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Varbla kool pidas õpetajate päeva 

3.oktoobril peeti Varbla koolis 
õpetajate päeva. Sel päeval toimus 
vaid 5 tundi. Õpetajateks olid 
9.klassi õpilased. Tundides 
lollitasid lapsed suhteliselt palju. 
Osa põnnidest sai isegi märkusi ja 
nende telefonid ning muud asjad 
korjati ära.  

Uued õpetajad tegid ka väikese 
näidendi. Nad kehastusid 
erinevateks muinasjututegelasteks. 
Näiteks Liisi oli Karlsson Katuselt, 

Maris Pipi Pikksukk, Ere prints, 
Geili Lumivalguke, Jaana Väike 
Nõid, Gerda Kunksmoor, Tarvi 
Harry Potter, Keijo Buratino, 
Anna õpetaja ja Joosep oli nii 
õpetajate päeval kui ka näidendis 

direktor. Aktuse lõpus kingiti 
igale õpetajale lill ja diplom. 
Mänguõpetajatele meeldis see 
päev väga. Kokkuvõtteks oli kogu 
see päev teguderohke ja ilus.  

Marleen Metsmaa 
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Paatsalus avati  

Jaan Teemanti 

mälestuskivi 
24.septembril 1872.a. (136 aastat 
tagasi) sündis Läänemaal Illustes 
tulevane poliitik, advokaat ja 
mitmekordne riigivanem Jaan 
Teemant. Käesoleva aasta 
24.septembril avati Paatsalus tema 

auks mälestuskivi. Meie koolist 
osales sellel üritusel 9.klass, õp. 
Abram, direktor Urmas Reinfeldt 
ning käesoleva artikli autor.  

Kivi avamisel esines Varbla 
rahvamaja naisansambel 
„Midrilind“. Kõne pidasid hr. 
Arnold Rüütel, hr. Heiki Loot, pr. 
Mari Adler ja hr. Sivar Tõnisson.  

„Te naeratate kogu aeg nii 

ilusasti“, tegi Pärnu Postimehe 
fotograaf Henn Soodla 
komplimendi meie naisansamblile 
„Midrilind“. Pärast kivi avamist 
toimus Varbla rahvamajas pidulik 
koosviibimine, päevakohane 
väljapanek ning kohvilaud.  

Kaidy Õismets 



 

• Delfiin magab silmad lahti. 

• Pullid on värvipimedad. 

• Lehma ainsad higinäärmed 

asuvad ninas. 

• Moskiitol on 47 hammast. 

• Emu ei saa kõndida tagurpidi. 

• Kanad ei saa neelata pea 

alaspidi. 

• Kuldkala mälu kestab 3 

sekundit. 

• Eeslid tapavad igal aastal 

rohkem inimesi, kui neid 

hukkub lennuõnnetustes. 

• Indias elab 50 miljonit ahvi. 

• Iguaan on võimeline ise 

lõpetama oma elu. 

• Munakoor kaalub muna 

kogukaalust 12%. 

• Kalmaaril on 10 kombitsat. 

• Kui savikärnkonn on vihane, 

siis purskab tema silmadest 
verd. 

• Kana vasak jalg on õrnem kui 

parem. 

• Sebra ei näe oranži värvi. 
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4. ja 5. septembril käisime kogu 
kooliperega Pärlseljal koolialguse 
laagris. Lapsed jaotati kahet majja: 
algklassid ühte ja vanemate 
klasside õpilased teise. 
Spordivõistlustel said kõik endale 

ise võistkonnad valida, 1.-6. ja 7.-
9.klass. Mängiti rahvaste-ja 
jalgpalli. Hiljem käidi ka 
mererannas loodusteemalisi pilt 
maalimas.  

Õhtupoolikul trallitasid algklassid 
Kaidy ja Merili, suuremad aga 
Liisi ja Lily juhendamisel. 
Nooremate klasside õpilased said 
õpetaja Ivi juhendamisel õppida 
erinevaid tantse ning vanemate 
klasside õpilastega tegeles 
Tõstamaa keskkooli direktor 
Toomas Mitt. Ta õpetas meie 
õpilastele enesekaitset.  

Õhtul sai jalga keerutada 
klubimuusika saatel. Peale diskot 
näidati väikestele multifilmi 
„Shrek“ ja suurematele huvilistele 
mängufilmi „Kariibi mere 
piraadid“. Peale filmiõhtut algas 
öörahu. Õpetajad kontrollisid 
pidevalt, kas õpilased ikka 

magavad. Suuremate korpust 
valvasid Ülo ja direktor ja 
väiksemate valvuriteks olid Urve 
ja Liivi.  

Anna-Liisa meenutab: „ Meie toast 
käidi veel eriti läbi ja see käis 

närvidele! Kõik meie toa lapsed 
said eriti hilja magama ning 
hommikul äratati väga vara üles. 
Õpetaja Ülo oli ka päris kaua 
üleval, kuna keegi ei kavatsenudki 
magama jääda. Temast oli päris 
kahju!“ 

Hommikul transportis buss lapsed 
ilusasti oma kodudesse tagasi. See 

laager jääb ilmselt kõigile meelde.  

Anna-Liisa Lehis 
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Jätkame meie kooli õpetajate tutvustamise rubriiki, mis  algas 
2005.a. Krihvlis nr.11  õp. Urve Selbergi intervjuuga. 

Millistes koolides olete te õppinud? 

Siberi algkool, Massiaru 7-kl 
kool, Kilingi-Nõmme keskkool 
(gümnaasium), Tartu Ülikool 

Mis olid teie lemmikained kooli 
ajal ? 

Ajalugu, ühiskonnaõpetus. 

Kas te tahtsite juba noorena saada 
õpetajaks( kui ei, siis kelleks 
tahtsite saada )  

Õpetaja ametist ma ei unistanud. 
Algklassi põnnina tahtsin saada 
lenduriks. 

Mis oli teie esimene amet?  

Esimene  ja viimane amet oli/on 
õpetaja. 

Kui eeskujulik õpilane olite te ise? 

Algklassides olin väga paha 
koo l i po i s s  ( kä i t umi s e l t ) , 
keskkoolis olin juba üsna 
normaalne nii käitumiselt kui ka 
õppimiselt. 

 Milliseid vingerpusse tehti teile, 
kui te tulite Varbla kooli 
õpetajaks? 

1969.a. sügisel, mardi-või 
kadripäeva õhtul, magasin maha 
momendi, kui 8.klassi poisid 
lohistasid mind unepealt koos 

voodiga õue. 
Ärkasin ja lasin end tagasi 
sõidutada. Oli alles uni! 

Kas te tegite omal ajal ka mingeid 
vingerpusse oma õpetajatele? 
(kui tegite, siis milliseid?) 

Vingerpussil ja lollusel on suur 
vahe. Mina kippusin viimast 
tegema ja selle pärast on praegu 
piinlik ja häbi sellest rääkida. 

Millised olid õpilased siis, kui te 
koolis käisite? 

Õpilased on nagu õpilased ikka. 
Kartsime ja austasime õpetajaid 
rohkem kui praegu. Ja kõik 
käisime koolivormides. 

Kas teie ajal õpetati põhjalikumalt 
k u i  t ä n a p ä e v a l ?  E hk  
räägiksite sellest lähemalt. 

Ei ütleks. Ainult suulist küsitlust 
oli rohkem kui praegu ning kes 
ikka õppida ei viitsinud jäeti 
kergemalt „istuma“. 

Kas teil on enda õpetajatest  keegi, 
kelle eeskuju te alguses 
järgisite? 

Minu keskkooli  ajaloo-ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja. 

Kas sel ajal kui teie koolis käisite, 
tähistati samuti õpetajate 
päeva? Kuidas seda siis 
tähistati?  

Aktus oli. Hiljem hakkasid 
vanemad õpilased tundi andma 
nagu praegugi. 

Kas teil on mingisuguseid huvisid, 
millega te väljaspool kooli 
tegelete? 

Armastan lugeda, muusikat 
kuulata, telekat vaadata ja ka häid 
saateid salvestada. 

Kas te olete kunagi mõelnud sellele, 
et võiks Varbla koolist ära 
minna? Palun põhjendage. 

Kogu minu teadlik elu on 
möödunud Varblas. Loomulikult 
tuleb ka aeg kord koolist lahkuda, 
aga .... mitte mõnda teise kooli 
minekuks. 

Kas teile meeldib oma aineid 
õpetada? Põhjendage. 

Loomulikult, sest olen neid ise 
pikka aega õpetanud. 

Kui pikk on olnud teie habe? (kõige 
pikem ja kõige lühem, cm-s)  

Hea küsimus! Ma arvan, et kõige 
lühem on olnud sündides ja pikem 
möödunud sajandi 90.aastate 
algul, ligikaudu 30 cm (mõõtnud 
ei ole!). 

 

       Õpetaja Abramit intervjueeris  

        Kati Müüripeal 

“Magasin maha 

momendi, kui 

mind voodiga 

õue lohistati!” 



Sellest numbrist alates algab meie 

lehes uus rubri ik “Totaalne 

muutumine”. Igas lehes saab lasta 

endaga muutuse läbi teha 2 õpilast. 

Esimesed muutujad olid Triinu 

8.klassist ja Teele 6.klassist.  

Triinul muutsime soengut, 

riietust ja meiki. Triinu juures 

kasutatud kosmeetika: puuder 

(Mile),  huulepulk (Lumene), 

Teelel muutsime riietust ja 

me ik i .  Tee le  juu re s 

kasutatud kosmeetika: 

j ume s tu sk r eem  (YR ) , 

küünelakk, huulepulk (Miss 

Sporty), huuleläige (Miss 

Sporty), ripsmetušš (Max 

Factor), lauläige (Glitter), 

lõhnaõli (Miss America).  
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Nobejalad 
käisid 

Jõulumäel 

30.septembril käis meie 

kool Jõulumäel võistlustel. 

Pendel- teatejooksus saime 

me esimese koha. Pendlit 

jooksid Kersti, Eliisa, 

Kevin, Sander, Marian, 

Maarja, Reimo, Randar, 
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Kaidy,  Anna-Li isa , 

Markus, Kaspar, Liisi, 

Triinu, Arli ja Rain. Meil 

kõigil oli väga tore ja me 
olime esimese koha üle 

õnnelikud. Kahjuks 

rohkem keegi meist 

mingit auhinnatud kohta 

ei saanud. 

Kaidy Õismets 

Külakross on kestnud juba väga 
pikka aega, umbes 7 aastat või 
rohkem. 
Algul oli see täitsa tavaliste autode 
võidusõit, autod olid kõigil 
suvalised — vanad seinaäärest 
võetud ning tööle pandud ja 
naljapärast sai nendega mõõtu 
võtta. Aga mida aeg edasi läks, 
seda rohkem arenes ka külakross, 
mootoreid hakati võimsamaks 
muutma ning korraldus muutus ka 
iga aastaga paremaks. 
Arenguga kaasnesid ka suuremad 
turvanõuded, kuna mootorid olid 
juba võimsamad ning kiirused 
suuremad. Ralli muutus juba 
koossõites ohtlikumaks  ning 
seepärast hakati kolme aasta eest 
turvanõuetes nõudma ka 
turvapuure ning loodi sprindi 
klass, kus autod sõidavad kõik 
eraldi aja peale. Krossiautod, 
millel puur sees, saavad ühisstardis 
mõõtu võtta. 
Läbi aegade on külakrossist osa 
võtnud ka Varbla kooli õpilased, 
kes on saavutanud häid tulemusi. 
Näiteks Olav Tagaküla, Priit 
Põldaru, Priit Raavel, Tauno 
Krüüger ja Kristjan Kask. 

Praegusetest Varbla 
kooli õpilastest 
tegelevad ralliga 
aktiivsemalt Tarvi 
Teearu, Eliise 
Krüüger ja Joosep 
Hütt. Varbla 
põhikoolist on veel 
palju õpilasi, kes 
tegelevad ralliga, kuid nad pole 
eriti aktiivsed rallisõitjad. 
Tarvi Teearu on saavutanud palju 
kolmandaid kohti ning ka ühe 
teise koha, mille ta võitis  Raheste 
krossirajal. 
Eliise Krüüger alustas sõitmist 
sellel hooajal ning on saavutanud 
Rahestes väga hea tulemuse. 
Mina olen saavutanud noorte 
sprindis  esimese koha (Potsepa 
krossirajal)  ning erinevatel 
radadel kolmandaid ja teisi kohti, 
vahepeal pidasin ma poole- 
aastase pausi ning seejärel 
hakkasin sõitma noorte krossi 
turvapuuriga autoga ning 
saavutasin teise koha. 

 

Joosep Hütt 

Varbla kooli ralliässade 
hetkeseis:  

 

Potsepa krossiraja 
VIII etapil 
Sprindis: 

Tarvi Teearu 4.koht 
Elise Krüüger 5.koht 

 
Üldarvestuses: 

Tarvi Teearu 4.koht 
Maiko Lindsalu 18.koht 
Rain Vallimäe 23.koht 
Eliise Krüüger 5.koht 

 
Krossis noorte arvestuses 

Joosep Hütt 6.koht 
 

NB! Lisainfot vaata aadressilt  
http://web.zone.ee/kylakross/ 
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Akon ['eikon] (täisnimega Aliaune 
Damala Bouga Time Puru Nacka Lu 
Lu Lu Badara Akon Thiam, sündinud 

30.aprillil 1973.a.) on USA R&B –
laulja, helilooja ja produtsent. Akon 
sündis Ameerika Ühendriikides, 
kuid veetis oma varase lapsepõlve 
Senegalis. Kui ta oli 7-aastane, kolis 
perekond tagasi USA-sse.  

Tema esimese albumi lugudest 
„Lonely“ ja Locked Up“ said 
edetabelite hitid. Praeguseks on neile 
lisandunud muuhulgas „Belly 
Dancer“, „Smack That“, „I Wanna 
Love You“, „Don’t Matter“, „The 
Sweet Escape“ ja „Wanna Be 
Startin’Somethin’2008“. 

Tema singel „Smack That“tõusis 
nädalaga maailma edetabelis 
95.kohalt seitsmendaks. See oli 
tabeli 48 aastase ajaloo jooksul 
suurim tõus. Oma esimest albumit 
müüs Akon üle 2,5 miljoni 
eksemplari ning teist albumit on seni 
müüdud rohkem kui 3,5 miljonit 

eksemplari. Mõlemad albumid on 
saanud plaatinastaatuse kuue 
nädalaga. Akon on koostööd teinud 
rohkem kui 130 artistiga, kelle 
hulgas on ka Michael Jackson, 
Eminem, Gwen Stefani, Snoop 
Dogg, P Diddy, R Kelly, Fergie, 
Busta Rhymes, Timbaland ja 
teised. 

 Anna Vahter 

Stencil on üks paljudest grafiti 
liikidest. Stencilit iseloomustab 
see, et joonistus tehakse šablooni 
abil. Enamasti kasutavad 
kunstnikud stencil stiili 
väiksemate tekstide ja sümbolite 
tegemiseks, kuid usinamad 
stencili fännid on hakkama saanud 
ka suurte meistriteostega.  
Stencil ei ole vaid tühised 
sümbolid ja sõnade read – stencil 

väljendab alati autori 
maailmavaateid jms.  
Asendamatuks abivahendiks 
tänapäeva stencili juures on 
fototöötlusprogramm Photoshop. 
Valid sobiva pildi ning muudad 
kontrastsust ning värve oma vabal 
soovil ning välja printides on 
šablooni tegemine tunduvalt 
lihtsam. Ka ei saa märkimata jätta 
programmi nimega Posterazor, 
millega saab pildi jagada mitmele 
A4 lehele ning siis hiljem kokku 
kleepides saavutatakse hiigelsuur 
stencili šabloon. 
Ka Eestis tegelevad paljud sellega, 
kuid kuna see on seadusevastane, ei 
näita kunstnikud oma töid laiemale 
avalikkusele.  
NB! Stencil ei ole tühipaljas seinale 
sodimine... See on maailmavaadete 
omapärane väljendus.  

 Anna Vahter 
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Jäär - 21. märts - 20. aprill 

Uue nädala esimene pool on paika-

panev. 

Sellel veerandil võib olla suure torma-

kuse juures olla oht ennast vigastada. 

Väldi oma koolialaste asjade juures 

liialt tormakaks muutumist, sest nii 

võivad nii mõnedki olulised piside-
tailid Sinu jaoks märkamatuks jääda. 

Võimalik, et pead oma ideede 

tõestamiseks väga palju energiat ka-

sutama ning seetõttu ei jää sul jõudu 

nende realiseerimiseks. Väldi liigseid 

sõnu. Ole otsekohene, tasakaalukas ja 

aus — isegi kui kardad oma avatuse 

pärast. 

Sõnn - 21.aprill - 20.mai 

Tee seda, mida tegema pead ja tee 
seda täpselt selles järjekorras, nagu 

vaja. Räägi inimestega, kellest sa 
kõige rohkem hoolid ja unusta inime-
sed, kes asjasse ei puutu. Tunne on 

selline, et on väga kiire ja aega ei ole. 

Eriti vinge tegija oled koolis.Kipud 
mõningaid asju liiga tõsiselt võtma. 
Sa keskendud rohkem probleemidele 

kui lahendustele. Ehitad oma mure-

dele raami ümber ja sellega sa ei lase 
lahendusi ligi. Sa ei ole rahul ja 

veeretad raskeid mõtteid.  

Kaksikud – 21.mai – 21. juuni 

 Oled pisut liiga lõbuhimuline. 
Kaks kontrolltööd lähevad pisut hal-

vasti, aga peale seda planeedid naer-
atavad sulle, sa oled unistuste täi-

tumisele lähemal kui kunagi varem. 
Seetõttu pead oma soovid hästi läbi 

mõtlema. Otsid uusi inimesi, uusi 
tutvusi.  

Sõpradega suhe 

jääb endiseks, kord 
halb, kord rahulik 
ja nii see kestab 

terve veerandi.  

Lõvi - 23. juuli - 22. august 

Sind mõjutab hingeline ja spirituaalne 
Neptuun, mistõttu oled tavatult sensi-

tiivne ja vastuvõtlik. Sinu kodused asjad 
eeldavad sellel veerandil, et väldiksid 
tormakaid otsuseid, sest vastasel korral 
on arusaamatused kerged tekkima. Oled 
päris aktiivne ja koostöö teistega sujub 
sul väga hästi. Peas valitseb sul praegu 
mõtteline segadus, aga küll sa ka seal 

selguse kätte saad. 

Kaalud - 23. september - 23. oktoober 

Sinu tugevaks küljeks on loomulikkus ja na-

katav seltskondlikkus. See veerand ei ole Sinu 

mõttemaailm mitte just kõige sihikindlam, 
mistõttu on sul suhteliselt raske olulistele as-

jadele keskenduda. Sinu aktiivsus on tõusnud 

kõrgele. Sõbrad jäävad kaugele ja suhe on nõrk, 

selline olukord kestab veel kaua.  

Vähk - 22. juuni - 22. juuli 

Naudid nii ennast kui ka teisi, suudad 
ka kõige kurvema kuju naeratama 

panna! Sellel veerandil oled Sina 
arvatavasti selleks inimeseks, kes 

peab olema teistele inimestele teatud 
määral vahendajaks. Mõtted on head 

ja kerged, oled rõõmsameelne nagu 
üks mõtteinimene ikka. Veerandi 

algul oled sa väga aktiivne, aga sinu 

aktiivsus  kahaneb hiljem.  
Sel veerandil sa oled veel äraootaval 

seisukohal ja ei otsusta midagi. 

Neitsi - 23. august -   

22. september  
Oled nüüd edukam ka oma õppimises. Sel veeran-
dil on Sinu jaoks oluline, et saaksid oma tegemiste 

juures juhtrolli kanda. See aga võib anda Sulle 
edaspidiseks mitmesuguseid tagasilööke. Sa oled 
küll väga aktiivne ja tahad kõigis suundades tegut-

seda, aga võid samas sattuda raskustesse. Võta 

hoogu maha ja mõtle, kas ongi vaja nii rabeleda. 
Sa ei oska kohe midagi erilist mõelda.  

Skorpion - 24. oktoober -   

22. november  
Su emotsioonid vajavad väljaelamist. 
Sel veerandil ära lase teistel inimestel 
endale liigselt survet avaldada, sest 

vastasel korral võid kergesti oma 
tegemistega vales suunas liikuma 
hakata. Sa oled vähe aktiivne ja ta-

gasihoidlik. Aeg tegeleda iseendaga. 
Sinu suhe sõpradega jääb pikaks ajaks 
ülimalt tihedaks ja kasulikuks mõle-

male poolele.  

Ambur - 23. november - 21. 

detsember 

Planetaarsed seisud viitavad või-

malikele hingelistele probleemidele. 

Ole valmis sel veerandil mõningateks 

ootamatuteks muutusteks koolialases 

elus. Uuel veerandil jätkuvad ja kesta-
vad raskendatud suhted, kumbki pool 

võiks  mõistlik olla, see ei ole veel 

suhete katkestamine. Rahulik ja hea 

meeleolu, rahulikud ning head 

 mõtted. 

Kalad - 20. veebruar - 20. märts  

Sinu jaoks võib mõni kohtumine või 
külaskäik nüüd oluliseks kujuneda. Sul 

on sel veerandil suurepärane võime 

kõikides asjades tõe jälile jõuda. Selle 

tulemusena tuleb Sul arvatavasti ka 

mõningaid oma otsuseid muuta. Oled 

oma aktiivsuse tipul. Endised sõbrad 

küll jäävad, aga tuleb uusi. Mõtted on 

vaikinud, ei tea kas ongi midagi asjadest 

arvata. Õpetajatega saad üldiselt hästi 

läbi, vahel võib tulla mõningaid  
arusaamatusi. 

Kaljukits - 22. detsember - 20. 

jaanuar  
Suurt rolli mängivad suhted sõprade 
ja tuttavatega. Reisimine peaks olema 

praegu see, mis sobib sulle 

suurepäraselt. Sinu suhtlemisaktiivsus 
on praegu väike, mis annab võimaluse 

tähelepanu sissepoole pöörata. Su 

mõtted on veidi tagasihoidlikud, sel-
list edu silmas pidades. Koolitöös 

oled edukas.  

Veevalaja - 21. jaanuar - 19. 

veebruar  
Seis on sinu jaoks äärmiselt soodne, 
eriti suhete liinis. Sel veerandil oskad 

suurepäraselt kõiki oma tegemisi 

korraldada. Oled jälle oma aktiivsuse 
tipule ja samas ka edukas kõiki kon-
trollimas, juhendamas ja paika pane-
mas. Pikaajaline rahulik suhe jätkub 
sõpradega. Uueks veerandiks oled  

saanud uue mõttekäigu.  

Tähetarkade nõuanded pani kirja 

Getter Järva 



Õnne Õnne Õnne Õnne     

sünnipäevaks!sünnipäevaks!sünnipäevaks!sünnipäevaks!    
12. sept Kirstyn Pihelgas 

14. sept Tagmar Mänd 

20. sept Karl-Erik Kald 

25. sept Andra Vaima 

30. sept Getter Järva 

 

2. okt Kadri Jürgenson 

7. okt Mardo Laasma 

10. okt Kristjan  

Laanemäe 

12. okt Eliise Krüüger 

16. okt Rain Vallimäe 

28. okt Marian Schär 

29. okt Karli Peegel 

Toimetus: Anna Vahter, Gerda Meriorg, Keijo Viita, Arli Koljal, Joosep Hütt, Kati Müüripeal, Marleen Metsmaa, Getter Järva, Kaidy 
Õismets, Anna-Liisa Lehis, fotograafid Raido Palmiste ja Triinu Arusalu. Juhendaja Karin Lumera. 

Kuulutusi ja teateid saab saata aadressile: krihvliextra@hot.ee                                                    Ajalehe trükkis  Hansaprint 

Õnnitleme õp. Kersti Vassiljevat Õnnitleme õp. Kersti Vassiljevat Õnnitleme õp. Kersti Vassiljevat Õnnitleme õp. Kersti Vassiljevat     

sünnipäeva puhul!sünnipäeva puhul!sünnipäeva puhul!sünnipäeva puhul!    

                                                                                                                                                                KolleegidKolleegidKolleegidKolleegid    

Palju õnne Rainile ja KadrilePalju õnne Rainile ja KadrilePalju õnne Rainile ja KadrilePalju õnne Rainile ja Kadrile    

sünnipäevade puhul!sünnipäevade puhul!sünnipäevade puhul!sünnipäevade puhul!    

                                                                                                                                                                        8. klass8. klass8. klass8. klass    

ÕP. URVE SELBERG TEATAB, ET  
8. JA 9. KLASSI VENE KEELE  
TUNNID TOIMUVAD KA UUEL  
                    VEERANDIL! 

10. NOVEMBRIL TOIMUB KOOLIS  

MARDILAAT  
OOTAME OMAVALMISTATUD 

KÄSITÖÖESEMEID JA KÜPSETISI. 

Tulge kauplema! 

25. OKTOOBRIL ALGAB  
KOOLIVAHEAEG, UUESTI 
KOOLI 3. NOVEMBRIL! 

26. OKTOOBRIL ÜLEMINEK  
TALVEAJALE. KEERA KELL 

ÜKS TUND TAGASI! 

  Lk 8                                                                                                    KRIHVEL                                                                                 Oktoober 2008 


