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Audru osavallapäevad 2022
2022. aasta Audru osavallapäevade programm meelitas
kohale palju rahvast. Täname
kõiki, kes üritusse panustasid
nii, et meie osavallapäevad
saaksid just sellised nagu
need olid – huvitavad ja rõõmupakkuvad igale osalejale.
Suur tänu väsimatule Kirsi
talu pererahvale Mari Jürjensi
kontserdi korraldamise ja tuntud headuses küpsetiste eest
ning Valgeranna Veinitallile
viktoriiniseltskonna võõrustamise eest. Teadmistes
võttis omavahel mõõtu 7
võistkonda. Sel aastal teadis
Andrei Korobeiniku koostatud küsimustele vastuseid
kõige paremini Audru nime
kandev võistkond.
Täname kõiki, kes pakkusid laadamelu kas siis millegi
maitsva, kasuliku või lihtsalt
meelelahutuslikuga. Hea meel
on selle üle, et sel korral oli
kohal ka Politsei- ja Piirivalveamet, kes rääkis lastele
ohutust liiklemisest nii maal
kui veekogudel ning näitasid, milliseid nähtamatuid
jälgi jätavad inimese sõrmed.
Pärnumaa Spordiliit tutvustas erinevaid spordialasid ja
kohal oli ka füsioterapeut,
kes andis liikumisalast nõu.
Audru Muuseumi ja raamatukogu ees rääkis jutuvestja
Jaak Känd jutte nii suurtele
kui väikestele. Raamatulaadalt võis endale meelepärase
raamatu igaüks niisama kaasa
haarata.
Suureks laste magnetiks
oli Mõisateatri ja Margrit
Kitse Laulustuudio etendus
„Onu Remuse jutud“, mida
vaatas Audru pargis üle kahesaja lapse.
Audru osavallapäevade nn
firmamärgiks on aastatega
saanud sõidukite ja tehnika
näitus ning Eestis üks omanäoliseim sääreväristajate
võidusõit. Sel aastal võistlesid
sääreväristajad esmakordselt
kahes kategoorias – originaalja tuunitud võrrid eraldi. Originaalvõrride kategoorias
võistles 14 sõitjat, kellest
esikolmiku moodustasid: 1.
Ervin Karu, 2. Madis Pappel
ja 3. Henri Heinla. Ära märgitud sai ka ainuke naisvõistleja
Gerda Tiido. Tuunitud võrride
kategoorias osales 9 sõitjat ja
sel korral läks võit üle väga
mitmete aastate peakorraldajale Aivar Tammele, 2. oli
Joel Toome ja 3. kohaga pidi
seekord leppima mitmeaas-

Fotod: Rein
Holtsmann.
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Jürjensi
foto: Kaido
Muttik.

tane favoriit Ain Randmaa.
Oma sõidukeid ja tehnikat näitasid rahvale ka Pärnumaa Vanatehnika Klubi,
meie kauaaegne hea partner
Kaitseliidu Pärnumaa maleva
Soontagana malevkond,
esmakordselt osales meie
osavallapäevadel Päästeamet,
kes näitas oma töövahendeid
ja -võtteid.
Õhtu jätkus Audru pargis,
kus rahvatantsurühmad Vallatu Auto, Kevade, Meie Valla

Eided, Hoiuspuu ja Tuuletallajad andsid kontserdi, mis
oma tantsurepertuaari pooles
võiks kanda möödunud Pärnumaa tantsupeo nime.
Audru osavallakeskuse
juht Priit Annus ja osavallakogu aseesimees Kai Oraste
tunnustasid Audru osavalla
kauneid kodusid, tänati Lilian
Kurgut ja Rauni Liivranda
Audru aleviku lilleilu hoidmise ja korrastamise eest
ning anti üle Audru osavalla

külalislahkuse tähed kõige
külalislahkematele osalejatele Audru osavalla külalislahkuse päeval 2022, kelleks
olid žürii arvates Dora Kesper
ja Lehe talu.
Õht u jätkus Pär nu a
capella vokaalansambli Mirt
kontserdiga, kelle ridades
laulab tenorit Audrust pärit
noormees Karel Tohv. Peale
Mirti tantsitasid rahvast alati
säravad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja ansamblist „Suured

tüdrukud“ ning DJ Urmas
Lass.
Pühapäevaõhtune Saara
Piusi ja Toomas Uibo kontsert
Audru Kirikus tõi rekordarvu
kuulajaid ja selleks, et kõiki
kontserdihuvilisi kirikusse
ära mahutada, tuli sinna tekitada lisakohti. Kontsert oli
seda väärt ja publiku aplaus
ei tahtnud kuidagi raugeda.
Kui muusikutel olid lisalood
otsas ja publikult küsiti, et
mis nüüd saab, siis hõigati

ootuspäraselt, et soovitakse
kuulata veel laulu „Võõras
mees“.
Audru osavallapäevade
peakorraldaja on Audru Kultuuri- ja Spordikeskus (Audru
Kultuurikeskus, Audru Muuseum ja Audru Spordikekus).
Järgmised Audru osavallapäevad toimuvad 3.-6. augustil 2023.
Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse direktor
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2022. aasta Audru osavalla kaunimad kodud selgunud
Selle aasta kaunite koduaedade konkurss on lõpule
jõudnud ja preemiadki Audru
osavallapäevade raames 6.
augustil Audru laululaval
toimunud üritusel üle antud.
Kauneid aedu külastas konkursi komisjon koosseisus
Maarika Keskoja, Liivia Äke,
Enel Käär, Anu Nurmesalu ja
Priit Annus, kes tegid ettepaneku Audru osavallakogule
anda välja heakorrakonkursi

„Kaunis kodu 2022“ preemiad kolmes kategoorias ja
Audru osavallakogu kinnitas
preemiate saajad. Selle aasta
laureaadid olid:
• Eramu krundi suurusega
üle 2000 m² – Aia tn 3 kinnistu Audru alevis
• Talumajapidamine – Põldeotsa talu Jõõpre külas
• Sotsiaal-, äri- või tootmisettevõte – Tamme talu
Malda külas

Õnnitleme veel kord kõiki
laureaate ja ootame järgmisel
aastal rohkelt infot meie osavallas asuvate kaunite kodude
kohta. Andke meile kindlasti
teada enda või naabri kaunist
koduaiast, sest komisjon ei
pruugi kõiki preemiat väärivaid aedu muidu märgata.

Aia tn 3 kinnistu Audru alevis

Priit Annus
Audru osavallakeskuse juht

Põldeotsa talu Jõõpre külas

Tamme talu Malda külas

Audru osavalla aasta õpetaja ja
lasteaiaõpetaja valimine
Audru osavald ootab kandidaate Audru osavalla aasta
õpetaja ja lasteaiaõpetaja
valimiseks. Tun nust use
omistamise eesmärgiks on
tähtsustada õpetaja rolli ning
tunnustada Audru osavalla
koolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning
kelle tegevus on positiivselt
mõjutanud Audru osavalla
arengut. Ettepanekuid aasta
õpetaja tiitli omistamiseks

ootame hiljemalt 15. septembriks e-posti aadressile
linnavalitsus@par nu.ee.
Kandidaatide esitamise vormid ja lisainfo leiab Pärnu
linna veebilehelt https://
par nu.ee/uudised/audr uosavalla-teated. Ettepanekuid
võivad esitada kõik soovijad.
Isikut, kellele on tunnustus
juba omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne
viie aasta möödumist. Audru
osavalla aasta õpetaja tiitlite
omistamise otsustab Audru
osavallakogu.

SPORT

2.-8. klasside aktus kell 9.30
1. ja 9. klasside aktus kell 12.00

N B ! 1. k l a s s i j a 9 . k l a s s i
õpilasi ootame kooli 9.00

Õpilaspiletite piltide tegemine
1., 4., 7. klassidele samuti kell 9.00
NÄ E M E KO O L I S !

Sellest sai Viola suvi
Küllap vaatavad paljud meie
lehelugejad rahuldustundega
tagasi möödunud suvepuhkusele – sai puhatud, remondiga
jännatud, aiandusega tegeletud, raamatuid loetud ja ehk
sportigi tehtud. Aga kas on
kellelgi midagi vastu panna
meie valla parima noorsportlase Viola Hambidge spordisuvele? Kahtlane. Eelmises
lehenumbris pajatasime Viola
muljetest pärast Euroopa
Meistrivõistlusi, aga siis oli
veel hulk võistlusi pidamata.
Teeme nüüd kõigist korraga
kokkuvõtte.
• Balti MV – 1. koht mitmevõistluses

1. SEPTEMBER AUDRU KOOLIS

• Eesti noorte karikavõistlused – 1. koht 800 m
jooksus
• U18 Euroopa MV – 6. koht
mitmevõistluses
• U18 Eesti MV – 1. koht
100 m tõkkejooksus; 1.
koht 400 m jooksus; 1.
koht 1500 m jooksus
• U18 Balti MV – 1. koht
4x400 teatejooksus (Eesti
rekord); 2. koht 400 m
jooksus
• U18 Euroopa Noor te
Olümpiafestival – hõbemedal
Palju edu järgmisteks
spordisuvedeks!
Sirje Suurevälja
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Suvekool Audrus 2022
1.-5. augustil 2022. aastal toimus juba traditsiooniks saanud vabahariduslaager lastele ja noortele vanuses 7-19
aastat Jõõpre Koolis. Seekord
osales tegevustes 126 õpilast,
kellega tegeles 20 rühmajuhti/kasvatajat, kelle hulgas oli nii noorsootöötajaid,
muusikuid kui pedagooge.
Suur tänu Jõõpre Kooli
direktorile Mati Sutt’ile, kes
juba neljandat aastat lubas
suvekoolil kasutada Jõõpre
Kooli hoonet ja õueala! Laste
ja kasvatajate suur kummardus rõõmsameelsetele kokatädidele Merlele ja Vallyle!
Aitäh maitsvate toitude eest!
Täname ka puhastusteenin-

dajaid Marikat ja Gerdat!
MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus tänab oma meeskonda, lapsi ja nende vanemaid hea koostöö eest! Suur
äitäh Pärnu Linnvalitsusele
toetuse eest!
Laagris pakutud tegevused olid taas erinevad ja igal
lapsel oli võimalus osaleda
enda valitud tegemistes.
Laagris osalesid ka sel aastal laulu-, tantsu-, kunstining muusikaõpetajad Läti
Vabariigist. Neid oli seekord
üheksa. Laagri projektijuht
Lauri Tolmats meelitas laagrisse seekord ka näitlejad
Anne Veesaare, Mari Torga
ning Kirill Havanski, kes

eest!
Laager lõppes välikontserdiga lastevanematele.
Sära silmades, esitasid lapsed õpitud laule ning tantse
ja draamaetüüde, tundsid
rõõmu valminud kunstitöödest, mille nad näituselt koju
kaasa võisid võtta. Suvine
päikesepaiste ja soodsad
ilmaolud aitasid kaasa, et
iga laagriline sai kaasa suure
portsu head tuju ning suvist
sära ka koduteele.
Laste soovil ehk kohtume
jälle juba järgmisel suvel!
aitasid laagripäevi rikastada
draama ning meedia osas.
Lastega tegelesid mitmed

Audru osavallas töötavad
õpetajad, aga ka kasvatajad
ning noortejuhid mujalt Ees-

Aruvälja noortetoa suvelaager
Juulikuu eelviimasel nädalal
toimus Ahastes MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi korraldatud Aruvälja noortetoa
suvelaager. Laagri idee sai
ellu viidud kohalike noorte
ettepanekul, kes õppeaasta
sees käivad Aruvälja noortetoas, kuid soovisid ka suvevaheajal kodukohas midagi
põnevat teha.
La ag r i läbivii m iseks
tuli juhendajatel alustuseks
läbida laagrijuhataja- ja
esmaabikoolitus. Seejärel
kirjutasime Pärnu Linnavalitsusse Noorsooprojekti toetuse taotluse, et saada toetust
laagri läbiviimiseks. Taotlus
oli edukas ja Pärnu Linnavalitsus toetas laagri läbiviimist
1000 euroga. Laagrisse oli
võimalik registreeruda 16-l
lapsel ja esimesed kohad täitusid minutitega.
Kolmepäevane laager oli
jaotatud teemapäevadeks,
kus lapsed said õppida iga
päev uusi teadmisi ja oskusi.
Laager oli nutivaba ja põhilised tegevused toimusid
värskes õhus. Esimene päev
oli spordipäev, mil viidi läbi

erinevaid võistlusmänge ja
päeva lõpus jagati diplomeid.
Teine päev oli matkapäev,
matkajuhiks endine kaitseväelane ja hobimatkaja
Heiki Mägi. Lapsed said
õppida esmaabi ja põhilisi
nippe looduses matkamiseks. Täname kohalikku
jahimeest Raul Tamme, kes
aitas kokku panna põneva
matkaraja ning Aruvälja
Jahiseltsi, kes lahkelt lubas
kasutada oma jahimaja, kus
lapsed said tuleasemel endale

ise lõunasöögi valmistada.
Kolmas päev oli loovuse
päev. Lapsed esitasid näidendi „Üks muinasjutt“,
mille oli erinevatest muinasjuttudest vahvaks lühinäidendiks kirjutanud Evelin Ots. Lapsed said endale
ise rollid valida ja näovärvidega grimmi teha, riietamisel ja lava dekoreerimisel
oli juhendamas õpetaja Ave
Teeääre, kes on lastele tuttav
Aruvälja nukuringist. Õhtul
toimus etenduse esmaesitlus

tist. Suur aitäh laagri meeskonnale tehtud töö, rõõmsameelsuse ja kannatlikkuse

Silvi Tolmats
Suvekool Audrus 2022
laagri juhataja

Malevasuvi sai läbi
lastevanematele, peale seda
sõime jäätist, pannkooke ja
iga laps sai ka tunnistuse
laagri läbimise kohta.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et laager oli väga edukas, sest
lapsed olid väga aktiivsed,
heatujulised ja osavõtlikud.
Kõik, mis oli planeeritud,
sai ka läbi viidud. Suur tänu
kõigile, kes laagrisse oma
panuse andsid. Suured tänud
Tammiste lasteaia kokale
Moonika Mikelsonsile, kes
hoolitses laste lõunasöögi ja
tervislike vahepalade eest.
Laste sõnul olid tema toidud
maailma parimad. Ja ilmselt see nii ongi, sest kuidas
muidu sai ta lapsed suure
isuga sööma punapeeti, mille
peale alguses enamus lapsi
nina kirtsutas. Suured tänud
ka meie usinatele vabatahtlikele Janne-Liis Tammele
ja Merelle Maripuule, kelle
kanda oli laagris abikasvatajate roll.
Järgmise laagrini!

Juba mai alguses alustanud Jõõpre Kooli igasuvine malevatöö sai selleks
suveks läbi.
Osales ligi paarkümmend Jõõpre Kooli õpilast.
Erinevaid töövaldkondi,
kus malevlased said käed
külge panna, oli ligi paarkümmend. Traditsioonilisemad neist: parkides
riisumine, värvimine, heakorratööd. Ka piirkonnad
olid vaheldusrikkad – töid
tehti Valgerannas, Aud-

rus, Jõõpres, Lavassaares,
Aruväljal ja Pärnus. Noori
juhendas meie oma kooli
vilistlane Kadi Rästas.
Teistest töödest erinev oli suur maalritöö
Lavassaare lasteaias, kus
malevlased Delia Saarman
ja Gabriela Reest said just
enne lasteaialaste tulekut
valmis rõõmsad väravapostid.
Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

Helen Maripuu
MTÜ Aruvälja Suurküla
Seltsi juhatuse liige

Juhatus otsustas. 73 aastat tagasi
Jälgime ikka huviga meie
riigi valitsuse ja ka Audru
osavalla volikogu otsuseid.
Aga milliseid asju arutati
näiteks augustikuus 73 aastat tagasi? Võtame aluseks
kohaliku kolhoosi “Uus tee”
(kolhoosi “Kalevipoeg” ühe
eelkäija) protokolliraamatu
aastast 1949.
Kirjapilt muutmata, talude
ja inimeste nimed lühendatud
esitähtedeks.
Kõik protokollid on originaalis kirjutatud sulepeaga ja
ka allkirjastatud.
Kolhoos “Uus tee” juhatuse
koosolek
Protokoll nr 8
Koosolek peetud 1. augustil ajutises kolhoosi keskuses.

Koos olid kõik juhatuse liikmed. Koosolek algas kell 9.
Juhatus otsustas järgmised
küsimused:
1. 3ndal augustil s.a. turustada Pärnu turul, vabaturu
hinnaga tapasaadusena
veiseliha. Juhatus määras
vastutavaiks müüjaiks SE
ja MJ.
2. Korraldada lõplikult viljaladud (aidad) vilja lattu
panemiseks.
3. Kasutada produktide müügist saadud summad väike
inventaari ja jooksvate
kulude katteks.
4. Juhatus otsustas vabaturul
turustada 268 kanamuna
vabaturu hinnaga. Vastutavaks müüjaks otsustati
määrata MJ.

5. Juhatus otsustas anda kolhoosnik SV-le 2 kg võid,
väljast poolt kolhoosis
käinud isikute assistendi,
zootehniku ja arvepidaja
abistaja toitlustamise kuludeks, kes olid korteris S
juures. Või anda juhatuse
korralduse nr 2 või hulgast.
6. Koosolek otsustas määrata
kolhoosi kontori asukoha
ajutisest keskusest varem
vastuvõetud keskusesse.
(end. P-U talusse) Kolimine otsustati lähimal ajal
ette võtta.
7. Koosolek lõppes kell 10.
Protokoll nr 9
Koosolek peetud 10. augustil 1949 a. kolhoosi keskuses
algusega kell 9. Koos olid kõik

juhatuse liikmed. Koosolek
arutas ja otsustas järgmised
küsimused:
1. Talvrukki peksuga alustada
hiljemalt 15. augustil.
2. Peale viljapeksu tasuda
esmajärjekorras riiklik
teravilja normikohustus.
3. Et kolhoosnikel puuduvad
lokomobiili kütteks puud,
otsustati kolhoosnike käest
laenutada vastav kogus
kütteks ülestöötatud puid,
lubades talvel teha kolhoosimetsast kolhoosi tööpäevade arvel tagasi vastav
kogus küttepuid, otsustati
laenata 10 rm.
4. Rukki peksu kohaks määrata talvised karjalautade
asukohtade lähedased platsid ja kaugemalt kolhoosi

põldudelt peks läbi viia
kolhoosnik LL juures.
5. Mahakandmise akt tõestatud ühe lamba kohta.
Komisjoni liikmed V, S,
AJ.
6. Mahakandmise akt veise
kohta läbivaadatud. Komisjoni liikmed S, A, V.
Koosolek lõppes kell 10.
Protokoll nr 10
Koosolek peetud 11. augustil 1949 a. kell 8 hommikul
kolhoosi keskuses. Koos olid
kõik juhatuse liikmed. Koosolek otsustas järgmised küsimused:
1. Korraldada heinatöö lõpetamiseks talgud välise tööjõudude abiga. Eelmised
heinaveotalgud nurjusid

halva ilma tõttu.
2. Koosolek otsustas tappa
heinaveotalguteks (ühissöögiks) 1 pullvasika kaaluga 50 kg. Arstitõendi põhjal et vasikas pole kõlbuline
elu-vasikaks. Vasikas maha
kanda aktiga. Komisjoni
liikmed AJ, AJ, MJ.
3. Juhatus otsustas heinatalgulistele ühistoitlustamiseks anda enda linnufarmist 52 kanamuna.
4. Koosoleku otsusega laenutada kolhoosi liikmete
käest normikatteks vilja.
Koostada laenutavate liikmete järjekord ja hulk kui
palju on laenatud.
5. Koosolek lõppes kell 9.
Protokolliraamatut sirvis
Sirje Suurevälja
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Toimetusele saatis luuletuse Audru külje all elav Erika Ruus. Luuletus sündis
poeskäigust kohalikku kauplusesse.
Muid tema tekste saab lugeda jutukogu.blogspot.com
Kodu!
Nüüd ma tean,
nüüd on mul vastus olemas!
Nüüd ma tean teadlikult,
selgemalt,
kus on mu kodukoht,
kus on mu mälestused armsad
ja mu juured...
Tuleb välja nii –
siiski päris sügaval!
*
See on Audru!
Selles nimes peitub palju
MINU jaoks!
SELLES nimes,
selles kohas
on nõnda palju nostalgiat!
Ja näib, justkui ikka veel,
rohujuure tasandil
iga kõrs mind tervitab
ikka veel!
Nagu kaugelt, pikalt teelt
saabunud rändajat –
nad tunnevad mu ära!
TEMA TUNDIS mu ära!
Selle,
kaugelt ning võõrsiltki
saabunud rändaja.
*
Ja see oli armas!

Emotsioon hingekelli puudutas,
TEMA JU mängis hellalt
minu hingekeeltest harfiga!
*
Need on nii armsad mälestused,
isegi võib-olla teadmata, miks!!?
Ei!
Tean küll ju nüüd –
see minu hingekeelte
harfiga mängija,
TEMA TEKITAS selle tunde!
Audru ise
tekitas sellise tunde mulle!
*
Arvasin siiani,
et mul pole kodukohta,
(sest päris oma kodu ju
TEGELIKKUSES, päriselus
polegi mul siiski siiani,
elan üürikorteris)
ega juuri.
Vale puha!
Mu süda justkui avanes,
ju siis oli aeg selleks küps!
Või olenes sellest,
kes avaks... mu südame...
ja täna rohkem mulle
teadlikuks sai, et ei ole ma siiski päris juurteta,
ei ole ma rohujuure tasandil
ka ilma kõrteta, sest –

kui oli alles
Audru aiandi aeg kunagi,
siis mina ju
oma ülemuse käsul
kohalikku parki läksin riisuma!
Ja nüüd
ja täna,
38 aastat hiljem
see park mulle vastu vaatab
otsekui kutsuks ta mind uuesti:
“Tule ja mind taas
ilusamaks tee!”
(See ettekujutus oleks tõesti
kui ajaränne mulle!)
*
Siis,
tol ajal
olin ma krips-kraps
noor naine,
täna aga –
on mul kark kaenla all,
kuid nagu me Ailiga poes
mõnusalt rääkisime:
“Elame ikka edasi, kasvõi niimoodi!”
Aitäh sulle, Aili, selle ilusa naeratuse ja
selle mõnusa momendi eest seal selles,
Audru poes!!
(08.07. 22)
Erika Ruus

SÜGISLAAT M
18.09.2022 kl 9–16

üüa
võib kõi
ke!

Lavassaares

Õnnitleme
vastsündinuid!
SOFIA SUTT
RON-RAYAN VÄLJAOTS
RAJU RIIVES
THEODOR SUTT
HELEENE REIMANN
HUGO-JASPER VESKE
TOMMI TUULING
LIIS-MARLEEN
NIKOLAJEVSKAJA
CHIDERA MARCEL
PARMAS
KREN TATRA
LEEN LIIVRAND
KIARA TÜRKSON
KATRIIN ITTER
MELISSA ERVIN

07.08.2022
09.08.2022
09.08.2022
30.07.2022
27.07.2022
27.07.2022
26.07.2022
15.07.2022
14.07.2022
21.06.2022
10.08.2022
04.08.2022
06.07.2022
14.08.2022

KIRIKUTEATED
Jõõpre Püha Suurkannataja
Georgiuse kirikus toimub
11.09.2022 kell 10.00 liturgia.
Olete kõik oodatud.
Info telefonidel:
Preester Agaton Paalberg 5384 1350,
Helju Holm 5196 8992

Suur Paunvere väljanäitus ja laat
17. september 2022. a

Väljasõit:
17. september 2022
kell 7.30 Audru kiriku parklast
kell 7.50 Hotell Pärnu eest
Tagasiteel Põltsamaa lossi veinikeldri ja Felixi kaupluse külastus.

Laada sissepääs 5 EUR
Bussitransport 30 EUR
Tagasi Pärnus ca 18.00

Info ja registreerimine
tel 5665 5693 AIVO

kl 10-15 Külamaja kohvik Jõhvikas

(Raba tn 3, maksta saab ainult sularahas)

kl 10-15 Teise Ringi Riiete Kaubamaja
(Raba tn 3, maksta saab ainult sularahas)

kl 11-12 Lasteteater

Lavassaare Külaselts

Rõõmulill etendus
"Pipi läheb kooli"

Kärbi talu hobused
Lavassaare
Raudteemuuseum
kl 9-17,
sõidab muuseumrong
Info ja registreerimine
kuni 16. september
aadressil
laatvanavara@gmail.com
või tel 5343 2464

kl 12-14 Kalle Vassila (rahvakannel)

Raul Roosiväli (teppo tüüpi lõõts)

Külastajatele laat tasuta, auto parkimine 2 eurot

Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus 21.05.2023

Tule ja naudi koos perega kaunist sügispäeva Lavassaares!
Pôldeotsa OÜ
Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee.
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Liis Künnapas,
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

