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Huik Muhus esinemas
Segakoor Huik on 18. juunil
Muhus lõpetamas suveootuskontsertide ringreisi.
Kontsert toimub Katariina
kirikus kell 16.00 ning
sissepääs on tasuta.
Samal päeval, 18. juunil
kell 14 toimub ka Rinsi
kirikus pisem kirikukülastus-kontsert, kus huvilistel on võimalus pääseda
Rinsi õigeusukirikusse: koor
laulab mõned Cyrillius
Kreegi laulud ning õigeusu
kiriku laulud. Rinsi kirikus
kuuleb koorilaulu äärmiselt
harva. Pakutakse võimalust
näha kirikut seestpoolt,
kuulda vaimulikku mõtlust ja
koorilaulu.
Kaspar Mänd
Segakoor HUIK! dirigent,
Paenase elanik

Suur jalgpalliõhtu
Muhu põhja- ja lõunaosariikide vahel
22. juunil
(Kuivastu – Kuressaare mnt
teeb pooleks)
Kell 16.00 poisid (9. klass ja
nooremad): väljakul 8 mängijat
+ 3 varus; mängu-aeg 2x 20 min.
Kell 17.00 naised (ja tüdrukud): väljakul 8 mängijat + 3
varus; mänguaeg 2x25 min.
Kell 18.30 mehed: väljakul 8
mängijat + 3 varus; mängu-aeg
2x35 min.
Kell 20.00 vanakesed (me-hed
35+): väljakul 8 mängijat + 3
varus, mänguaeg 2x 20 min.
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Muhu leht

Noored päti- ja puutöömeistrid
Muhu Põhikooli õpilased osalesid Euroopa
Sotsiaalfondi
projektis
„Noorte
konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse
tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava
noorsootöö teenuse osutamine läbi
noortekeskuste“.
Muhu Põhikooli 15 tüdrukut ja poissi
osalesid sel õppeaastal Muhu Noortekeskuse
juhitud
projektis
(kompleksteenus
huvitegevus), mille eesmärk oli õppida Muhu
traditsioonilisi käsitööoskusi läbi iseenda
praktilise tegevuse, toetudes kohalike meistrite
kogemustele, uurides ja tundma õppides
muuseumi kogusid.
Tunnid toimusid aastaringselt esmaspäeviti
ja teisipäeviti.
Järg pöördel.

Ülemaailmse metsa-aasta jäljed
Muhumaal
Raietegevus on käesoleval aastal
aktiivne ja seda ka Muhu saare
metsades. Rasketele lumeoludele
vaatamata on varutud kahe laeva
jagu paberipuitu, mis peaks Kuivastu sadama kaudu enne jaanipäeva Rootsimaale ära purjetama.
Loodus aga tühja kohta ei salli ja
metsaseadus sätestab sama, et kahe
aasta jooksul peale lageraide tegemist tuleb langile uuesti taimed istutada. Kapi küla Rehepapi talu metsas nii ka toimiti. MTÜ Saaremaa
Metsaühing organiseeris taimed ja
viis läbi ka kahepäevased istutustalgud. 5. mail võtsid mõõtu riigiasutuse töötajad ja 6. mai oli Muhu
Põhikooli 5. ja 6. klassi päralt.
Hommikul kell 9 oli kogunemine
Liival. Õpetajate Tiina Saare ja Evi
Männiku valvsa pilgu all sõideti
Kapi küla metsa. Oh seda sädinat!
Töövahendite ja töövõtete tutvustamine käis käigult, sest kõigil oli
suur tahtmine kiiremini tööjärje
peale saada. Ja lapsed olid tõesti

tublid! Tuhatkond uut puutaime
said mulda ja üks ilus tegu sai teoks.
Öeldakse ju, et kes on elus kasvõi
ühe puu istutanud, see ei ole asjatult elanud. Sellega tahangi siinjuures tänada Muhu Põhikooli 5.-6.
klasside õpilasi ja klassijuhatajaid

maaomaniku nimel ja kutsuda ellu
seda toredat tegevust ka tulevikus
jätkama. Minagi olen Pädaste tee
äärde kooli ajal männi taimi istutanud. Mööda sõites tuleb alati meelde, kui praegust metsa vaatad.
Kohtumiseni metsas!
Mati Schmuul
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Volikogu 25. mai istungi
päevakorrast
- Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord.
- Muhu valla 2011. a eelarve
parandused (turismi kuluartiklid).
- Muhu valla kohalike teede
ja erateede nimede muutmine
(tulenes vajadusest viia Muhu
vallas kohalike ja erateede nimed
kooskõlla kohanimeseadusega).
- Maa munitsipaalomandisse
taotlemine ja maaüksusele maasihtotstarbe määramine:
* Liiva k Liiva bussiootekoda
pindalaga 221 m²
* Vanamõisa k Piiri bussiootekoda pindalaga 183 m²
* Linnuse k Nautse bussiootekoda pindalaga 59 m².
Loetletud maaüksuste sihtotstarveteks määrati ühiskondlike ehitiste maa.
- Muhu vallale kuuluva
Levalõpme küla Mihkli maaüksuse osaline võõrandamine
otsustuskorras Kaitseministeeriumile.

Noored päti- ja puutöömeistrid
Algus lk 1.
Tüdrukud otsustasid eelmisel
kevadel üheskoos, et võiks ette
võtta Muhu pättide tegemise. Kes
ise sellise tööga hakkama on saanud,
see teab, et nii aega kui kannatust
läheb palju vaja. Pealegi on ringis
osalejad alles 11. - 15. aastased!
Kui aga midagi väga tahta, siis on
kõik võimalik. Suur tänu Piret
Lemberile, kes käis kahel päeval
õpetamas pättide õmblemist ja
pakkudele tõmbamist. Uskumatu,
aga pätid saidki valmis! Aega ja
kannatust kulus tõesti palju.
Mustrite joonistamisega alustasime

septembris, esimesed pätid said
valmis veebruaris. Rõõm iseenda
tehtud kauni töö üle oli suur ja
innustas uusi asju ette võtma.
Emadepäeval võis nende tublide
tüdrukute poolt valmistatud
esemeid koolis näitusel vaadata.
Tänu projektis osalemisele ei
pidanud keegi ise materjalide eest
maksma.
Tüdrukutele meeldisid väga kaks
toredat reisi, mida samuti projektist
rahastati. Koos käisime Tallinnas
materjale valimas ja ostmas, tutvusime erinevate käsitöötarvikutega,
külastasime käsitööpoode ja Rae-

Muhu Varahalduse
hinnakiri 2011
Killustik fraktsioon 0 - 16
Hind (koos transpordiga Muhu
piires - kõigi järgnevate hindade
sisse arvestatud!) 7,5 eurot/
tonn.
Killustik fraktsioon 16 - 32
Hind 11,18 eurot/tonn.
Killustik fraktsioon 32 - 74
Hind 11,18 eurot/tonn.
Sõelutud kruus Fraktsioon 0
- 20. Hind 4,15 eurot/tonn.
Sõelutud kivim Fr. 20 – 80
Hind 64 eurot / koorem. Koorem
on 12 kanti.
Freesitud asfalt. Hind 14,40
eurot/tonn.
Liiv. Hind 14 eurot/tonn.
Graniidi sõelmed. Fr. 0 - 4
Hind 19,20 eurot/tonn.
VÄGA KVALITEETNE JA
HUUMUSERIKAS SÕELUTUD MULD HALJASTAMISEKS. HIND 9 eurot / tonn.
Purustamata paekivi (sobib
tee aluspõhjaks) + transport
5,75 eurot/tonn.
Erineva fraktsiooniga graniitkivid kiviaia ja kõnniteede
ladumiseks jms. Hinnale lisandub laadimine 6,5 eurot /
koorem.
Kopplaadur Caterpillar 444E
- 25 eur / h
Frontaallaadur To – 150
kühvel 3 m³ - 28,5 eur / h
Kraanaga kallur Volvo FL 10
- 25,5 eur / h või 0,9 eur / km.
Info ja tellimine 50 97 679

koja platsil asuvat Jõuluturgu.
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
pääsesime arhiivi kogudesse ja
saime inspiratsiooni vanadest
Muhu esemetest, samuti tutvusime
fotokoguga. Õpilastel valmisid õpimapid enda joonistatud mustrite,
ideekavandite ja tööjuhenditega.
Poisid tegid puidutööd. Nende
arvates oli ring väga lahe ja arendas
meisterdamise oskust. Valmistati
karpe, salvrätikuhoidjaid, treiti
ümarvorme jne. Ringi juhendas
kogemustega õpetaja Rein Väli.
Projektis osalesid: 5. klassist
Karen Saksakulm, Pille Ülem,
Marili Rihkrand, Maris Valdmets,
Merlin Mägi, Hendri Maisalu,
Richard Erelt, Henri Luik, Deinis
Hütt; 6. klassist Elisa Kipper,
Mikk Valk, Keido Keinast; 7.
klassist Edward Erelt; 8. klassist
Emma Maltis ja Agnes Äkke.
Ringis osalejad arvasid, et üheskoos õpitu andis täiendavaid ja vajalikke oskusi lisaks kooliprogrammile. Leiti, et sellist koostöövormi
võiks järgmisel aastal jätkata.
Suur aitäh Muhu Noortekeskuse
juhatajale ja projektijuhile Arnek
Grubnikule!
Tiina Saar, ringi juhendaja

Vallavalitsuse istungitelt
10. mai
Muhu Vallavalitsus võttis oma
24.8.2009. a. korraldusega nr 289
vastu Pädaste küla Männiku maaüksuse detailplaneeringu. DP avalikud väljapanekud toimusid 7.20.09.2009 ning 22.3.-4.4.2010. a.
Avaliku väljapaneku tulemuste
arutelu toimus 12.4.2010. Kuna
avalikul väljapanekul ettepanekuid
ja vastuväiteid esitanud isikute
vastuväiteid ei arvestatud ning
vastuväidete esitajad neist ei loobunud, siis esitati Pädaste küla
Männiku maaüksuse detailplaneering Saare maavanemale järelvalve
teostamiseks. Vastavalt maavanema
ettepanekule on planeeringulahendust muudetud ja täiendatud. Koostöös muinsuskaitseametiga on töötatud välja planeeringulahendus,
mis sobitub paremini Pädaste küla
struktuuriga, kruntide arvu on
vähendatud neljalt elamukrundilt
kahele. Otsustati korraldada Pädaste küla Männiku maaüksuse DP
projekti avalik väljapanek kuni 12.
juunini 2011.
Korraldusega nr 142 otsustati
pikendada Orissaare vallas Põripõllu külas asuva Ado maaüksuse,

Muhu vallas Kantsi külas asuva
Ado maaüksuse, Tamse külas
asuva Uue-Tähe maaüksuse ning
Rinsi külas asuva Vana-Männi
maaüksuse võõrandamiseks
kirjaliku
enampak-kumise
läbiviimist. Pakkumiste esitamise
uus tähtaeg on 31. august 2011. a
kell 11.00.
Väljastati ehitusluba Kaitseväe
Logistikakeskusele kuuluva Liiva
küla Mäepealse kinnistu korterelamu korterite 5 ja 6 rekonstrueerimiseks.
Otsustati maksta külaelanike
ühistegevuse ja külade arendamise
toetust Soonda küla postkastide
varjualuse ehitamiseks.
Otsustati eraldada reservfondist
500 eurot Opel Meriva remondiks.
Otsustati peatada ehitustegevus
Põitse k Kolga kinnistu suvila ehitamisel vastavalt Keskkonnainspektsiooni poolt 4.5.2011 koostatud märgukirjale ja küsida projekteerimistingimustele ja ehitusloale
hoiuala valitseja nõusolek.
Otsustati maksta toetust vähekindlustatud pere laste osalemiseks
Saaremaa vaimupuuetega laste
suvepäevadel juulis 2011.

17. mai
Nõmmküla külas asuva katastriüksuse nimeks ja aadressiks määrati Indreku.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Kallaste k Joosepi mü elamu
ehitamiseks,
- Simisti k Kiviaia mü elamu
ehitamiseks,
- Eesti Energia Võrguehitus ASle Liiva k Saare kinnistu kapptelefonjaama elektrivõrguühenduse
rajamiseks.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud toetuste maksmiseks.
Moodustati riigihanke avamiskomisjon, esimeheks Indrek Võeras
ja liikmeteks osanikvaldade vallavanemad.
Kinnitati Rinsi-Paenase tee immutuskatete ehitamiseks vähempakkumise tulemused.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist
www.muhu.ee
dokumendid - dokumendiregister.
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Lp. Orissaare gümnaasiumi, Orissaare keskkooli, Muhu keskkooli vilistlane!
65. juubeliaastapäeva tähistamine toimub 25. juunil 2011,
kontsert - aktus algab 17.00.
Osavõtumaks 15 eurot tasuda
hiljemalt 21. juunil või 25. juunil
kohapeal. Täpsem info, eelre-

gistreerimine ja osavõtumaksu
tasumine: · Orissaare gümnaasiumi kodulehekülje kaudu
www.oris.edu.ee või · Orissaare
gümnaasiumi kantseleis (telefo-nid
453 0262, 5300 4023)

NB! Ootame lauljaid vilistlaskoori - vt täpsemat infot kodulehelt. Austatud endised kol-leegid
ja vilistlased! Olete ooda-tud
juubeliüritustele!
Meeldivate kohtumisteni!

Kes soovib oma last ristida?
Kuna on kuulda olnud, et mitmetel
olla huvi oma lapsi ristida, siis on
EELK Muhu Katariina kogudus
selleks plaani võtnud eraldi ristimisteenistuse. See on kavas pidada
kohe peale jaanipäeva, pühapäeval,
26. juunil kell 11.00. Juba on
laekunud mitmeid sooviavaldusi,
kuid neid saab tuua veel. Selles osas
palume ühendust võtta hooldajaõpetaja Hannes Nelisega telefonil
5291881 või meiliaadressil:
hannes.nelis@eelk.ee Kes saavad
oma lapsi ristimisele tuua ja kes
olla ristivanemaks, sellest on juttu
allpool toodud selgituses.

Ristimise tähendusest
Kas olete kuulnud rahvapärast
väljendit: „Jumal on kõrgel ja keiser
on kaugel!“ Ka Meieisa palve ütleb,
et Jumala „päriskodu“ on meist
lõpmata kaugel: „Meie isa, kes Sa
oled taevas“. Sinna ei suuda meid
viia ükski inimlik vägi. Vajame
selleks Jumala enda abi. Kristus on
otsekui laev, Kes meid sinna kannab. Ristimisega astub inimene selle
„laeva“ pardale - saab vastu võetud
Kristusesse. Nii öeldakse õigesti,

et ristimine on ühtaegu päralejõudmine ja teeleasumine.

Ristimise praktika
Ristimist viiakse läbi veega
Kolmainu Jumala nimesse. Kuni
14-aastaste laste ristimissoovi
puhul eeldatakse vähemalt ühe last
kasvatava vanema kuulumist kirikusse. Kirikusse kuulumise nõuet
ei ole seatud mitte inimeste kiusamiseks, vaid selle tõttu, et ristimine
on kiriklik ja kristlik talitus. Lapse
üleskasvatamist kristlike põhimõtete vaimus saab oodata vaid inimeselt, kes on ise ristiinimene.
Teistelt ei saa ega tohi kirik seda
nõuda. Ristimine ei ole mitte kunagi olnud talitus, millega pannakse
ristitav inimene „kuhugi sinna välja“- „Paneme ta nüüd Jumala nimekirja, las Tema kannab nüüd lapse
eest hoolt!“ Läbi aegade on ristimise
sakramendiga inimene võetud „siia
meie juurde sisse“. „Ta tuleb ristiinimeste hulka ja tal on võimalus
üles kasvada ristiinimesena!“

Ristivanemad
Ristimisel võetakse lapsele tava-

liselt kaks ristivanemat, kes peavad
ise olema kiriku hääleõiguslikud
liikmed. Olukorras, kus ei ole
võimalik leida kahte ristivanemat,
võib piirduda ka ühe vaderiga.
Samuti võib ristivanemate hulka
kuuluda teiste konfessioonide liikmeid, kes tunnustavad laste ristimist. Ristivanemad osalevad ka
ristimistalitusel. Ristivanema ülesanne on aidata perekonda lapse
kristlikul kasvatamisel. Oma sõna
ning eeskuju läbi saab ta olla abiks
selles osas, et tema ristilaps kasvaks
usus ja jumalakartuses. Vanal ajal
võttis ristivanem endale kohustuse
kasvatada laps üles tema vanemate
asemel, kui too oli orvuks jäänud.
Ristivanem on ka ristimistalituse
tunnistaja ja saab vajadusel tõestada, et tema ristilaps on õigesti
ristitud.
Ristimistalitusel kasutatakse nii
laste kui täiskasvanute puhul võimalusel valget riietust.
Ristimise puhul on kõige sobivamaks kingituseks kaelarist, mida
vaimulik saab talituse käigus pühitseda ja ristitavale kandmiseks üle
anda.
Aare Luup, diakon

Muudatused prügiveos
Alates 1. juulist 2011 teostab
Muhu ja Ida-Saaremaa valdades
korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells
AS. Senikaua teostab endiselt
prügivedu AS Prügimees. Alates
30.6.2011 lõpevad korraldatud
jäätmeveo piirkonnas automaatselt
senikehtivad jäätmeveo lepingud
AS Prügimehega. Uus vedaja RagnSelle AS saadab postiga kõikidele
Muhu valla jäätmeregistris olevatele
jäätmevaldajatele eeltäidetud
lepingud ning veograafikud, mis
sisaldavad hetkel teadaolevaid
andmeid (kinnistu omanik, objektija postiaadress jm). Kortermajade
elanikud loetakse ühiskonteineriga
liitunuiks nimekirja alusel ja leping
sõlmitakse maja esindajaga.
Kui kõik andmed saadetud
lepingus on jäätmevaldaja poolt üle
kontrollitud (sh konteineri suurus
ja tühjendussagedus), siis palume
lisada lepingusse veel teie kontakt-

andmed ja isikukood, samuti ka eposti aadress (kui on) ning üks
lepingu eksemplar meile allkirjastatult tagastada aadressile:
Seljametsa küla, Paikuse vald,
86602 Pärnu maakond.
Palume täita leping edaspidiste
vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedega.
Palun võtke Ragn-Sells AS-ga
kindlasti ühendust, kui:
- teil puudub konteiner ja te
soovite seda laenutada või osta
(konteineri võite muretseda ka ise);
- teie jäätmemahuti erineb lisatud
veograafikus ja lepingus toodud
mahuti suurusest;
- teile ei ole saadetud esmateavitust koos lepinguga (juuni
alguseks).
Palun teatage valda, kui:
- Antud aadressil puudub eluvõi äritegevus ja te soovite vabastust korraldatud jäätmeveost.

- Antud aadressil asub suvila,
mida kasutate ainult suvel ja te
soovite hooajalist vabastust.
Blankett vabastamise taotlemiseks saadaval valla kodulehel
www.muhu.ee/Muud-vormid ja
vallas.
- Soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu/korteri peale
(Lepingule lisatud perede/korterite)
nimekiri.
14. juunil 2011 kl 16.00-18.30
on lepinguid võimalik sõlmida ka
Muhu Valla Maa- ja planeeringuosakonnas (lasteaia majas), kaasa
palume võtta isikut tõendav
dokument.
Lisainfo:
Ragn-Sells AS
Urve Roots, Tel. 44 75752
Muhu Vallavalitsus
Arvo Vaga, Tel. 45 30675

Kontserdid Muhu
Katariina kirikus
4. juuni kell 16 Kannu
Anne kontsert: esitusele tuleb
P. Rips – Laul’i muusika –
Missa ja Hingedemaa kellad,
Aeg. Kaasa teevad Saaremaa
Neidudekoor, laulupoisid Orissaarest ja Kuressaarest, instrumentalistid Kuressaarest ja
Tallinnast ning autor isiklikult.
Teosed sügavalt vaimsed kaunite sõnumitega ja ilusate meloodiatega.
9. juunil kl 19 Aleksander
Sünteri pereansambli kontsert
„Alguse valguses”.
18. juuni kell 16 Segakoor
HUIK! Kuulajaile tasuta.

Juba 15. JUU JÄÄB!
Sooduspiletid on Muhu vallavalitsuses saadaval 6. juunist.
N, 7. juuli Nautse Mihkli
kl 21.00: Sofia Rubina + Vadim
Nesselovsky, State of Zoe, Rinneradio, DJ MVP jt.
Abruka kl 18.00: Tõnis
Mägi & Kärt Johanson.
GO SPA Kuressaare kl 20.00:
Simone Moreno & Lourinhos
Trio Live.
R, 8. juuli Pädaste mõis kl
18.00: Sünnipäeva kontsertõhtusöök „Juu Jääb aastast
1997”: esineb Tõnis Mägi,
külalisteks Villu Veski, Simone
Moreno, Ain Agan, Eduard
Akulin, Petteri Hasa. Philip
Hamilton Jt.
Nautse Mihkli kl 21.00:
Tõnis Mägi, 21.30 Lin‘s System, 23.30 JAZZANOVA
LIVE! Feat. Paul Randolph,
01.00 DJ Jürgen von Knoblauch
(Jazzanova)
JAMMITELK 22.30 Simone Moreno & Lourinhos Trio
Live.
L, 9. juuli Pädaste mõis kl
12.00: Kontsert ja teetseremoonia. Dietmar Herriger muusika Jaapani Zentemplitest
(Fuke Shu) bambusflöödile
Shakuhachi, Suizen – Blowing
Zen.
Nautse Mihkli kl 15.00:
Philip Hamilton lauluworkshop
koos kammerkooriga „Helin“
Kl 21.00: Philip Hamilton
(from Pat Metheny Group) &
Ain Agan ansambel, Ibrahim
Ferrer jR, Ben Westbeech.
JAMMITELK
Worldwide Danceparty Djs
& Live Jazz & Live video.
P, 10. juuli Muhu Katariina kirik kl 14.00: Philip
Hamilton & Tobiase Kvartett.
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Aiajazz
18. juunil Paenase külas Tõnise
talus kl 18 Aiajazz: Villu Veski, Tiit
Kalluste, noortekoor Huik jt.
Sissepääs 25 eurot.

Katre Otsa ja Hannes Osa
perre sündis 4. mail Hendrik Ots.
Merly Palu ja Valter Reinumäe perre sündis 19. mail
Robin Reinumäe.
Sotsiaalkeskusesse on saabunud
Euroopa Liidu toiduabi (jahu,
makaronid, kaerahelbed).
Abi on mõeldud eelkõige toimetulekuraskustes peredele, kuid sel
aastal on saabunud kogused suuremad ja seetõttu palun võtta ühendust või tulla kohale ka pensionäridel, kes abi vajaksid.
Tel 45 98 196.

Orissaare bussijaama hoones
töötab KINGSEPP
Töökoda on avatud:
kolmapäeval, nelapäeval, reedel
10.00 – 17.30, laupäeval 10.00 –
14.00.
Valmistatakse ka võtmekoopiaid
Töö kiire ja korralik!
Võimalik saada teenust ka
ootetööna.
Muutustest kinnistusosakonnale
esitatavate avalduste kohta võib
lugeda
kinnistuportaalis
kinnistuportaal.rik.ee – sealsamas
saab esitada ka avaldusi.
On ilmunud Muhu murde
sõnastiku II osa. Osta saab Muhu
Põhikoolist.

2. juunist 31. juulini Koguva Kunstitallis Muhu kunstnike IV
ühisnäitus. Avatud iga päev 11-18.

Kirikuteated

EELK Muhu kogudus

Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 52 91 881,
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com
Koguduse uudised ja uuemad
teated leiad internetiaadressilt
www.eelk.ee/muhu

EAÕK
12. juuni - Nelipühi, Kolmainu
püha.
24. juuni - Ristija Johannese sündimise püha.
29. juuni - ülemapostlite Peetruse
ja Pauluse mälestuspäev.
2. juuli - Heina-Maarjapäev.

Rinsi
4. juunil kl 10 Issanda taevaminemise püha jumalik liturgia
18. juunil kl 14 laulab kirikus
segakoor “Huik”
23. juunil kl 13 hingepalvus
Sepamäe kalmistul
2. juulil kl 10 jumalik liturgia
2. juulil kl 12 hingepalvus Liiva
(vanal) kalmistul
Hellamaa
18. juunil kl 11 jumalateenistus
23. juunil kl 13 hingepalvus
kalmistul
29. juunil kl 10 ülemapostlite
Peetruse ja Pauluse päeva jumalik
liturgia, teenib Pärnu ja Saare piiskop Aleksander koos kaasvaimulikega.
Häid suvistepühi!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

16. mail 92-aastane Hilda Vaher.
27. mail 86-aastane Ella Tinarist.
31. mail 82-aastane Elmar Tuul.
Tunneme kaasa omastele!

Heinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Vassili Valk
93 (18.7)
Arved Tamm
91 (27.7)
Meranda Veltmander 89 (4.7)
Elviine Kaljur
89 (16.7)
Miralda Heinat
86 (24.7)
Adeele Paist
85 (7.7)
Floriida Tüür
85 (20.7)
Mildred Liik
84 (16.7)
Helju Soom 75 (20.7)
Helju Vaher
84 (23.7)
Elgi Naaber 70 (15.7)
Ado Oja
83 (23.7)
Amanda Leis 70 (15.7)
Estra-Aino Noor 82 (27.7)
Ilmar Noor 70 (23.7)
Hilja Lindberg
81 (3.7)
Silja Schapel 65 (18.7)
Laine Heinsalu
80 (6.7)
Seppo Jaakko Juhani Peussa 75 (3.7)
Palju õnne!

Muhu Varahaldus
Küttepuude müük
Poolkuivad küttepuud: lepp,
kask, mänd, haab, tamm ja saar.
Hind alates 32 eurot/ruum
(500.70 krooni/ruum). Ostes 10
ruumi, on transport tasuta.
Samuti on võimalik osta puitu
konteinerites. Pakitud puud toome
teie õuele ja paigutame just sinna,
kuhu soovite. Küttepuude ostmisel
konteineris teate täpselt, kui palju
puid olete ostnud! Autokoormast
mahakallutatud puidukogust saate
hinnata üksnes siis, kui olete need
riita ladunud. Samuti on võimalik
konteinerid pealt katta kilega, ning
eraldi kuuri laduda pole neid enam
vaja.
Tellidud puud toome kohale 24
tunni jooksul.
Võimalik tellida saagimis- ja
lõhkumisteenust halumasinaga.
Info ja tellimine: 50 97 679.

* Soovin osta vana puidust
paadi, mis sobib laste mängumaja
või liivakasti ümberehitamiseks.
Tel. 5291 493.

Korstanpühkija (kutsetunnistus
nr 054719) teenus, korstende ehitus
ja parandustööd, pottsepa tööd
(ahjud, pliidid, kaminad).
Viljapuude, põõsaste ja hekkide
lõikamine, haljastustööd. Aedade,
rajamine ja hooldamine.
Info ja registreerimine: telefon 56
68 4705, 518 7614. AK Getmer OÜ

Teadmiseks Muhu koolieelsete laste vanematele!
Kõik, kes soovivad oma lapse käesoleva aasta sügisest Muhu Lasteaeda
panna, palun teha avaldus lasteaiakoha saamiseks. Avalduse blankett on
saadaval lasteaias ja asjakohast infot saab telefonidel 45 30 685 (lasteaed)
või 56 69 1980 (Reet Hobustkoppel).
Kaunist suve ja kohtumiseni lasteaias!
Reet Hobustkoppel, Muhu Lasteaia direktor

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 2. juuli õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 550 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

