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Oidrema külapäev
Nii nagu kõik traditsioonid alguse saavad juhustest, nii on seda ka Oidrema
külapäev. Väikese kolhoosi ajal, mil esimeheks oli Aivar Pikkmets , otsustati
esmakordselt meie külaga seotud inimesed kokku kutsuda. Nüüd siis toimus
külapäev juba kolmandat korda ja usun, et kolm ei jää ilma neljandata jne.
Külapäev toimus jaanipäeva meeleolus, sest kuupäevgi oli 23. juuni.
Ilm oli igati kaunis, öösel sadas hulga vihma, et laseks õhtusel jaanitulel ka tuld
süüdata. On tänavune ilmastik kõik tuhkkuivaks teinud, mis pani korraldajad
küsimuse ette, kas üldse võib tuld teha.
Külapäeva avamine toimus Oidremaa mõisa ees platsil ja lipu heiskamise au oli
maja peremehel. Seejärel tervitas külarahvast vallavanem Andres Hirvela.
Endiseid aegu meenutas Aivar Pikkmets, minnes sujuvalt üle tänapäeva ja
mõtiskledes selle üle, mis ootab meid ees homme.
Küla noorimatele ja vanimatele kingiti mälestuseks külapäeva taldrik. Kõige
auväärsem küla elanik naistest on Aliice Stepanova (1919) ja meestest Johannes
Ploom (1918). Õnneks on ka tasapisi külas juurdekasvu, selle kinnituseks oli
külapäevale tulnud Tuuli Pikkmets (23.11.05) (muidugi praegu veel pidi ka
ema ja isa kaasa võtma) ning poistest kõige noorem Margo Palumäe (13.11.04).
Nüüdsest on Oidrema külal oma laul ja selle kinkis meile )Moonika Kangur.
Meelelahutust pakkusid külarahvale oma küla laululapsed, Koonga tantsijad,
naisansambel, Lõpe kooli lauljad ja tantsutüdrukud, Liis Viin ja Katriin Lampp ning
ansambel “HÕBE”.
Tutvust sai külakeskuses teha Oidrema küla arengukavaga, kus seletusi jagas
Targo Pikkmets. Praegusel ajal mängib arengukava küla elus väga tähtsat rolli,
kui on tahtmist ja ettevõtlikkust külas midagi suuremat ära teha.
Külakeskuses oli avatud ka käsitöönäitus, mis annab tunnistust sellest, et ei ole näpu
vahel nokitsemine pelgalt vanainimeste pärusmaa, vaid ka noored armastavad
käsitööd.
Põnevust pakkus väikestele võistluste osa, kus mõõtu võtsid nii vanemad kui
nooremad. Võistluste hasart tekkis teatevõistluses, kus egrutusmeeskond elas väga
aktiivselt kaasa. Võitsid kõik need, kes võistlustest osa võtsid.
Vahepeal said soovijad ekskursiooni Oidremaa mõisa, kus pererahvas näitas lahkesti
kõike seda, mida majaga aastate jooksul tehtud on.
Kella seitsmeks kogunes rahvas lõkkeplatsile ja pilli-mängu alustas) Aivar
Teppo, kes ka endine Oidrema elanik ja tuntust kogunud lõõtsamänguga.
Jaaniõhtu tantsulist osa sisustas Ergo Pärnust. Vaheaegadel toimusid võistlused
täiskasvanutele. Oli paarisvõistlus veepalli loopimises, teatevõistluses ja külade
köieveos oli vastaseks Koonga võistkond, kellele tuli oidremaalastel alla anda. Tore
päev oli.
Merike Pikkmets
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Heakorrakomisjoni ringkäik.
Heakorrakomisjon sõitis sel aastal vallas ringi 28.juunil. Kuna konkursil osalemiseks sooviavaldusi
ei olnud, sõitsime komisjoniga ja vaatasime nii iga-aastasi osavõtjaid kui ka uusi majapidamisi ja,
oh üllatust! - uusi tegijaid on juurde tulnud, kõik kenasti korras ja omanäolised. Oli ka
pooleliolevaid ümbrusi, mida saab üle vaadata järgnevatel ülevaatustel.
Meie vallas on palju väga ilusaid ja korrastatud kodusid, nii et raske on välja noppida parimatest
parimaid. Peale pikka arutelu sai siiski otsused tehtud ja parimad välja valitud, tulemused avaldame
peale vallavalitsuse pidulikku vastuvõttu.
Jätkugu tegijail ikka jõudu ja tahtmist oma koduümbrust korrastada ja sellest rõõmu tunda. Enda
jaoks loodud ilu muudab meid kõiki seltsivamaks ja sõbralikemaks teiste vastu.
Heakorrakomisjoni nimel Külli Sepp

Malevasuvi 2006
Nüüdseks on töösuvi nii Lõpel kui ka Koongas otsa saanud. Võibolla teenitud palkki
kulunud, aga kohad, kust malevlased üle käisid, on kenamad pikaks ajaks.
Lõpel pöörasime sel aastal suuremat rõhku koolile. Üsna palju on võimalik väikeste
kätepaaridega korda saata, kui aga tahtmist on. Sügisel võtab kool õpilasi vastu
puhtaks küüritud põrandate, värvitud radiaatorite ja -platvormidega. Eks endalgi ole
meeldivam kooli minnes mõelda, et minugi osa on siin.
Puhtaks sai tehtud Lõpel poodi viiv plaatidest tee ja Oidrema tee ääred ning külla
sissesõidu ristmik võttis ka kaunima ilme. Selline oli Lõpe kooli laste töösuvi. 7. ja 8.
juulil sai käidud ka maleva kokkutulekul Valgerannas, kus lõime jõudumööda kaasa
ka võistlustel. Ilm oli nii ilus ja meri kutsuv, et meile oli see tõeliseks puhkuseks
mererannas.
Merike Pikkmets
Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel valmis raamat.
Poolteist aastat tagasi tekkis Urmas Bereczkil mõte küla
ajalooraamatu koostamiseks ja trükkimiseks. Meie selts
oli siis alles seltsingu vormis ja esimesed edukad
projektid juba selja taga, nii arvasime, et hea mõte tuleks
projektiks vormida ja Omaalgatuse Programmist raha
taotleda. Meie rõõmuks leidis projekt toetuse, küll veidi
vähendatud mahus, samuti aitas kaasfinantseerimisega
Koonga Vallavalitsus. Nõutav omafinantseering, samuti
mitterahaline panus olid Urmas Bereczki poolt. Edasi
tekkisid küll viivitused, kuid Pärnu Maavalitsus oli väga
vastutulelikult nõus projekti pikendama.
Raamat ilmus juuni lõpus ja 1. juulil toimunud piknikul
said esimesed külaelanikud juba sellega tutvuda. Väike
reklaamlugu ilmus ka maakonnalehes. 14. juulil
toimunud külade päeval olime samuti oma
ajalooraamatuga esindatud, samuti sai sellest inspireeritud
talude fotoalbumi koostamine, ükskord on ju ka praegune
hetk ajalugu. Meie oma seltsi ajalugu on juba
jäädvustatud Riina koostatud sündmuste albumis. Niisiis
on meie külal praegu esimene ajalooraamat ja kaks
fotoalbumit.

Olime esindatud ka Mihkli laadal, kus kõik soovijad said
raamatut osta, albumeid vaadata, samuti osta meie küla
ehedat ja kohalikku keraamikat perekond Bereczkitelt.
Soovijad saavad raamatut osta Nele või Riina poole
pöördudes, külaelanikele on soodushind. Plaanime leida
müügikoha ka Pärnus, aga seda veel välja ei reklaami.
Raamatu sisust nii palju, et selles on lühidalt juttu Koonga
mõisast, mille alla Pikavere küla kuulus, väljavõtted
erineva aja vakuraamatutest ja revisjonidest, kus
põlisasukad võivad oma esivanemate nimesid juba
kohata. Väga huvitavad on fotodel lisatud küla kaardid,
kus peal nii ammu kadunud, kui ka praegused talud.
Kirjeldatud on ka vanaaegset külaelu, perekonnanimede
panekut, peatükid on ka koolile, kõrtsile ja usuelule, meie
palvemaja on säilinud ja tunnistab küla usuelu tugevust.
Raamatu fotod on perekond Bereczki erakogust, samuti
kirjutas Urmas Bereczki eessõna. Loodame, et tõepoolest
ei jää see raamat viimaseks, sest palju teemasid oleks veel
käsitleda ja praegu on meil veel ka inimesi, kelle
mälestusi saaks kasutada. Meie küla on elujõuline ja
tugev praegu, ent ka väga pika ja väärika ajalooga.

Nele Tamm
Pikavere Küla Selts

4

JUNNUMAA KUUKIRI

Mihkli kihelkonnapäev
Vaadates Koonga valla kaarti, märkad kindlasti, et seal asub 42 küla. Kõigil omad
tegemised ja igapäevane elu. Et natukenegi külasid kokku liita, kutsuti 14. juulil Lõpe
klubisse “Külade päeva “ pidama ja ennast tutvustama valla külad. Aktiivsemad
külad võtsid mõttest kinni ja esindatud oli seitse – Koonga, Pikavere, Ura, Tarva,
Kalli, Lõpe, Oidrema.
Päev algas ettekandega Astrid Hindriksilt ja Kaisa Üpruselt MTÜ Kodanikujulgusest,
teemaks “Kodanikuühendused kui sotsiaalse informatsiooni vahelüli kodaniku ja riigi
vahel”.
Töisem osa kuulatud, algas külade tutvustus. Kalli küla etteaste naerutas ja pani kaasa
elama kogu saali. Nimelt oli külarahvas pead kokku pannud ja teinud
külakapelli(kaanepildil), kuhu kuuluvad Sirje Kaska, Moonika Kangur, Aili Kaljula,
Maili Talving, Elvi Koodi ja Malle Tiko. Avalauluks oli Moonika Kanguri poolt
kirjutatud laul “Kalli, kalli”. Lõbusad ja särtsakad rütmid panid vägisi jala taktis
kaasa lööma. Tundub, et üks tore ansambel on jälle ilmavalgust näinud ja enam ei
tohi pilli põõsasse visata. Jõudu neile.
Oma töid ja tegemisi tutvustas Ura küla koos fotonäitusega, mis oli stendidel üles
pandud. Et pilte mõnusam jälgida oleks, olid perenaised kuhja kooke kaasa
küpsetanud.
Koonga küla pani omad tegemised tantsusammu, kaasa olid haaratud nii vanad kui
noored. Meespoolt esindas Kristjan toreda lauluga.
Tarva au kaitses Liis Viin omaloomingulise lauluga.
Lõpe rahvas seadis üles väljapaneku hoidistest, mis soovijatele proovimiseks olid
seatud.
Pikaverel oli tore uudis. Nimelt sai äsja kaante vahele Pikavere ajalugu. Urmas
Bereczki andis ülevaate raamatu saamisloost. Kõigil oli ka kohapeal võimalus endale
see raamatuke osta.
Oidrema küla korraldas viktoriini, et sel moel kindlaks teha, kas naabrid tunnevad
naabreid. Kõige paremad teadmised olid Kalli küla võistkonnal. Aga see ei olnudki
sel päeval kõige tähtsam. Tore oli koos midagi teha ja osavõtjate ühine arvamus oli,
et üks vahva ettevõtmine sai teoks.
Sellega veel päev otsa ei saanud. Kell 20oo algas Mihkli kirikus ansambli
“NOORKUU” kontsert(kaanepildil). Jälle kogesime, et rahvale on selliseid
meelelahutusi vaja, sest autode voorile ei paistnud lõppu tulevat ja kirik sai puupüsti
täis. Kontsert tõesti vääris seda. Isegi ükski mobiil ei tirisenud kontserdi ajal, kõik oli
nii ilus.
Mõru mekk on ainult sellest, et mõningad kohalikud mehed ei taha arvestada sellega,
et liitrise õllega ja kakerdades ei tulda sellisesse kohta.
Selle kena päeva teostamisel aitasid kaasa Koonga Vallavalitsus ja Kultuurkapital.
Merike Pikkmets

Mihkli laat 18
Mis on see, mis toob rahva ikka ja jälle Mihklisse, jääb Sinu otsustada, armas laadaline.
On taas juuli kolmas nädalavahetus. Veel nädal tagasi ei püüdnud möödasõitja pilku Mihkli kiriku
juures mitte miski. Neljapäeva hommik tõi juba esimesed kauplejad kohale.
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15. juuli algas üsna jaheda tuulega ja sügiseselt. Siiski täitus laadaplats kella kaheksaks
kauplejatega. Silma hakkas varahommikune suitsukala järjekord.
Tervitussõnad laadalistele ütles vallavanem Andres Hirvela ja päeva juhatas sisse Peeter Kaljumäe.
Puhkpilli helide saatel algas kultuuriline osa, seejärel alustasid meie isetegevuslased. Oma etteaste
oli nõus esitama ka vastloodud külakapell Kalli külast. Toredad tantsud olid selgeks õppinud
Koonga kooli algklasside õpilased .
Osteti, müüdi, kuulati esinejaid ja äkki… hädakisa lahti, voolu pole, jäätised sulavad. Tugev tuul oli
liinile puu ajanud ja voolu välja lülitanud. Õnneks oli see ehmatus siiski lühikest aega. Kultuuriline
osa tänu Peeter Kaljumäele (pildil) ei saanud kannatada, sest mees oli õigel ajal õiges kohas. Võttis
oma pilli välja ja Lihula rahvatantsijad esitasid oma lustakad
rahvatantsud nii nagu poleks midagi juhtunud.
Riho Erismaa koduse generaatori abil sai lava voolu tagasi ja laada
kava võis jätkuda.
Vaheldusid tantsud ja puhkpillimuusika.
Kes tahtis midagi hästi ilusat ja õrna, siis keskpäeval oli võimalus
kuulata kirikus Saaremaa organistide kaunist kontserti.
Pastoraadi ees kutsus Riina Kappak lapsi töötuppa meisterdama,
voolima, värvima jne. Väikesed laadalised said oma valmistatud
näputööd kaasa. Kellel oli kaelakee, kellel joonistus.
Autoga laadale tulles pidi autoomanik
lunastama parklapileti ja sellega oli võimalus
osaleda parklapiletite loosimisel. Sel korral
oli mitu firmat pannud üsna mõnusad
auhinnad loosirattasse.
Publikule vaatamist oli laadaplatsil veel
küllaga. Selgitati välja selle aasta suhkrukotti
saaja ja kõige kiirem õllejooja nii naiste kui
meeste arvestuses.
Rammumees 2006 oli vaatamist väärt. MTÜ Lõpe noored olid võistluse
igati hästi ette valmistanud. Võistlustulle astus viis julget. Aladeks olid palgi
tõstmine, eri raskusega kivide vinnamine alusele ja traktorikummi
veeretamine. Teistest üle oli silmnähtavalt Eero Laasner. Rammumees 2006 tiitli saigi endale Eero
Laasner (pildil).
Päev jõudis sujuvalt õhtusse ja
kell kaheksa astus
publiku ette Aluste rahvamaja
näitetühm Vändra
vallast. Oli nii rahvalikku osa
kui ka parodeeriti
tuntud lauljaid meilt ja mujalt.
Etteaste
sai
publiku suure aplausi osaliseks.
Õhtu
jätkus
simmaniga.
Tantsuks mängisid
sel korral Antti Kammiste ja
Meelis
Punder.
Tantsusammud said hoo kohe
üles. Tantsuplatsil
oli rohi päikesest nii kõrbenud,
et
pillimehed
pakkusid välja, et õled on peo
ajaks
kohale
toodud. Mida aeg edasi, seda
tolmusemaks
olemine läks. Tule valgel
lookles taeva poole
paks tolmupilv. Tantsijad olid
selle sees hallid
kogud. On meil aastaid tagasi
olnud mudapidu,
nüüd siis oli tolmupidu. Siiski ei seganud see kedagi ja hoogne tants ja trall kestis seni, kuni
pillimehed mängisid.
Siinkohal tahaks veel kord tänada Oidrema Farmid OÜ, Lõpe Agro OÜ ja Ants Mõlderit, kelle abi
ja toetus oli laada kordaminekuks väga suur. Suur toetus oli Koonga Vallavalitsuselt ja
KOHALIKULT OMAALGATUSELT, mille osaluseta ei oleks laat olnud selline nagu sel korral
oli.
Merike Pikkmets
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Horisontaal: 1.mürgine toataim. 6.Ühes külas Pärnumaa. 11.Riigi majanduslik sõltumatus. 16.Eesti 3 kõige enam
levinumat perekonnanime. 19.Eesti Meremuuseum. 20.Kr. täht. 22.Läbimõõdult III planeet. 23.…t, mõiste
lauamängust. 24.Kaitseliit. 25.Veendumus. 30.Teater. 31.Vesine supp. 32.…t, teatrikunst. 36.Ruteenium.
37.Mõõyühikute süsteem. 38.Hooletusse jäetud. 39.Hapnik+palladium. 40.Köögiriistad. 43.…kood. 44.Tamm Aino,
laulja.48.Üleolevalt heatahtlik. 49.Am. Autotootjate Assotsatsioon. 50.Kombekad. 54.Ilmaseksvahekorrata. 58.Koht
Jõgevamaal, Pala v. 61.Kaksik. 62.Kuld. 63.Šoti mägirahvaste keel. 65.Ühest Harjumaa Keila v. külast. 68.Otsejoones.
71.Arv. 72.Meie raha. 73.Mees Pauksoni eesnime, lüh. 74.Saar Aleuudi saarestikus. 77.Paluver Anne. 78…haridus.
81.On ingl.k. 82.Ühes Tori v. külas. 84.Põhja vajumas. 87.Vaikne. 89.vaikust. 90.Manamine. 93.Koht Valgamaal Puka
v. 94.Seleen. 95.Täppidega ja ilma. 96.Meie suusamees. 97.1o55. 99.Hiina …tunduvad kõik ühtemoodi. 102.Tugipunkt.
103.Elevant vene k. 105.Neil on aastaid vähevõitu. 108.Oskab juba püksi pissida. 110.Peatükk. 112.Jõgi Lätis.
114.Mägismaa Lõuna-Ameerikas. 116.Raadium. 117.Omanikule kuuluv kapital. 120.Transport. 121.Järjekorra number.
123…n, tervistav asutus. 124.M nimi. 125.Linn Kreekamaal. 128.Tegelane piiblist. 130.Koperdamas. 134.Ines Aru.
135.Ebareaalne. 138.Legendaarne saatejuht, kelle iga saade oli meestele sündmus. 139.Mälk August, kirjanik.
140.Pealinn Aafrikas. 144.Nota Bene. 146.Ebrok Naima, rahvatantsu pedagoog. 147.Kuulus vene luuraja, kes tegutses
sõjaajal Jaapanis. 150.Soni. 155.Koht I-Virumaal Maidla v.
Vertikaal: 2.Koht Hiiumaal. 3.Alfred Mering. 4.Nõmme Spordiklubi. 5.Sumeri viljakus jumalanna. 6.Teadlikult halba
tegema. 7.S…. tegel. piiblist. 8.Väike põllumaa. 9.Kunstiteos. 10.Ühtede koduloomade parkla. 11.T….i, Euroopa riik
kelle punasel lipul on valge rist. 12.Asula põhjarannikul. 13.Koht Saaremaal Lümandu v. 14.Tööstuslinn P-Eestis.
15.Ariste Palu + Vello Orumets. 18….s, sol diees. 21.Pillide. 29.Liikumapanev jõud. 31.Silmailu. 33.Taipama.
34.Vastlapäeva mänguasi. 35.Külastab meid igal õhtul. 36.Ratta keskosa. 41.Tuumapommi üks hävitav faktor. 43.Suur
segamini kimp. 45.November. 46.Küla P-maal. 47.Mangaan. 49.Linn Nigeerias. 52.Lilled. 53.Talletaja. 56.Otsakuti
ühendamine. 57.Nimi maailma algusest, (inimkonna). 60…..a, orient. 64.E sopran en + n. 67.V….d, kui võtad vaevaks.
68.Aadli tiitel. 69.Teid vene k. 70.Pelgupaik. 76.Lambad. 79.Mõiste korvpallist. 80.G.Verdi ooper. 89.Ärarääkimata.
83.A.Arno koolivend. 85.Kunagi oli sp.org. “Tööjõu Reservid”. 86.Nöögin. 98.Seina…. 100.Hoolast saadab….
101…..az, paatkond. 102. Üks madalmaadest. 104.Läbipaistmatu. 106.Trigon.mõiste. 107.Häbelik. 108.Kr. täht.
109.Silmis. 111.Kangilaski Ott, kunsti- ja kirjandustegelane. 116.Leedu rahvuslill. 118.Kortsuline. 119.Jõgi Hispaanias,
…..n. 122.Vanasti mindi puhkepäeval ….. 123.Sätin. 125.N nimi. 126.Jälgimast. 127.Ühendus. 128.Pikka aega.
131.Retseptil .”Võta!” 132.Portugali härra. 133.Tänav Pärnus. 136.Viruta. 141.Väärismetall. 141.Asula Põlvamaal.
145.Kiire perekonnaliige. 148.Asumaid omaval maal. 150.Vajalik pagaritööstuses. 151…..a, inimest ümbritsev
mõjuväli. 152.Kirikutalituste käsiraamat. 153.Lennuvõimetu lind.
LAHENDUSLAUSE: 95,137,125,55 59,88,83,42 67,66,149,63,130,38,13,133,75 51,26,7 34,17,135,14,2 115,48
154,143,61,129 82,27,12,91,102
Ristsõna nr. 52/5 vastus: NIISUGUSTE NAISTE EES LÄHEB KÄSI ISE MÜTSI JÄRELE
Õigesti vastasid: Evi Luur (5), Tiina Lipp(5), Ain Soome(5), Aita Pikkmets(5), Leili Truus(5), Sirje Ardan(5), Talvi
Iljina(5), Jaan Viita(5), Nora Tammearu(5), Salme Pärn(5), Kalju Koit(5)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
05.08 kell 19.00
06.08 kell 11.00
kell 13.30
13.08 kell 14.00
20.08 kell 14.00
kell 16.00
27.08 kell 14.00

Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Pikavere Palvemaja 176. aastapäeva koosolek
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus

 564 0300; 445 7599
Teeliste kirik
01.06 – 31.08 on kirik külastajatele avatud (teeliste kirik):
reedel
14 – 18
laupäeval
12 – 18
pühapäeval
12 – 15
26.augustil 2006 PÄRNU-JAAGUPI LAULULAVAL
kell 17.00 “HALINGA RAMMUMEES 2006” (kohal meeste ja naiste Eesti paremik)
kell 21.00 ANSAMBEL LAMENT
kell 24.00 SUUR ILUTULESTIK
KOHAL TOIDUTELGID, TEGEVUSED LASTELE
PILETITE EELMÜÜK:
Kuuse poes, Vahenurme kaupluses, Libatses Tiia poes, vallamajas
(Uus 53 Pärnu-Jaagupis)
05.06.-02.07-60 KROONI
03.-16.07-70 KROONI
17.07.-06.08 – 80 KROONI
07.-13.08-90 KROONI
14-25.08-100 KROONI
26.AUGUSTIL KOHAPEAL PILET 150 KROONI (ÕPILASED JA PENSIONÄRID
100 KROONI), eelkooliealised TASUTA.
Tahad edasi areneda ning omad põhikooli lõputunnistust.
Sa ei tea mida oma eluga edasi peal hakata? Tahad õppida ja töötada?
Tule Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse “Õpipoisikoolituse” raames õppima
Elektroonikaseadmete koostaja
Ehitusviimistlus
Puidupingitööline
Dokumentide vastuvõtt 26.06-25.09.2006 Õppetöö algus 02.10.2006
 isiklik avaldus; ( täidetakse kohapeal)
 haridust tõendav dokument;
 isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 teatis perearstilt tervisliku seisundi kohta;
 4 fotot.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Niidu pargi 8,12 80040
WWW.hariduskeskus.ee
email:valdeko.gailit@hariduskeskus.ee
tel: +372 4459 465tel: +372 53446945
Inimlaps ise loob päevade sisuhommiku, koidu ja valguse.
Töökus loob elule mõtte ja sisu,
rõõmu ja õnne alguse.

Õnnitleme juulikuu
sünnipäevalapsi!
Egert Kalmu
Lii Kuru
Mati kuningas
Aivar Kappak
Silvi Lootsmann
Saima Kappak
Pikavere Küla Selts

KRISMO KIRSIPUU
18.06.2006
RANDO PIKKMETS
24.06.2006
Õnnitleme juulikuu
sünnipäevalapsi!
JAAN RÄTSEP
93
LEIDA LAUR
90
LEIDA KÜTT
86
LINDA TAMMER
75
RENATE MÄEKIVI
65
SAIMA KAPPAK
65
KALJU LÕPP
65
ÕIE MERIHEIN
65
ILME NIIMISTE
65
EINAR ENDE
60
AINO TAMM
60
URVE ERISMÄE
55
EINU TAMMEARU
55
MAILI TALVING
55
LEONGIINA MÕLDER 50
Vahel tabad end mõtetelt, kus oled
mälestustes kas oma vanemate või
lähedastega. Meenutad nendega aegu,
mil olite koos.
Nüüd pane oma mõtted paberile ja
saada Junnumaasse, et oma häid
mälestusi jagada ka teistega. Aluseks
võiks
võtta
mõne
ümmarguse
tähtpäeva, et avaldada austust ja
lugupidamist seda väärivate inimeste
vastu. Kena oleks kirjutist ka pildiga
illustreerida.
Küsimuste korral võta ühedust tel.
58039542 või e-post pikkmets@hot.ee
Merike Pikkmets

Mihkli laadal kaotatud
telefon NOKIA 3100, sinist
värvi. Ausal leidjal palun
helistada 58285994 või
4462330. Telefoni tagastajale
vaevatasu. Tauno

Ostan
juulis, augustis kokku maasikaid.
On võimalus külmutada ja turustada
kauplustes.

Sõlmime kokkuleppe.
Mõlder 5 255 282

Tunneme kaasa omastele
Arseeni Talve
kaotuse puhul.
Pikavere külarahvas

ALMA PUKSON
23.08.1923-16.06.2006
ALIISE SANDER
27.11.1926-18.06.2006
MARIA SOOSALU
27.02.1909-29.06.2006
ALEKSANDER VJATKIN
31.12.1953-02.07.2006
HELMI KUUSALU
13.08.1923-10.07.2006
ARSENI TALV
04.03.1918-13.07.2006
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JUNNUMAA KUUKIRI

