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Mis on see, mis toob rahva ikka ja jälle Mihklisse, jääb Sinu otsustada, armas
laadaline.
On taas juuli kolmas nädalavahetus. Veel nädal tagasi ei püüdnud möödasõitja pilku
Mihkli kiriku juures mitte miski. Neljapäeva hommik tõi juba esimesed kauplejad
kohale.
15. juuli algas üsna jaheda tuulega ja sügiseselt. Siiski täitus laadaplats kella
kaheksaks kauplejatega. Silma hakkas varahommikune suitsukala järjekord.
Tervitussõnad laadalistele ütles vallavanem Andres Hirvela ja päeva juhatas sisse
Peeter Kaljumäe. Puhkpilli helide saatel algas kultuuriline osa, seejärel alustasid meie
isetegevuslased. Oma etteaste oli nõus esitama ka vastloodud külakapell Kalli külast.
Toredad tantsud olid selgeks õppinud Koonga kooli algklasside õpilased .
Osteti, müüdi, kuulati esinejaid ja äkki… hädakisa lahti, voolu pole, jäätised sulavad.
Tugev tuul oli liinile puu ajanud ja voolu välja lülitanud. Õnneks oli see ehmatus
siiski lühikest aega. Kultuuriline osa tänu Peeter Kaljumäele (pildil) ei saanud
kannatada, sest mees oli õigel ajal õiges kohas. Võttis oma pilli välja ja Lihula
rahvatantsijad esitasid oma lustakad rahvatantsud nii nagu poleks midagi juhtunud.
Riho Erismaa koduse generaatori abil sai lava voolu tagasi ja laada kava võis jätkuda.
Vaheldusid tantsud ja puhkpillimuusika.
Kes tahtis midagi hästi ilusat ja õrna, siis keskpäeval oli võimalus kuulata kirikus
Saaremaa organistide kaunist kontserti.
Pastoraadi ees kutsus Riina Kappak lapsi töötuppa meisterdama, voolima, värvima
jne. Väikesed laadalised said oma valmistatud näputööd kaasa. Kellel oli kaelakee,
kellel joonistus.
Autoga laadale tulles pidi autoomanik lunastama parklapileti ja sellega oli võimalus
osaleda parklapiletite loosimisel. Sel korral oli mitu firmat pannud üsna mõnusad
auhinnad loosirattasse.
Publikule vaatamist oli laadaplatsil veel küllaga. Selgitati välja selle aasta suhkrukotti
saaja ja kõige kiirem õllejooja nii naiste kui meeste arvestuses.
Rammumees 2006 oli vaatamist väärt. MTÜ Lõpe noored olid võistluse igati hästi ette
valmistanud. Võistlustulle astus viis julget. Aladeks olid palgi tõstmine, eri raskusega
kivide vinnamine alusele ja traktorikummi veeretamine. Teistest üle oli silmnähtavalt
Eero Laasner. Rammumees 2006 tiitli saigi endale Eero Laasner (pildil).
Päev jõudis sujuvalt õhtusse ja kell kaheksa astus publiku ette Aluste rahvamaja
näitetühm Vändra vallast. Oli nii rahvalikku osa kui ka parodeeriti tuntud lauljaid
meilt ja mujalt. Etteaste sai publiku suure aplausi osaliseks.
Õhtu jätkus simmaniga. Tantsuks mängisid sel korral Antti Kammiste ja Meelis
Punder. Tantsusammud said hoo kohe üles. Tantsuplatsil oli rohi päikesest nii
kõrbenud, et pillimehed pakkusid välja, et õled on peo ajaks kohale toodud. Mida aeg
edasi, seda tolmusemaks olemine läks. Tule valgel lookles taeva poole paks
tolmupilv. Tantsijad olid selle sees hallid kogud. On meil aastaid tagasi olnud
mudapidu, nüüd siis oli tolmupidu. Siiski ei seganud see kedagi ja hoogne tants ja trall
kestis seni, kuni pillimehed mängisid.
Siinkohal tahaks veel kord tänada Oidrema Farmid OÜ, Lõpe Agro OÜ ja Ants
Mõlderit, kelle abi ja toetus oli laada kordaminekuks väga suur. Suur toetus oli
Koonga Vallavalitsuselt ja KOHALIKULT OMAALGATUSELT, mille osaluseta ei
oleks laat olnud selline nagu sel korral oli.
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