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33 34
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29

30

52

44
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58
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59

46
55

60

67
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62
69

74

96

63

70

86

98

99

104 105
109

115

121

80

66 66a

77
81

82

88
93
100

83
89

101

94

95

102
107

108
112

117

129

49

73

106

118

122 123
126 127 128

65

110 111
116

39

72

92

103

48

76

87

91

97

113 114

64
71

79
85

38
47

75

78

90

32

56

68

84

16

24

37
45

15

31

36
43

14

119

124
130

120
125

131

Horisontaal: 1.Tsunaami poolt enam kannatanud riik. 7.Küla P-maal. 11.Evald Aava ooper. 17.Litaur.
19.Jäneda nõid, en+n. 23.Eesti pikim jõgi. 25.E ujuja n+en. 27.Miss Est.2004, n+in. 30.Mürakas. 32.Enn
Uibo, luuletaja. 34a.Koht Viljandimaal. 35.Venelane. 36.Esiisa. 37.Spordikeskuse Maja. 39.Risu.
41.Egiptuse päikesejumal. 43.Küsisõna. 44.Enne lõunat. 45.Üleliiga. 47.Linn Illinoisi osariigis. 50.Arve.
54.Küla Tori vallas. 55.Mägedes tekib mitmekordne… 56.Jumbud. 57.Aadli tiitel. 58.Just alles. 60.E
looduskaitse ala. 61.Mekongi lisajõgi. 66a.Sõnum. 67.Automark. 68.Raatuse galerii. 69.Lõunamere
soomlased. 73.Kreeka täht. 75.Mulla alla pandu. 76.Ühes Aasia riigis. 78.Põhjakiht. 79.Näitleja. 82.2x
televisioon. 84.Uno Naissoo. 87.Nöökima. 88.Kirjavahemärk. 89.Madakaskari poolahv. 90.Kõiki maalilma
inimesi. 93.Kontrollmõõt. 96.…no, pigmenditu. 98.Maruvihaseks saama. 102.Sajad, vene k. 105.Püstol ja
tema number. 106.Teatud K-Aasia rahvaid. 108.Nitt. 109.Vaimuliku neegrimuusika esitaja. 112.Kreeka täht.
116.Riik, kus on lubatud eutanaasia. 117.S… 120.Sada aastat, vene k. 121.Ophelia on… 125…võitlus.
128.Islamiriik. 129.Lõõpides. 131.Kevadlille.
Vertikaal: 2.Linn Moskva all. 3.Oopiumi sisaldav ravim. 4.Võõrapärane N nimi, mis on ka ühe raamatu
pealkiri. 5.Teater. 6.Parastama. 8.Tänav läti k. 9.Esindaja. 10.Murdes, taraga piiratud õues. 11.Viljandi
postkontor. 13.Kajab valjusti. 14.Niit. 15.tina. 16.Naisloll, vene k. 21.Larka Andres, EWR kindralmajor.
22.Nahalööve. 28.Lõõpiv. 33… Veidemann. 37.Jõgi Mosambiigis. 38.Eeldatavalt. 40.EL liikmesriik. 42.Rebemoll. 45.Valgustit. 46.Vanaaegset mahumõõtu. 49.Nädalapäev. 50.Kagu. 51.Tamm Aino, laulja.
53.Larissa nimeline kuu kuulub…… 54.Maakond. 58.Sõit kaubatehingu sooritamiseks. 63.Juuksevõie.
65.Energia on otsa saanud, lõppenud on… 66.Sinna me tahtsime ja lõppude lõpuks ka saime. 67.Soome
sadamalinn. 68.Reesus faktor. 70.Hulgas. 71…nastik. 72…rima. 74.L-Saksamaa linna. 75.N nimi. 76.Meie
“…”. 80.Ainukest, mis järgi jäänud. 82.Teadlane. 83.Pikemaks tõmbamine. 86.Kalevipoja vaenlane. 91.Nota
Bene. 92.Avatud. 94.Koidueelsed ajad. 96.Nõiarohi, nark. sisaldav taim. 99…ss, puuvili. 100.Tahavad
magada. 101.Panipaik. 103.Alkohoolne jook. 104.Suitsumehe riist. 110.M nimi. 112.Loll. 114.I…N nimi.
118.Tauts Urve. 119.…, onu. 123.Kiirabi. 124.2x konson. 126.S…tangud. 127…li, võidusõit. 130.Mureneda.
131.E järv, millele omistatakse pahaendelist tulevikku.
LAHENDUSLAUSE: 81,26,12,88 64,131,20,115 77,111,29,59,18,75,99,85,95 24,62,113,107 78,48,38,34,31 5,122 125,97,52
Ristsõna nr. 45/10 vastus: SÜNNIPÄEVA PUHUL TULEB LAULU ASEMEL 3 TUNNINE KÕNE
Õigesti vastasid: Evi Luur (10),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(10), Aita Pikkmets(10), Kaljo Brandt(10), Leili
Truus(10), Sirje Ardan(10), Talvi Iljina(10), Jaan Viita(10), Nora Tammearu(10), Salme Pärn(9), Kalju Lootsmann(9), Kalju Koit(10)
HEAD LAHENDAMIST!

8

JUNNUMAA KUUKIRI
Jumalateenistused Mihkli koguduses

27.12
04.12
11.12
18.12
24.12
25.12
26.12
31.12
01.01
06.01

kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 17.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00

I Advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
II Advendipühapäeva jumalateenistus
Advendipalvus Koonga raamatukogus
III Advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
IV Advendipühapäeva jumalateenistus.
Jõulujumalateenistus Lõpe klubis
Jõuluõhtu jumalateenistus
I Jõulupüha jumalateenistus ja koguduse jõulupuu
II Jõulupüha jumalateenistus Koonga raamatukogus
Vana-aasta jumalateenistus. Armulaud
Uus-aasta jumalateenistus
Kolmekuningapäeva jumalateenistus Koongas

JAN SULO KINNUNEN
01.10.2005
KIRKE LAANEVÄLI
06.10.2005
ALAKSANDRA ALTMÄE
15.11.2005

564 0300

Õnnitleme novembri
sünnipäevalapsi!
INNA OJADE
ANETTE SÕRMUS
MIHKEL VÄLJAMÄE
DRUSILLA RUUKEL
HILDA PIILE
ELLEN TAMMER
HELJU KASE
AINO KÜNNAP

92
91
90
82
81
70
65
65

Kellel on ära anda
suurem toalill Lõpe
klubile, helistage
4462234, 55634255.

Õige õnn on see,
mis kestab üle ajaometi on teda
ikka juurde vaja…

Õnnitleme

AINO KÜNNAPIT
tema 65. juubelil.
Soovime ikka head kätt
ja teravat pilku Sinu
kaunite lillede keskel!
Kõik sinu sõbrad ja
tuttavad Koongast, Irtast ja Nedremalt

Tähelepanu!

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,

1)Alates 24.10.05 saab autojuhtide

ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,

tervisekomisjoni teha perearsti juures

ettemaksu võimalus,

(v.a. kiirabi-, politsei- ja tuletõrje
autojuhid). Selleks eelnevalt teha

abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

passipilt ja kaasa võtta 150.2)alates 24.10.05 saab kõiki vere
analüüse

teha

Koonga

ambula-

tooriumis R 9 3o -11 oo (kõik hormoonuuringud, reumaproovid jne.)
Vastused saab teada teisipäeviti arsti
vastuvõtu ajal.
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Ostame korralikke jõulukuuski korralike hindadega.
Tuleme ise järele. Tasumine koheselt.
GSM 52 67 907

Ei kosta enam sinu
häälekaja,
nukras leinas seisab kodumaja…

JAAN TAMM
17.10.1931-31.10.2005

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

