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2 Lasteaed detsember 2003
Jõuluaeg Vana-Vigala Lasteaias

“Jõuluaeg, jõuluaeg, jõuluaeg on käes.. !” laulsid lapsed
koos Jõuluvanaga reedel meie lasteaias. Ilus, armas pidu!
Säravate silmadega, piduriietes lapsed, ootus-lootus
hinges, laulmas ja tantsimas nagu inglid. Jõulud on nende
jaoks muinasjutuline aeg! Nende rõõm on ehtne, nende
soovid siirad.
Jõuluaeg lasteaias on teguderohke! Kõik sai alguse
1.detsembril, kui lapsed lasteaias päkapikumütsid pähe
panid ja päkapikutama hakkasid. Terve nädala nad
kleepisid ja meisterdasid, et kaunistada rühma. Õpiti
luuletusi, laule. Tädi Kaja kirjutas laste jaoks näidendi, mis
pidi jõulupeoks selgeks saama.
Kuid nagu muinasjutus ikka – tuli kurikael meid kimbutama.
Üks pahatahtlik viirus nakatas meie lapsed. Kindlasti oli tal
plaanis rikkuda meie jõulurõõm ja –pidu. Kuid see ei läinud
tal korda. Meie vaprad emad-isad ja veel vapramad lapsed
asusid võitlusesse ja kui 9.detsembril Nukuteatrisse
sõitsime, oli buss lõbusaid lapsi täis.
Nukuteatri etendus “Sinine unistus” oli ilus-kurb lugu
vaesest poisist, kes soovis jõuludeks sinist rongi, mida ta
aga ei saanud. Lugu lõppes aga õnneks hästi – poiss sai
endale sõbra, pisikese koerakutsika. Lastele etendus
meeldis!
Pärast teatri külastamist läksime Raekoja platsile, et
vaadata Eesti kõige tähtsamat kuuske – oli ikka suur ja
võimas küll! Jõulukuuse kõrval oli majake ja maja ees istus
Jõulumees, kes kuulas ära meie laulu, kiitis lapsi ja andis
igaühele kommi. Jõulumees lubas, et tuleb kindlasti meie
jõulupeole! Väga tore päev oli!

Kõik oli ilus, kena! Viirusepoisi jaoks oli see liig, mis liig!
Nüüd otsustas ta tädi Kaja peal oma jõudu proovida!
Kurikael ei osanud aimatagi, et lisaks tublile tädi Kajale on
meil lasteaias veel tublisid tädisid! Näidend, laulud, tantsud
ja luuletused said selgeks, vaatamata igasugustele
äpardustele. Kaasa aitasid ka emad, kes õmblesid
näitlejatele keebid. Aitäh teile, kallid emad!
Ühel õhtul üllatasid meid Päkansonide pere ema ja
pisipõnn! Nad rääkisid loo Tahma- Toomasest, mängisid ja
meisterdasid lastega, pärast jagasid maiustusi ka veel!
Lastele meeldisid nii Päkansonid kui ka lugu Tahma-
Toomasest! Vahva õhtupoolik oli! Aitäh teile, Raili ja
Astra!
Nüüd olid ettevalmistused tehtud, pidu võis alata ja
Jõuluvana tulla! Tuligi! Sõbralik, vallatu Jõuluvana, teretas
kõiki lapsi kättpidi. Jõuluvana tundis hästi geograafiat,
kaasas olid tal ajakirjad, mis tutvustasid emadele-isadele
erinevaid maid, kus Jõuluvana käinud oli. Lastele näitas ta
aga pilte Jõulumaast ja jutustas sealsetest tegemistest,
toimetamistest. Jõuluvana kuulas meelsasti laste luuletusi,
kiitis igat last hoolega, kingitusi jätkus igaühele!

Neljapäeval küpsetasid lasteaia päkapikud piparkooke. Töö
käis hooga – jahu ja piparkoogilõhna oli terve maja täis!
Küll oli mõnus tainast rullida ja vormidega ilusaid
piparkooke valmistada!
Esmaspäeva hommikul oli ukse taha ilmunud kuusk.
Päkapikk tõi! Aitäh Sulle, päkapikk Tiit! Lapsed riputasid
ehted, õpetajad panid lambid ja kuusk sai uhke!

Ringmäng Jõulumehega lõpetas lõbusa peo! Pidu ja
Jõuluvana meeldisid kõigile väga! Aitäh Sulle Jõuluvana!
Jõulud on tagasivaatamise aeg. Olime ka sellel aastal
tublid ja tegusad. Aitäh Kajale, Mairele, Siljale, Tiinale ja
Mallele tehtud töö eest! Aitäh lastevanematele
usalduse, abi ja toetuse eest! Aitäh Vallavalitsuse
töötajatele meeldiva koostöö eest!
SOOVIME KÕIGILE, KÕIGILE, KÕIGILE RAHULIKKE
JÕULUPÜHI, LÕBUSAT VANA AASTA LÕPPU JA
TEGUDEROHKET UUT AASTAT!
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3detsember 2003 Kooliuudised
Vana-Vigala Põhikooli tegemistest

25. november on kõigile teada-tuntud rahvakalendri
tähtpäev – kadripäev. Seda päeva on meie koolis igal
aastal tähistatud, enamasti kadrikarnevaliga. Seekord
tegime Mütsi-Salli-Vöö-Kadrikarnevali. Oli vaja vaid
mütsi või mõnd muud peakatet kanda, et karnevalil
osaline olla. Iga klass pidi ette valmistama
lühietteaste mütsist. Kõik etteasted olid toredad, ka
võis näha igasuguseid erilisi peakatteid. Väga huvitav
oli näiteks Liina Veeritsa kübar, mille kaunistamisega
oli väga palju vaeva nähtud. Tantsisime kõik koos
karnevalitantse ja igaüks sai oma teadmised proovile
panna kadripäevateemalises viktoriinis. Iga piduline
sai ka suu magusaks.
28. novembril tähistasime poistepäeva. Ürituse
korraldajaks oli 5. klass. Sel päeval paluti poistel kooli
tulla veidi pidulikumas riietuses, kuid kahjuks oli neid
noormehi väga vähe, kes sellest mõttest kinni võtsid.
Päeva lõpus kogunesid kõik poisid saali. Seal mängiti
tutvumismänge, peeti lõbusaid teatevõistlusi, arvati
kinnisilmi kompides ära erinevaid asju, tehti
pantomiime. Lõpuks valmisid pildid meie kooli
tüdrukutest.
5. detsembril said Vana-Vigalas kokku Kivi-Vigala,
Valgu, Haimre ja Vana-Vigala kaheksandikud ja
üheksandikud – toimus järjekordne ABC – õhtu.
Alustasime väitlemisega, edasi läks õhtu mänguga
“Tähed muusikas”. Laulud, mida ära arvata tuli, olid
jõuluteemalised. Järgnevalt meisterdasime erinevaid
jõulukaunistusi. Õhtu lõppes ühise diskoga.
15.-19. detsembrini on meie koolis jõulunädal. Sel
nädalal kaunistame oma ilusat koolimaja ja püüame
leida ja hoida enda ümber jõulurahu. Teisipäeval
käisid meil külas Kivi-Vigala kooli algklassid.
Kuulasime kõik koos mõlema kooli tublimaid
jõululuuletuste lugejaid ja mängisime erinevaid
seltskonnamänge. Jõulumeeleolu aitas luua ka meie
mudilaskoor kahe jõululauluga. Neljapäeval käisid
meie algklassid vastukülaskäigul Kivi-Vigalas, kus
meisterdati ühiselt jõulukaunistusi. Loodame, et
selliseid kahe kooli ühiseid ettevõtmisi tuleb ka
edaspidi!
Soovin kõigile Vana-Vigala Põhikooli poolt mõnusat
jõulusaginat ja seda, et me selles sagimises ja
ruttamises leiaksime aega ka üksteise ja oma laste
jaoks!

Silja Käär,
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Tublid õpilased Kivi-Vigala Põhikoolis

Teise veerandi lõpetasid ainult viitega järgmised
õpilased:
III klass - Amann Katre, Laan Piia, Niit Karolin,
Piperal Laura;
IV klass - Soosaar Sandra;
V klass - Laan Marin;
VII klass - Sisas Sille;
VIII klass - Jaagant Liis, Kivi Kristel;

Neljade ja viitega õppisid järgmised õpilased:
II klass – Amann Cathy, Liitmäe Janette, Rokk Triinu,
Siimar Liis;
III klass – Elmet Martin, Kiikajon Jürmo, Lubaso Sirli;
IV klass – Kreuz Aileen, Paluoja Siim, Seits Annika,
Viimne Tanel;
V klass – Andreller Mari, Jõendi Sille, Plamus Eerika,
Roosi Viiu;
IV klass – Kalmus Mari-Liis, Kuldja Anre, Orub
Andres, Viimne Vahur;
VII klass – Jaagant Siim, Jüürman Triin, Klementsov
Gerli, Tammeleht Eda;
VIII klass – Djatšok Jana, Liiva Tõnis, Lints Kristel,
Rukki Riho, Rämo Ülle;
IX klass – Kuldma Moonika, Maasalu Laura, Paaret
Annika, Soosaar Sander, Tammeleht Diana, Üürike
Martin

Väga headele ja headele hinnetele õppisid:
I klass: Holger Algma, Sigrit Nurm, Margus Põlma,
Signe-Renate Saar, Triinu Ülemaante
II klass: Taavi Kliss, Kristel Vitsberg, Tiina Otti
III klass: Grete Kupp, Raido Liitmäe, Tuuli Roosi,
Riho Tammis, Anni Vitsberg
IV klass: Liis Einling, Gretelis Liländer, Liina Otti,
Tanel Paavel, Meeli Pappe
V klass: Veljo Lasn, Teele Vänto
VI klass: Grete Välimäe, Monika Kalso, Kadri
Kaldma, Priit Tammis, Koidu Kannela, Rain Kalda
VII klass: Jürgen Algma, Sander Viljastu, Martti
Alesmaa
VIII klass: Arthur Kivi, Maarjo Rego, Liina Veerits
IX klass: Aet Jaakson

Lauatennis tõusuteel
Detsembrikuus toimusid Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli võimlas lauatennise
tasemevõistlused. Osa võttis võistlustest 24 inimest,
parematele kohtadele tulid:
A grupp B grupp
1. Igor Voznjuk 1. Ander Piho
2. Kert Kliss 2. Erki Laine
3. Ramo Viibus 3. Ronald Krasnikov
C grupp
1. Jüri Fedotov
2. Raido Tann
3. Urmo Sillakivi

Ilmar Luige

Vana-Vigala Põhikooli tublid õpilased

Ainult väga headele hinnetele õppisid:

II klass: Doris Välis
III klass: Sven Harlamov
VI klass: Mare Paavel, Paula Kivi
VII klass: Rauno Liländer
VIII klass: Jaana Liländer, Liisi Nisumaa
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4 Vallauudised detsember 2003

Vigala Vallavalitsuses ja volikogus

Vigala vallavalitsuses:

01.12.2003.a. istungil:
- otsustati tagastada maa neljale õigustatud

subjektile
- otsustati jagada üks kinnistu kaheks kinnistuks
- otsustati määrata Vigala hooldekodu koha

maksumused Vigala valla elanikele 3600
krooni kuu, väljastpoolt valda iseseisvalt liikuv
ja osalise ikontinentsivahendite kasutajale
4300 krooni kuu ja lamaja, pidev
ikontinentsivahendite kasutaja 4500 krooni
kuu.

- määrati hooldaja ühele abivajajale.
- Reservfondist eraldati 1200 krooni Kivi-Vigala

lastele bussisõidu kompenseerimiseks
Tallinna Nukuteatrisse.

17.12.2003.a. istungil:
- otsustati tagastada maa neljale õigustatud

subjektile
- määrati kompensatsioon ühele õigustatud

subjektile õigusvastaselt võõrandatud maa
eest

- kinnitati 12.12. 2003.a. toimunud Üti
majavalduse suulise enampakkumise
tulemused.

- kinnitati 12.12.2003.a. toimunud eluruumide ja
mitteeluruumide erastamise korraldamiseks
toimunud enampakkumise tulemused.

- Väljastati luba avaliku ürituse korraldamiseks
09.-10.07.2004 Vana-Vigala lauluväljakul

- otsustati väljastada ehitusluba puurkaevu
puurimiseks

- algatati Vanamõisa küla Lõu talu
detailplaneering

- arutusel oli OÜ Latte loomatervishoiu ja
loomakaitse puudused

- sotsiaaltoetusteks eraldati 5961 krooni
- reservfondist eraldati 800 krooni Vana-Vigala

lastele bussisõidu kompenseerimiseks
Tallinna Nukuteatrisse

Vigala Vallavolikogus:

28.11.2003.a. istungil:

- kinnitati Vigala valla noorsportlaste
stipendiumi saajad ja stipendiumi suurused

- otsustati kinnitada valla territooriumil
asuvatele erastatavatele ja tagastatavatele
maadele katastriüksuse sihtotstarbed

- algatati ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arengukava koostamine

- otsustati maksta valla asutuste töötajatele
reservfondi jäägi arvelt jõulutoetust

Maameeste ja –naiste ühised tegemised

13.detsembril olin kutsutud Teenuse mõisasse
Vigala Maameeste Seltsi ja Teenuse Taluseltsi
ühisele jõulupeole. Praegusel murrangulisel ajal
peavad kõik kokku hoidma, eriti kehtib see just
maainimeste kohta, sellepärast oli sellise peo
korraldamine väga tänuväärne ettevõtmine. Ühise
peolaua taga vahetati kogemusi ja õpiti naabreid
paremini tundma. Suure töö rahva kokkuviimiseks
tegi ära õhtujuht Lii Tammel Märjamaalt, kes
korraldas lustakaid mänge ja ühislaulmisi.
Osalejate nimel veelkord suur tänu sellise peo
organiseerijatele
On tore, et meie vallas on selline ühendus nagu
Maameeste selts. Ühiselt on käidud väljasõitudel,
on kujunenud traditsiooniks Jäneda talupäevade
külastused, on korraldatud õppepäevi, mille raames
oma ala asjatundjad jagavad infot uuendustest ja
uutest nõuetest maaelu arendamiseks.
Vigala Maameeste Selts ei ühenda ainult
põllumajandustootjaid, vaid seltsi liikmeteks võivad
olla kõik need aktiivsed inimesed, keda huvitab elu
maal.
Ootame oma ridadesse uusi inimesi uute mõtetega.
Lähemat infot saab Rein Liländrilt (telefon 048
24468).

Lilia Kulli

Vigala Vallavalitsuse 17. detsembri 2003
korraldusega nr. 273 on algatatud Lõu kinnistu
(Vanamõisa külas) detailplaneeringu
koostamine.
Lõu kinnistu detailplaneeringualgatamist taotles
Jaak Reeman. Planeeringu eesmärk on Lõu
kinnistu sihtotstarbe muutmine, jagamine kolmeks
krundiks ja planeeritavate kruntide ehitusjärgse
ulatuse ja servituutide vajaduse määramine.
Planeeritava ala suurus on 5,96 ha

Tähelepanu lapsed ja nende vanemad!

Jõuluvana on jätnud järgmistele lastele
kommisussid:

Anti Asumets Kermo Lepp
Kristo Lebin Gert Grüner
Carol Paal Ander Liivapuu
Emily-Melissa Pilv Kätlin Reidla
Rannel Kanter Mari-Liis Viirsalu
Andres Tohv

Kommid saab kätte Vana-Vigala Rahvamajast.
Info Astra Põlmalt 048-24-581
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5detsember 2003 Kultuur

Vana-Vigala Rahvamaja filmikava

E.5.01. kl.20.00
Saksa komöödia
“Good bye Lenin!”
21.a. Alexi ema oli eluaeg tõsine kommunist. Haiguse
tagajärjel sattus ta koomasse Saka Dv ajal ja kui ta
koomast väljus oli Berliini müür lammutatud ja
Saksamaa ühinenud. Et oma ema suurest
ehmatusest säästa otsustab Alex ema eest tõde
varjata. Selleks rajab ta kommunismi ühes eraldi
võetud korteris. Film kestab 1 h 56 min

E.19.01. kl.20.00
Prantsuse-Hispaania romantiline komöödia
“Hullude korter”
Prantsuse üliõpilane saab huvitava tööpakkumise
Barcelonas. Suutmata leida omale korterit on ta
sunnitud elama rahvusvahelises üliõpilaste
ühiskorteris, mille elanikud on kirjumad, kui vene
naise sitskittel. Kõik tema tegemised keeratakse
korralikuks europudinguks, milles tilk kuuma
Hispaania verd kõik pea peale keerab.
Filmi pikkus 2 h 02 min

E.26.01 kl.17.00
“Nodzufilm”
Seekord on Saja aakri metsa keskmes “väike roosa
tegelane” Nodzu, tuues teieni õpetliku loo sõprusest ja
pühendumisest. Selgub, et suurte tegude jaoks ei pea
olema suurt kasvu, vaid piisab ka väikesest roosast
Nodzust.
Film kestab 1 h 15 min

Kivi – Vigala raamatukogu soovib oma
lugejaskonnale kauneid jõule ja õnnelikku
uut aastat!

Lugemiseks on saabunud hulgaliselt uusi raamatuid:

teadmishimulistele
Lenz, Nikolaus 1000 seiklust kaante vahel
Tobias, Günter 1000 õpilaste küsimustele
Brown, Pauline Tikkimise entsüklopeedia
Barnden, Betty Hakka kuduma
Källmann, Stefan Ellujäämine looduse meelevallas
Lina, Jüri Skorpioni märgi all

ilukirjandust
Patterson, James Suudle tüdrukuid
Biin, Aarne Venemaalt armastuseta
Brown, Sandra Arutu armastus
Ortolon, Julie Aja mind hulluks
Baskin, Heino Otse läbi lillede

lastele
Rowling, J. K. Harry Potter ja Fööniksi ordu V osavate
Lindgren, Astrid Emili vemp nr.325
Lember, Ira Hull professor.
Tungal, Leelo Tubli Tuksi tööpäev

Koidula 160 ja Kreutzwald 200

Tänavu detsembrikuus tähistab eesti rahvas oma
kahe ärkamisaegse kultuuri -ja kirjandusloo suurkuju
Lydia Koidula ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
sünniaastapäevi. Koidulal möödub 24.detsembril 160
ja Kreutzwaldil 26.detsembril 200 aastat sünnist.
Kahe kirjaniku sünnidaatumites on paljugi ühist,
niisamuti olid neil ka sarnased huvid ja eneseteostus.
Ärkamisaegsete inimestena tundsid mõlemad muret
selle üle, mis saab Eestimaa tulevikust. Olles XIX
sajandi keskpaigaks alles hiljuti (1816.a.) pärisorjusest
vabanenud, tahtis eestlane ometi kord ise oma
saatuse üle otsustama hakata, nii nagu see oli
muistsel priiuseajal olnud. Et oma riiki luua, selleks
olid vajalikud ühine keel, kultuur ja majanduselu. Selle
nimel Eesti eesrindlikumad inimesed tegutsesidki.
Koidulal ja Kreutzwaldil oli ühine huvi kirjanduse vastu
ning soov eesti rahvast harida. Nad olid mitmes
mõttes esimesed. L. Koidula oli esimene naislüürik ja
rahvusliku teatri rajaja, samuti ilmus tema sulest
esimene algupärane näidend „Säärane mulk“.
Kreutzwald andis välja eesti esimese pildiajakirja
„Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on“. Ja muidugi
kaks tema hindamatut teost „Eesti rahva
ennemuistsed jutud“ ja eesti rahvuseepos
„Kalevipoeg“.
Kivi-Vigala koolipere tähistas kahe suurkuju tähtpäevi
reedel, 12.detsembril.
Päeva alustasime igale eestlasele tuttava laulu „Mu
isamaa on minu arm“, mille sõnade autoriks on Lydia
Koidula, kuulamise ja kaasa laulmisega.
Huvitavaid fakte ja seiku Fr. R. Kreutzwaldi elu kohta
rääkis meile raamatukogujuhataja Mai Sipelgas.
Me teame, milliseid kauneid loodusluuletusi on
kirjutanud ja millist südamevalu Eestimaa pärast on
oma isamaalistes luuletustes väljendanud Koidula,
vähem teame tema isiklikust elust, kasvõi sellestki,
kuidas olid Koidula tütred seotud oma ema
kodumaaga, mida meie koidulaulik nii väga armastas.
Sellest rääkis õpetaja Eve Kärsna.
Päeva jooksul toimus viktoriin Koidula ning
Kreutzwaldi elu ja loomingu kohta, mille võitsid 8. ja 9.
klass. Toimus ka luulekonkurss, kus väga tublidest
esinejatest valis peamiselt õpilastest koosnev þÛürii
välja parimad. Parimateks olid Mari-Liis Kalmus,
Karmo Jõendi, Perit Sergejev, Laivi Jõendi ja Kristel
Kivi.
Oma aktiivse kaasalöömisega muutsid õpilased päeva
vahvaks ja sisukaks.

Eve Kärsna
Kivi-Vigala Põhikooli emakeele õpetaja
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6 Pildiveerg november 2003

Vana-Vigala Rahvamaja

annab teada,
et kodustele lastele mõeldud

MÄNGUKOOL

alustab oma tööd 17. jaanuaril algusega 11.00

Juhendajaks on Raili Roosi.

Seniks kõigile lastele ilusatjõuluaega ja head
uut aastat!

VANA-VIGALA RAHVAMAJA

soovib kõigile Vigala valla elanikele

KAUNIST JÕULUAEGA

ja

TEGUSAT UUT AASTAT!

Puuraiduri armastus

Sa oled nõnda armas,
kui puuhalg puudevirnas.
Su keha nõnda sujuv,
kui palk, mis vee peal ujub.
Su süda nõnda tuksub,
kui puu, mis maha kukub.
Su suu on nõnda ilus,
kui kirves puude vilus.
Su käed on nõnda pehmed,
kui tammetõrust ehted.
Su naeratus nii lai,
kui maha löödud vai.
Ei tea, mis sinust saab,
mu kallis mootorsaag!

Heigo Nööp
Vana-Vigala Põhikool 9.klass
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Müüa 2 elamukrunti

Ülevälja 1 - 14000 m2

Ülevälja 2 - 12600 m2

Sihtotstarve: Elamumaa
Asukoht: Kernu küla, Kernu vald.
Projekteerimistingimused: väljastatud eramu,
abihoone, puurkaevu ja kogumismahuti
ehitamiseks.
Elekter: 3x25 A liitumine kruntide piiril.
Ühendusteed: Mõlema krundini viib vaikne ja
heas korras olev asfalttee, mis hargneb kruntidest
100-300 m kaugusel olevast Tallinn-Pärnu mnt. ja
piirneb krunte varjava kuusehekiga.
Telefon ja internet: liitumisvõimalus krundi piiril.
Lähimad sotsiaalobjektid: (0,5 km. raadiuses)
- 2 spordiplatsi ja jalgpallistaadion asuvad
300 - 400 m kaugusel,
- Kernu põhikool asub 400 m kaugusel,
- bussipeatus on 250 m kaugusel,
- pood jääb 500 m kaugusele.
- lasteaed asub 1,8 km kaugusel Haibas.
- Vallavalitsus 1,8 km Haibas
Naabrid: Lähimad majapidamised (Raua ja
Mardika) jäävad 150 -200 m. kaugusele.

Vallavanem Enn Karu tervitus: „Väärt koht kodu
rajamiseks. Vallavalitsus on uusasunikele abiks
nõu ja jõuga…“

Vt. Pilte ja lisainfot Kernu Valla koduleheküljelt
http://www.kernu.ee/?id=1021

MÜÜGIINFO
051-12-536

Ülevälja kaks eramukrunti on leidnud ka
heakskiidu Hansapanga poolt. Kliendihaldur
Margus Roht on meeleldi nõus Teid konsulteerima
finantseerimise küsimustes, kui helistate talle
numbril 6133439 või saadate meili-aadressile
margus.roht@hansa.ee

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT
METSA JA KINNISTUID HINNAGA
KUNI 90000 KR/HA. TASU KOHE!

051 10 415 051 79 866

Jätame vana-aasta seljataha ja
alustame uut aastat suure
mölluga

AASTAVAHETUSE DISCO

Kivi-Vigala Rahvamajas
01. jaanuaril 2004.a.

Muusika kell
01.00 - 02.00
Old Hits 80-90ndad DJ Kristjan
02.00 - 03.00
New Hits DJ Grim
03.00 - 04.00
Techno DJ Kristjan
04.00 - 05.00
Club and Trance DJ Grim
05.00 - 06.00
D'n'B DJ Kristjan
06.00 - 07.00
Hip-Hop DJ Grim

Pilet 25.- EEK

Südaööl ilutulestik!

http://www.kernu.ee/?id=1021
http://www.go2pdf.com
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28. detsembril kell 12.00 Kivi-Vigala Rahvamajas
LASTE JÕULUPIDU
Külla tulevad perekond Päkansonid.

Kodused lapsed saavad peol kätte oma kommisussid.

OÜ Estpuu avaldab kaastöötajatele Andrus
Naaritsale ja Raili Kruusmale kaastunnet tütre
kaotuse puhul.

Koguduse teated

Kolmapäeval, 24. detsembril
kell 18.00 jõululaupäeva jumalateenistus. Kaasa
teenib koguduse koor.

Neljapäeval, 25. detsembril
kell 11.00 jõulujumalateenistus armulauaga
kell 14.00 jõulujumalateenistus Vana-Vigala
raamatukogus

Pühapäeval, 28. detsembril
kell 11.00 jumalateenistus.
Pärast jumalateenistust koguduse jõulupuu.

Kolmapäeval, 31. detsembril
kell 17.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus

Neljapäeval, 1. jaanuaril
kell 11.00 uusaastapäeva jumalateenistus.

Jaanuarist alustab tööd täiskasvanute leerikool.
Leerikooli tulijatel palume pöörduda koguduse
kantseleisse,
mis on avatud E, R kell 10.30 - 14.30.
Koguduse telefon 04825690

Häid jõule ja lootusrikast uut aastat
Tiduvere küla elanikele ja kogu valla

rahvale!

Tiduvere küla külavanem

Tiduvere küla elanikud mälestavad 2003. aastal
lahkunuid ja avaldavad kaastunnet lahkunute
omastele ja sõpradele.

Tiduvere küla elanikud ja külavanem.

Vana-Vigala PENSIONÄRID!

Teisipäeval, 6. jaanuaril kell13.00 oleme koos
Vana-Vigala raamatukogus.

Külaliseks on meil Sirje ja Ingrid, vaatame
raamatunäitust ravimtaimedest.
Teelaud. Kaasa võtta midagi suupärast.

Oodatud on kõik.

Küünlaleegis
Imeline soojus,
Läidad küünla siis,
Kui vajad hubasust.

Ester Kõrvits “Lihtsad salmid”
Kõigile, kes on leidnud aega ja tahet abistada
Vana-Vigala küla elu mitmekesistamisel (Vana-
Vigala Põhikooli fassaad, laululava, Jaamas
külapäev, kodulooline näitus, Vigala
käsitöömeistrid Raplas näitusel jne.)

Suur tänu kõigile,
Mare Ülemaante

http://www.vigala.ee/ajaleht.html
http://www.go2pdf.com

