Nr 6 (271)
Vabaduskirja originaal
Koguvas ainult 23. juunil
Muhu Muuseum teatab, et
ainult 23. juunil on erakordne
võimalus muuseumis Koguva
vabaduskirja originaali näha ja
pärast 7. juunit umbes nädal
aega Viljandi Kultuuriakadeemia
Rahvusliku käsitöö osakonna
selle aasta lõpetajate muhu käsitööst inspireeritud lõputööde
näitust.

Suviseid näitusi
Paenase külas Tõnise turismitalu galeriis on avatud suvenäitus. Lahti graafikute (Lahden
Taidegraafikot, Soome) 30 aasta
juubelinäitus on avatud iga päev
kell 12-18. Tere tulemast vaatama! Avatud ka galerii kohvik.
“Rändamisest Muhus ja
Muhust ära”
Avatud iga päev 9-18
Koguva Kunstitallis. Kohvikveinibaar ja kunstitoodete müük.
Info tel: 5398 7724.

55. Saaremaa Velotuuri üks
etapp stardib ka sellel aastal
Muhust. Ratturid jõuavad Muhumaale 15. juunil ja mitmepäevasõidu 4. etapile (marsruudil
Liiva-Orissaare-Leisi-KaarmaViidu-Lümanda-Kuressaare)
antakse start kell 12.00 Liivalt.
Täpsem info velotuuri kohta:
www.saaremaavelotuur.ee

5. juuni 2012

Muhu leht

Muuseumiööst Koguvas
Moo käest oo küsitud mitu korda,
et miks rahvast petetse selle öö
värgiga - kellu üheteistmest õhta oo
öö juba läbi sial muusejummis! See
vuasta ühessateistmendamal mail
olli jälle sie kord, kus muuseum olli
pitkalt lahti ning me es petn kedagid. Antsime omast parama ja
„kinusaalid“ koolimajas, kontoris
ja keldris ollid öiselt pimedad, et
suaks kinumassinad köima panna.
Kui nüüd eesti keeles edasi rääkida, siis mulle igatahes meeldis see
ööõhtu. Kontsert oli heal tasemel
– Külasema esinejad ikka kenad
lõbusad ja veel tähtsam õhtu korraldajate jaoks – nad on vastutulelikud ja ei vingu, et peab jälle
esinema minema. Püüdsime kompenseerida nende jalavaeva tortide
ja keelekastega.
Ma arvan, et ilma Arneki ja
Noortekeskuse filmideta oleks
selleõhtune „Öös on kino“ lahjaks
jäänud. Me oleksime võinud näidata
muuseumi kogunenud viimaste
aastate kontsertide videosalvestusi
ja muudki, kuid õnneks jõudsid
Liiva linnast kohale noorte endi
tehtud filmid ja multifilmid, mis
tegid nii noored kui vanemad
pealtvaatajad ergemaks ja näod
naerule.
Kontorihoones olid tõsisemad

Õnneloos.
filmid – laulsid Maria Mereäär,
Jaan Pauts ja Kõue Liina. Emotsionaalselt mõjusid kaadrid septembrist 1941, kui sakslased
Muhusse tulid. Ega pole ikka kerge
vaadata, kui Viire majakat, Kuivastu piirkonda ja teisi tuttavaid
kohti lennukitelt ja laevakahuritest
põlema lastakse. Saar nagu sama,
aga metsa vähem, Väinatamm
kitsam…
Lille- ja rahvarohke oli Leida
Kirstu kangest kenade asjade

Noorteka filme näidati Tooma
keldris.

2 x Mai Meriste.

näituse avamine. Pikemat sorti,
põhjalikud ja ilusate sõnadega
avamiskõned olid ka. Kangest head
suupisted ning kangest kange kohvi
tegi meite Eda isiklikult.
Toetajad ja sponsorid olid: Soneburgi kohvik ja Maarja Kumpas,
Muhu Puidukoda ja Ain Kollo,
Muhu Noortekeskus ja Arnek
Grubnik, filmimees Ilmar Põldemaa, Eesti Rahvusringhääling ja
Peeter Vets, Nukufilm OÜ, Külasema seltsing ja Malle Mätas, Vassili
Prii, vabatahtlikud abilised filminäitamisel ja valvamisel – Lembitu,
Pille, Karen, Maris, Sirje ning veel
üks tundmatuks jääda sooviv neiu.
On ikka kenad need ligi 60
inimest, kes viitsisid ennast selle
laupa õhta Koguva ajada! Muuseumitöötajad põln kua laisad
mitte! Kui me vahepeal ikka sama
tragid oleme, siis kohtume teitega,
kallid lugejad, 16. juunil Hellamaa Külakeskuses Muhu murde õpitoas! Vaat sellepärast ma
proovisigid natuke Irena moodi siia
lehte kirjuta.
Meelis Mereäär,
muuseumimies
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Vallavalitsuse istungitelt

Tähelepanu!
Muhu Vallavalitsuse kassa on
suletud ametniku puhkuse tõttu
järgmistel aegadel:
18.-26. juuni,
9.-22. juuli,
13.-26. august,
22.-28. oktoober,
5.-11. november.
Makseid on võimalik endiselt
tasuda Muhu Vallavalitsuse
arvele 1120228703 (Swedbank).

Suviseid üritusi
9. juuni Lõo Muusika
Õhtu Vahtrastel Lõo talus
algus kell 21.00
Svingist Flamenkoni esitleb:
Inga Kaare vokaal
Peep Ojaveski kitarr
Tiit Born kitarr.
16. juuni
Muhu murde õpituba
Hellamaa külakeskuses
algus kell 11.00
Tõlgime Muhu keelde ja
Muhu keelest
Laulame õigeid Muhu laule.
15. juuni Hellamaa
külakeskuses esinevad
kell 19 Pühalepa
“Lustilised”, “Ätses” ja
“Lõõtsmoorikud”.
22.-23. juuni
Koguva küla juubel
- 480 aastat vabaduskirja
Hanske järeltulijate
kokkutulek.
23. juuni

Jaaniõhtu Hellamaal
algus kell 20.00.
30. juuni
Väike videviku kontsert
Põitse külas Uiekoplil
esineb Legshaker
algus kell 20.00.
7. juuli Külasema küla kokkutulek Külasema külaplatsil.
28. juuli
Hellamaa külakeskuse õuel
NUKUteatri etendus
“Naksitrallid”
algus kell 12.00
Tasuta!
28. juuli Muhu Muuseumis
Simman, esinevad Muhu oma
taidlejad.
28. juuli Igaküla küla
kokkutulek (vt lk 3).
Järg lk 3.

24. aprill
Väljastati kirjalik nõusolek
- Koguva k Põlluvälja sepikoja
püstitamiseks
- Kallaste k Jakobi puurkaevu
rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused
- Kuivastu k Peedu mü tuulegeneraatori ehitamiseks
- Hellamaa k Veskimäe tuulegeneraatori ehitamiseks
- Eesti Energia Võrguehitus ASle elektrivõrgu pinge parendamiseks Oina k ja Lahekülas.
Anti luba Orissaare Kristliku
Nelipühi kiriku korraldatava
kontserdi läbiviimiseks 9. juunil
Muhu Spordihalli parklas.
Otsustati moodustada ajutine
komisjon Muhu Muuseumi Tooma
talu küüni ehitusremondi hanke
hinnapakkumiste läbivaatamiseks
ja parima valimiseks (komisjonis
Meelis Mereäär, Indrek Võeras,
Hilja Tüür ja Eda Maripuu).

10. mai
Väljastati kirjalik nõusolek Oina
k Andruse-Jõe aida ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le
- Külasema alajaama fiidrite
rekonstrueerimiseks
- Raugi k Aspli tee 3 elektrivõrguühenduse ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba AS-le
Saarte Liinid Kuivastu sadama kaile
nr 2.
Kehtestati hinnad Muhu valla
sümbolitega kaupadele (T-särk 7,
pastapliiats 1, riidest kott 5 ja

käterätik 6 eurot).

17. mai
Kooskõlastati puurkaevu asukoht Simisti k Kõrkja-Lahel ja Võlla
k Härma maaüksusel.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Muhu Puidukoda Piiri k Puidu
mü ühisveevärgiga liitumiseks.
Kinnitati
projekteerimistingimused Linnuse k Aru sauna
ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek
Leeskopa k Kästiki autovarjualuse
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba
- Soonda k Tänavasuu elamu
ehitamiseks
- OÜ-le Muhu Jaanalind Nautse
k Laasu lauda ehitamiseks
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle Koguva alajaama piirkonna
rekonstrueerimiseks.
Otsustati seada sundvaldus
Koguva Pärdi tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kinnitati vähempakkumiste
tulemused Võlla küla teele, Liiva
küla teele ja lasteaia parklale
immutuskatete ehitamiseks: parimaks pakkujaks kinnitati AS Eesti
Teed.
Otsustati korraldada Koguva k
Nuka, Sauna, Vana-Käspri, SuureAndruse, Arbu, Tiigi ja Sauna-Välja
mü-te detailplaneeringu avalik
arutelu 8. juunil kell 13.
Otsustati edukaks tunnistada
lihthanke Muhu lasteaia ruumide
nr 1 ja 49-55 remonditööd osas
Collester OÜ pakkumine.

Märkamine ja tunnustamine teeb
südamele head

Kui ütleme väiksele lapsele, kes on
midagi uut õppinud ja õpitu hästi
välja tuleb, et ta on tubli, siis märkame kohe, kuidas silm särama lööb
ja ta innustunult oma tegevust
jätkab. ”Nii nagu tunnustus on
vajalik lapsele, on tunnustus vajalik
ka täiskasvanule” ütleb aasta õppija 2010 tiitli omanik Egon
Erkmann. Praegu on õige aeg
märgata täiskasvanuid, kes õppimise läbi on oma elu muutnud ning
esitada neid aasta õppija kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema
õppimise lugu. Elu näitab, et

tunnustuse saanud õppijate lood on
olnud paljudele inimestele julgustuseks, et jätkata poolelijäänud
õpinguid või võtta ette uus õpitee.
XV täiskasvanud õppija nädala
raames (12. – 19. oktoober 2012)
tunnustatakse silmapaistvaid
inimesi ja organisatsioone tiitlitega:
* aasta õppija
* aasta koolitaja
* aasta koolitussõbralik organisatsioon
* aasta koolitussõbralik omavalitsus.
Märka Sinagi tublisid inimesi
enda ümber ning esita kandidaat 15.
juuniks 2012. Tunnustamise
reglemendi ja esitamise vormid leiad
www.andras.ee/tunnustamine
Sirje Plaks
ETKA Andrase projektijuht

Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud.

29. mai
Kinnitati Muhu valla stipendiumifondi nõukogu otsused
stipendiumide maksmise kohta.
Otsustati kooskõlastada puurkaevude asukohad
- Kallaste k Joosepi mü
- Raugi k Kõrtsi mü.
Väljastati projekteerimistingimused Pallasmaa k Kase elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba MTÜ-le
Ankur Koguva sadama mõrrakuurile ja paargule.
Otsustati eraldada reservfondist
projekti „Bändikool Saaremaal”
omaosalus 10% (1130 eurot).
Määrati Tupenurme k Villu kohaaadress.
Anti nõusolek
- Koguva k Juhani, Muhu
Muuseumi ja Muuseumi parkla
maaüksuste isikliku kasutusõigusega koormamiseks Elektrilevi OÜ
kasuks tehnovõrkude paigaldamiseks vastavalt asendiplaanidele
- Levalõpme tiigitee ja Liiva k
Levalõpme külatee maaüksuste
isikliku kasutusõigusega koormamiseks Eesti Vabariigi kasuks
liinirajatise paigaldamiseks vastavalt asendiplaanidele.
Anti luba Enn Roose & KO OÜle akustilise muusikaõhtu korraldamiseks Lõo Turismitalude
hoovis, Vahtraste külas 9. juunil.
Otsustati toetada Saaremaa
Velotuuri.

30. mai volikogu istungi
päevakord:
1. Volituste andmine.
2. Rässa küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine.
3. Muhu Vallavolikogu 15.6.
2004. a otsuse nr 84 „Maa riigi
omandisse jätmine“ osaline
tühistamine.
Info. Ülevaade projektidest ja
investeeringutest.
Järgmine volikogu toimub 19.
juunil.
Vt ka www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.

Näitus
„Uied näputöed“
Hellamaa külakeskuses
6.-30. juunini
avatud E, T, N 9.00-17.00
K, R, L 9.00-14.45
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Programmist KUTSE
Mitmed kutseõppeasutused on
avanud õppegrupid täiskasvanutele
programmi KUTSE raames.
Soovid omandada uut elukutset
omaealiste, elukogenud inimeste
grupis? Siin on sulle abiks
programm KUTSE !
2012. aastal on 180 õppurit, kes
on 25 või vanemad, omandamas
kutseharidust eraldi õpperühmades
7 kutseõppeasutuses üle Eesti.
Mitmed õppeasutused on valmis
samuti õppegruppe avama just
küpsemale õppijale. Seda võimalust saad kasutada, kui Sinu
hariduse omandamine jäi aastate
taha ning on minetanud oma
funktsiooni, kuid nüüd oled
motiveeritud leidma uut rakendust
läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei soovi asuda
tavaõppesse koos noortega.

Õppimine omaealiste, elukogenud
inimestega ühes grupis oleks
meelepärasem? Programmi alusel
õppimisele ei ole eelduseks varasem
sarnane haridus, töötamine antud
erialal või töötuse staatus. Oluline
on vaid tahe õppimiseks.
Samas on endiselt programmi
KUTSE raames võimalik jätkata
varem alustatud õpinguid.
Kui sa oled kunagi katkestanud
õpingud kutseõppeasutuses ning
tahaksid need nüüd lõpetada, siis
on programm KUTSE just sinule!
Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus
töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi kooli Sa
enam ei jõudnud? Nüüd aga on
olukord tööturul hoopis teine.
Äkki kuluks lõputunnistus siiski

ära?
See programm on suunatud Sulle,
kui oled õppinud kutsekoolis ja
ajavahemikus 1.1.2000 - 1.9.2010
selle pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli,
kus sooviksid oma õpinguid
jätkata.
Kui asud õppima programmi
KUTSE alusel, siis on Sul võimalik
taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustus ja
koolilõuna toetust. Õpe on
TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad
aadressilt www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti teel
aivi.virma@hm.ee
või
jatkukutse@hm.ee

Hiite kuvavõistlus
Kuvavõistlusele Maavalla hiied
10225 oodatakse fotosid hiitest ja
teistest looduslikest pühapaikadest
nii Maavallast kui ka piiri tagant.
Võistluse eesmärk on väärtustada
ja tutvustada ajalooliste looduslike
pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi
pühapaikasid külastama ja hoidma.
Võistluse üldarvestuse peaauhind on 500 eurot ning kuni 16aastaste peaauhind 250 eurot.
Lisaks jagatakse välja hulk
eriauhindu järgmistes rühmades:
püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie
valu, Vana-Võromaa, Virumaa,
saared, muinsuskaitse, looduskaitse ning maailma pühapaigad.
Esmakordselt on oodatud ka
mujal maailmas tehtud ülesvõtted.
Looduslikke (mitte ehitatud)
pühapaiku võib kohata paljude
põliste rahvaste juures ning need
kuuluvad inimkonna ühispäran-

disse.
Esmakordselt on osalejatel
võimalus määrata oma võistlustöö
soovi korral Creative Commons
rahvusvahelise vabakasutuse
litsentsi alla ning osaleda seega
eestikeelse võrguentsüklopeedia
Vikipeedia koostamises. Kaitse all
olevate pühapaikade vabakasutusse antud ülesvõtted annetab
Maavalla koda eestikeelsele
Vikipeediale. Sellised ülesvõtted
avaldatakse keskses failivaramus
Wikimedia Commons ning neid
kasutatakse Eesti pühapaikade
teemaliste artiklite ilmestamiseks.
Võistlus kestab kuni 31.
oktoobrini 2012 ning võitjad
kuulutatakse välja 17. novembril
Tartus toimuval hiie väe tunnustamissündmusel.
Hiite kuvavõistluse korraldavad
Maavalla koda, Hiite Maja SA,
Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning MTÜ Wikimedia

Eesti.
Võistlust toetavad Kehrwieder,
Maaleht, Loodusesõber, Eesti
Loodus, Maakodu, Võro Instituut,
Uma Leht, Tihuse hobuturismitalu, Krautmani tervisekool,
looduslike pühapaikade riiklik
arengukava, Kultuuriministeerium,
Siseministeerium, Keskkonnaamet
ning Muinsuskaitseamet.
Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on
looduslikud pühapaigad inimkonna
ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Eestis on teada ligikaudu
600 suuremat maa-ala hõlmavat
hiiepaika, ligikaudu 2000 püha kivi,
puud ja allikat ning 700 ristipuud.
Pühapaikasid leidub kõikides
maakondades ja kihelkondades ning
paljudes külades. Valdav osa meie
pühapaikadest on ohustatud,
riikliku kaitse alla kuulub neist
ligikaudu 15%.

Jagame kodu- ja aiaideid!
Ajakiri Kodu & Aed asub selgitama
tänavusi huvitavamaid ja kauneimaid kodusid ning aedu, et
saaksime hea eeskuju najal kõik
oma elukeskkonda paremaks
muuta. Toimetus ootab aiapreemiate kandidaate 15. juuliks,
koduvaldkonnas 15. augustiks.
Peale kodude ja aedade tunnustatakse võistluse raames ka
erialast panust mugava ja kauni
elukeskkonna kujundamisel.
Võistlusele saadetud kandidaatide hulgast valitakse välja finalistid,
keda külastab zhürii. Külaskäigu
põhjal selguvad Aasta Kodu ja

Aasta Aia peapreemia pälvivad
kodu ja aed, aga ka mitmed
hinnalised eripreemiad.
Kõiki võistlusel osalejaid
oodatakse hilissügisel toimetuse
pidulikule vastuvõtt-auhinnatseremooniale Tallinnas. Kõiki osalejaid
ootab kingitus; lisaks pea- ja
eripreemiate väljaandmisele
tunnustatakse eraldi kõiki finaliste.
Kuidas võistlusel Kodu Kauniks
kandideerida?
* Võistlusel osalemiseks saada
vähemalt viis fotot kodust või aiast,
grilli- või puhkealast, väliköögist,
mängunurgast jne (Ideepreemiale

kandideerides esemedisainist) eposti aadressile kodukauniks@
forma.ee ; paberkandjal, CD-l või
DVD-l ajakirja Kodu & Aed
aadressile Sakala 18, Tallinn 10141,
lisades märksõnaks „Kodu
Kauniks“.
* Lisa fotodele tutvustav
kaaskiri, ära unusta telefoninumbrit ega aadressi!
* Lisaküsimuste korral helista
toimetuse telefonil 6676087 või
saada kiri forma@forma.ee
2009 oli finaalis Sikke Sumari
Muhu kodu.

Vaba Rahva Laul
Eesti Vabariigi 21. taasiseseisvuspäevaks 20. augustil sel
aastal on meie riik rahus elanud
esmakordselt kauem kui eelmine
vabariik. Sellele tähtpäevale on
pühendatud vabaõhukontsert
Vaba Rahva Laul 20. augustil
kell 18.00 Kuressaare Piiskopilinnuse hoovis. Esinevad
maakonna koorid, Marvi
Vallaste, Margus Vaher, Teele
Viira, Ott Lepland bändiga ja
Kuressaare Linnaorkester.
Kooslaulmiseks laulikud.
Programm on päevakohane.
Üritus toimub eesti keeles ja
eesti meeles.
Head saarlased ja saare
külalised! Me oleme selle
kontserdi auga ära teeninud.
Tulge ja aidake laulud ära laulda.
Kohtumiseni vabaõhukontserdil Vaba Rahva Laul!
Kontserdi korraldajate nimel
Ülo Kannisto tel. 51 54 202,
zone@hot.ee

Eesti mäluasutuste
esimesed digitalgud
läksid korda
5.-15. maini toimunud digitalgutel osales 18 mäluasutust
kokku 130 tuvastamist või
täiendavat infot vajava pildilise
infokandjaga (fotod, maalid,
postkaardid, aerofotod, videod).
Ühise pildivaatamisega hoidsime kokku suure hulga riigi raha
ja töötajate üksildasi töötunde
arhiivikaustade seltsis. Talguliste abiga tuvastati enam kui
kaks kolmandikku piltidest;
paljude puhul andsid kommenteerijad väärtuslikke vihjeid,
mida muuseumitöötajatel on
piltide kirjeldustega varustamisel edaspidi hea kasutada.
Muuseumitöötajate üksikasjalised kommentaarid ja
tagasiside talgulistele on üleval
Digitalgute Facebook’i lehel
(facebook.com/digitalgud);
samuti leiduvad seal loosiauhinna saanute nimed.
Äsjalõppenud talgute materjalid koos kommentaaridega
jäävad talgute lehel nähtavaks
kaustas Digitalgud 5.-15.5.
2012. Kuna esimeste digitalgute
kogemus oli väga positiivne, on
kavas selliseid ettevõtmisi
korraldada ka edaspidi. Oodatud on ka inimeste ettepanekud
järgmiste talgute teemade osas!
Digitalgutoimkond: Kadri
Tüür, Anneli Sepp, Vahur Puik,
Birgit Nurme, Margit Meltsas,
Edith Eskor.
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22. aprillil sündis Heidi
Ellermaa ja Andris Tamlehe
perre Revon Tamleht.
26. aprillil sündis Aivi Liigi
ja Timmu Kõrge perre
Mattias Kõrge.
29. aprillil sündis Ave ja
Argo Toomsalu perre Arti
Toomsalu.
21. mail sündis Maie
Juhandi ja Andres Kindeli
perre poeg Sander Kindel.

Kõik, kes soovivad oma
lastele alates sügisest
lasteaiakohta, palun teha
lasteaiale avaldus. Eriti ootame
lasteaeda neid, kes lähevad
kooli 2013. a sügisel.
Sooviavalduse blankett on
saadaval Muhu Lasteaias
tööpäeviti. Igasugune info tel.
45 30 685 või 56 69 1980. Reet
Hobustkoppel.
Sotsiaalkeskusesse on
toodud muhulastele tasuta
jagamiseks lugemisprille
tugevusega +3,0 ja + 3,5. Aitäh
kingituse toojale ja kasutage
head võimalust oma prillivarude
täiendamiseks!
* Ostan maja Muhumaal,
otse omanikult. Tel. 50 72 533.

- Puhastame Teie kraavid, teeääred ja põllud võsast
- Võtame vastu tellimusi järgmise
aasta küttepuude tootmiseks
- Kui Teil on metsamaad, kuid
endal puid teha pole võimalik, siis
Ostame
tellige see teenus meilt. Tasuda saab
- metsamaad, ka läbiraiutud ka metsamaterjalis.
kinnistuid
Info: 50 97 679 või
- Natura alasid
erkki.noor@bmw.ee
- metsamaterjali.
www.muhuvarahaldus.ee

Tähelepanu! Juunis on noortekeskuse juhataja puhkusel ja
noortekeskus suletud. Kellel on küsimusi, ettepanekuid, infot vms, võivad
kirjutada noortekeskuse meiliaadressile: noortekeskus@muhu.ee

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduseõpetaja Aare Luup,
tel 56 903 327; muhu@eelk.ee
Koguduse uudised ja uuemad teated leiad internetiaadressilt www.eelk.ee/muhu

EAÕK
Hellamaa
29. juunil kl 10 ülemapostlite
Peetruse ja Pauluse päeva

jumalik liturgia, koguduse
nimepäev
Liiva hooldekodu
29. juunil kl 13 palvus
Kalmistupühad:
Hellamaa 23. juuni kl 12
Sepamäe 23. juuni kl 13
Liiva 7. juuli kl 12.
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

Heinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Meranda Veltmander 90 (4.7)
Miralda Heinat
87 (24.7)
Adeele Paist
86 (7.7)
Floriida Tüür
86 (20.7)
Mildred Liik
85 (16.7)
Helju Vaher
85 (23.7)
Estra-Aino Noor 83 (27.7)
Hilja Lindberg
82 (3.7)
Laine Heinsalu
81 (6.7)
Hellen Äkke
80 (14.7)
Juta Naaber
75 (1.7)
Karli Keerd
Velda Peegel
75 (5.7)
Toomas Raudsepp
Jaan Vapper
75 (6.7)
Helena Erik
Helgi Õue
75 (7.7)
Margita Laaneväli
Arno Tuulmägi
75 (31.7)
Tatjana Maltis
Toimi Tamm
65 (9.7)
Palju õnne!

65 (30.7)
60 (5.7)
60 (6.7)
60 (27.7)
60 (27.7)

7. juulil 2012 kell 14.00 toimub Külasema külaplatsil III küla
kokkutulek. Kogunemine külaplatsile kella ühe paiku.
Osalema ootame kõiki, kes vähegi Külasemaga seotud ning
nende sõpru ja tuttavaid.
Kavas: esinemised erinevatelt kollektiividelt kodukülast,
näitemäng Tornimäe näiteringilt.
Tantsuks mängib Olavi Kõrre orkester Pärnust.
Osamaks ‘a 5 eurot. Lõunaks kõigile soe supp.
*Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga ja müüme
küttepuid. Kontakttelefon 53 408 138 Rein.

Sagadis saab kohtuda
tiigriga
18. mail avati RMK Sagadi
metsakeskuses Loodusmuuseumi
näitus „Kohtumine tiigriga“.
Lisaks tiiger Brontoga kohtumisele on külastajatel võimalik
saada rohkelt infot amuuri tiigri
kui ohustatud liigi kohta.
Amuuri tiiger on tiigri alamliik,
keda peetakse maailma suurimaks
kaslaseks. Tänapäeval tehakse
suuri pingutusi, et säilitada või
suurendada hävimisohus loomade
arvukust. Selles töös on väga
oluline osa rahvusparkidel ja
loomaaedadel. Ka näitusel väljas
olev tiiger Bronto on endine
Tallinna loomaaia elanik.
Näitus on avatud ööpäevaringselt ning selle külastamine on
tasuta. Tiigriga saab Sagadis
kohtuda 1. septembrini.

Lipupäevad
14. juuni – leinapäev
Meenutatakse okupatsioonivõimude poolt represseeritud ja
okupatsioonivõimude tegevuse läbi
hukkunud isikuid.
23. juuni – võidupüha
Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut kaitsta Eesti
iseseisvust. 23. juunil 1919. a oli
Vabadussõja üks murdepunkte: sel
päeval võideti tagasi Võnnu. Pärast
seda murti Saksa vägede vastupanu
kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti
vaherahu.
24. juuni – jaanipäev
Kultuuriline side põhjala ja
muinas-eestlusega. Jaanipäev
tähistab suvist pööripäeva, mil
päike, soojus ja valgus on
saavutanud võidu külma ja
pimeduse üle.

Juulikuu Muhulase materjalid on teretulnud 1. juuli õhtuni.

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
17. mail 22-aastane Steven Aednurm.
18. mail 93-aastane Vassili Valk.
29. mail 68-aastane Ants Aer.
Tunneme kaasa omastele!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Uudised
Trükitud Saarte Trükikojas 550 eks.
Hind 30 eurosenti

