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…Põllumees külvab seemne
mulda kevadel ja koristab
saaki sügisel. Talv tundub
kõrvaltvaatajale plaanipidamise ajana. Kultuuripõllul
on aga kõik vastupidi.
Aktiivne kultuurikündmise aeg hakkab hooaja tegemisi kokku koondama. Sügisel
muldakülvatud kultuuriseeme
– mõtted, ideed, plaanid pikaks
talveks on küpsemisjärgus. Ka
mina viskasin oma kultuuriseemne Kõlleste valla mulda
2007. aasta sügisel, 3. septembril. Aeg lendab märkamatult.
Peagi saame koos esimest saaki
lõigata.
25. mail esindavad tantsijad
Kõlleste valda Põlvamaa Kolme Põlvkonna Rahvapeol, Põlvas, Intsikurmus. 1. juunil osaleme Lõuna-Eesti Rahvapeol,
samuti Põlvas, Intsikurmus.
Seejärel 8. juunil Maakonna
Tantsupeol, jälle Põlvas.
Siis suvealguspidu – jaanipäev, 21. juuni. Päev algab
kell 14.00 võrkpallivõistlustega, mis kestab maksimaalselt
kella 18.00-ni. Kell 12.00 - 14.00
on palliväljak avatud harjutamiseks. Samas tänavakorvpall
(Alar Säärits). Kell 19.00 - 20.15
jaanimängud laululaval (võistlused üksikvõistlejatele - naistele, meestele, võistlused perekonniti; võistlused lastele). Samal ajal lastele avatud batuut
hüppamiseks. Kell 20.15 - 21.00
kontsert. Seejärel süütame jaanitule; tantsime Viljandi tantsuansambli Anne-Ly ja Kaido
muusika järgi; südaööl ilutulestik. Jaaniussi otsimisralliks
läheb orienteeruvalt kell 02.00.
Suve jooksul tuleb isetegevusringide esinemisi veel siinja sealpool valda.
Ja ongi käes suvelõpupidu vallapäev, seekord 23. august.
(täpsem ajakava järgmises lehes!).
Kõlleste Koljat, Krõõt, Kusti,
valitakse suvisel spordipäeval
12. juulil. Toimub ka ümber
järve jooks (täpsem info järgmises lehes!).
Isetegevuslastel on hea meel,
et on saanud terve pika talve
käia koos laulmas, võimlemas,
on hoitud end kursis kirjanduslike uudistega, välja mõeldud,
õpitud ning ette kantud uusi
nalju. Viimast lihvi ootavad
veel tantsud. Oleme end näidanud maakonna žanripäevadel,
käinud esinemislusti viimas
naabervaldadessegi. Suur tänu
ja sügav kummardus kohusetundlikele isetegevuslastele,
ilma kelleta poleks see võimalikuks saanud. Tänu ja kummardus repertuaari selgeksõpetamise eest ringijuhtidele. Tänu
ja kummardus vallavalitsusele
toetuse eest.
Oleme näidanud end iga
kuu toimuvatel peoõhtutel (veeb
ruarikuus ’’Krookus”, märt
sikuus ’’Karikakar”, jõulu-, kevad- ja vabariigi aastapäevapeol on laulud lahti lasknud
eakate lauluansambel ’’Liilia”
ning nalja visanud sõnasead-
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Valla kultuurielu rikastanud Salme Heinla lahkumispidu. 		
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muusikat pakkunud Jüri Ho- laulude-tantsudega sisustatud
menja, Naabri Valve, Siiri Känd jõulupeost, emadepäeva kontja Combo Bänd, Heino Tertes ja serdist.
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Linna ja Aare Jaama, Rein ja Sir- esinemas näha veel 31. mail
je Kurg, Svips, Per Longa Pärl, toimuval kevadpeol, kus saaAne ja Gunnar Loho. Nalja on dame kooli sügiseks kooliküpvisanud Kaarel Tuvike, Margus seks saanud lapsed. Tervitame
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ühistegevusid teemasse Põlva Püha Peetri koguduse õpetaja Leevi Lil- si. Tänusõnad Hiljale ja Hellele.
lemäe ja Põlva Muusikakooli Maha on peetud väärikas vallaMuusikud Raina Urb ning Sig- rahva jõulupidu, uusaasta tervituspidu. Ettevõtlikke inimesi
ne Pruus.
Meil on külas käinud Riigi- ja asutusi on meeles peetud täkogu liige Urmas Klaas, Põlva nuõhtuga.
Tänan kõiki peokülalisi, esimaakonna kultuuritöötajad.
Ühiselt korraldasid kool, laste- nejaid, abistajaid, mõtete-ideeaed ja klubi EV auväärse sün- de andjaid, teostajaid. Tulemas

on veel palju uut. Kui leiad,
et soovid midagi koos meiega
korda saata, sul on hea idee,
siis anna sellest julgesti teada.
Leiame koos väljundi ja teeme
ära!
Tore on kokku tulla uuendust saanud kultuurimaja saali.
Teid ootavad ees uued saalitoolid, uus heli- ja valgustehnika,
lavakardinad. Siinjuures soovitan: ’’Tule vaata, oma silm on
kuningas!”
Sügisel tulevad taas uued
küsitluslehed kultuurielu paremaks korralduseks (eelmisel
aastal tuli küsitluslehti tagasi
väga vähe! Miks!?). Avaldage
julgelt uusi mõtteid, arvamusi,
sest koos muudame külaelu aktiivsemaks!
Ootan kirju posti teel kultuuriseltsi tuues või e-meilitsi
kultuur@kolleste.ee v. meelirammul@hot.ee või telefonikõnesid numbrile 792 3416 v. 529
5848
Sündmuste kohta jälgige infot valla- või maakonna kodulehelt, teadetetahvlilt.
Tervitustega,

Meeli Rammul

kultuuriseltsi tegevjuht

Kaunid kevadilmad
täis päikest ja linnulaulu, meelitavad lapsi õue kiigele ja liivakasti. Kevade kauneimat püha, emadepäeva tähistas lasteaiapere reedel, 9. mail
Kõlleste rahvamajas.
Koos Kevadetüdrukuga lauldi laule,
loeti luuletusi emast,
kodust ja oma mängumaast.
Kimbuke
nurmenukke ja soe
kallistus tõi iga ema
silmadesse sära.
Aitäh ilusa peo
eest Meelile, Siirile,
Edale ja igale osalenule. Ees terendab
suvi.
Maikuu
viimasel
päeval
tähistame
traditsioonilist laste
kevadpäeva. Saadame teele jäljekordse
lennu 1. klassi astujaid.
Jättes
hüvasti
lahkujatega, ütleme
tere tulemast uutele lastele. Kes soovib
uueks õppeaastaks
oma lapsele lasteaiakohta, tulge, kirjutage avaldus.
Rühm komplekteeritakse 15. augustiks laekunud avalduste põhjal.
Seniks päikest teie
päevadesse ja uute
kohtumisteni!
Reet Lõhmus,
lasteaia juhataja
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