
Kõpu Külamäe õigeusu kirik – koolimja lugu

Üsna paljud Kõpu poolsaare elanikud võtsid 20. sajandi alguses vastu Vene tsaari õigeusu vastu lootuses, et ehk on see õiglasem, kui kohalikud baltisaksa parunid ja nende rõhumist heaks kiitvad luteri usu kirikuõpetajad. 
Krahv Ungern-Sternberg vene õigeusu kirikule maad anda ei tahtnud ja selleks, et ka Kõpus oleks õigeusu kirik, annetas kohalik talumees Johannes Küttim kirikuhoone rajamiseks tüki oma maast Kõpu Külamäelt. 
Ilusad helekollased tellised toodi laevaga Taanist ning kohaliku kalurid tõid need paatidega Kõpu poolsaare põhjaranda, kust need siis hobuvankritel Külamäele veeti. 
1910. aastal käiku antud kirikuhoone on omapärase põhja-lõunasuunalise plaanilahendusega, millist teist Eestis ilmselt ei ole. Ühisesse hoonesse on paigutatud kirikukooli kolm klassikomplekti, kirikuruumid jumalateenistuse läbiviimiseks ja õpetaja eluruumid. Väike sibulakujulise kupliga kirikutorn asus hoone keskosas kirikuhoone kohal. Sõja järel matsid neli Mägipe küla inimest kirikukella kiriku taha metsa. Üks viimaseid elus olevaid koguduse liikmeid Leida Popova (Küttim, Johannes Küttimi lapselaps?) arvab, et kõrgemale tõstetud lavapõranda all on säilinud ka ikonostaas. Tema nimelt ei usu, et Kõpu kandist pärit ehitajad ikonostaasi lõhkusid. Kõpu rahvamaja kunagine juhataja Reet Kark teab, et kiriku lähedusse on maetud kiriku tornikell.
1941. aastal, Nõukogude Liidu okupatsiooni alguses kiriku tegevus katkestati. Sõja käigus jäi hoone õige peremeheta ja lagunes. Ka kohe pärast sõda ei leidnud hoone kasutamist ja oli 1953. aastal varemeis.
1957. aastal ehitati hoone ümber küla kultuurimajaks ja sama aasta novembris peeti siin esimene tantsuõhtu. Ehituse käigus lammutati sibulakujuline kuppel, kahe klassiruumi asemele ehitati saal ning kirikuruumist ehitati lavaauk. 
1991. aastani toimis muinsuskaitsealune hoone Kõpu kultuurimajana. Valla tellimusel valmis 1990. aastal rahvamaja rekonstrueerimisprojekt, mille käigus oleks hoone põhjalikult ümber ehitatud. 
1996. aastal tagastati maja omandireformi käigus Kõrgessaare valla poolt endisele omanikule Eesti Apostliku Õigeusu kirikule. Kuna kirikukogudusest oli selleks ajaks Kõpus alles veel vaid mõned inimesed, kiriku tegevust ei taastatud, ja hoone jäi kasutuseta seisma. 
2002. aastal, mil Euroopa Liit hakkas toetama Eesti külalelu arengut, algatas 1997. aastal asutatud Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir poolsaare külade arengukava koostamise, mille aruteludes lõid kaasa aktiivsemad kohalikud elanikud. Kohalike elanike kindel seisukoht oli, et kui kuskilt on võimalik saada raha külakeskuse ehitamiseks, siis tuleb seda raha kindlasti kasutada Kõpu rahvamaja hoone päästmiseks.
2003. aastal 60 külaelaniku poolt kinnitatud ja Kõrgessaare valla arengukavale lisatud Kõpu poolsaare külade arengukava olulisimaks eesmärgiks saigi poolsaare inimeste jaoks kooskäimiskoha, Kõpu rahvamaja, mis kaasajal täidaks küla arenduskeskuse ülesandeid, taastamine.
2004. aastal sõlmis külaselts Valguskiir Eesti Apostliku Õigeusu kirikuga eellepingu, millega kirik andis hoone külaseltsile tasuta kasutusse ja seega seltsile õiguse taotleda erinevatest fondidest toetusi endise küla rahvamaja kordategemiseks. Samas lepingus kinnitas EAÕK kirikuvalitsus valmisolekut toetada hoone taastamist ning soovi rajada hoone pastoraadipoolsesse ossa väike kabel ja õpetaja eluruum. Kordatehtava hoone jaoks sõlmiti Kõrgessaare vallaga avaliku kasutuse leping.
2005. aastal taotles Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir Muinsuskaitseametilt toetust Kõpu rahvamaja projekteerimiseks. Toetust saime 73 500 krooni. 
2006. aastal valmis kunstiajaloolase Monika Eensalu käe all (OÜ Pihel ja Eensalu) Kõpu kirik-rahvamaja muinsuskaitse eritingimused ja arhitekt Allan Strus (Arhitektuuribüroo Allan Strus OÜ) alustas hoone projekteerimist. 
Kõpu poolsaare külade arengukavas 2003-2008 on kirjas kohalike inimeste unistus – et kõige külastavamal Hiiumaa ristteel, Kõpu tuletorni teeristil seisva ja tulutult laguneva rahvamaja akendes põleks taas valgus ning maja uksed oleks taas avatud nii kohalikele inimestel kui ka turistidele. 
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