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Kulla VENÜ liige, 
 

uueks aastaks jutustan Teile veelkord loo, mis on juba paljudele tuttav jõulupidudelt. Kordus on aga tarkuse ema, 

nagu on keegi öelnud. 

Paul sai oma vennalt jõulukingiks auto. Kui ta oli ühel pärastlõunal oma büroost lahkumas, nägi ta, kuidas üksik 

poisike  tema uhiuue auto ümber tiirles. Poiss paistis autost tõeliselt vaimustuses olevat. „Kas see on Teie auto, 

härra?“ küsis ta. Paul noogutas: „Jah, minu vend kinkis selle mulle jõuludeks.“ Poiss jäi nagu naelutatud oma 

kohale seisma. „Kas tõesti. Ka mina sooviksin...“ ütles ta kogeledes. Loomulikult arvas Paul teadvat, mida oleks 

poiss endalegi soovinud. Küllap samasugust venda. Aga see, mida poiss nüüd ütles, üllatas Pauli niivõrd, et ta ei 

tahtnud oma kõrvu uskuda. „Ma soovin endale,“ jätkas ta, „et ka mina ise võiksin olla selline vend.“ Paul vaatas 

poisile suurte silmadega otsa ja kuulis end talt küsimas: „Tahaksid sa teha selle autoga väikese lõburingi?“ „See 

oleks küll vahva!“ tuli kiire vastus. Kui nad olid  oma lühikest tuuri lõpetamas,  küsis poiss särasilmil: „Kas ma 

tohiksin paluda, et  Te sõidaksite minu majatrepini?“ Paul muheles. Küllap tahab poiss majanaabritele näidata, 

millise vägava autoga ta koju viiakse. Kuid Paul eksis ka seekord. „Kas te saaksite seal peatuda, kus astmed 

algavad?“ Ta tormas välgukiirusel  üles. Veidi aja pärast kuulis Paul teda uuesti alla tulevat ja nägi kedagi 

kandvat. Poiss tiris süles oma liikumispuudega väikevenda. Poiss asetas venna trepi alumisele astmele ja hakkas 

talle autost rääkima. „Ühel päeval kingin ka mina sulle auto, siis võid sa kõikjal ringi liikuda ja näha imeilusaid 

vaateaknaid, millest ma olen sulle nii palju jutustanud.“ Paul väljus autost ning tõstis lapse kaassõitja istmele. 

Säravate silmadega sättis suur vend end tema kõrvale ning kõik kolm asusid väikesele jõulutuurile. Sellest sai 

neile unustamatu väljasõit, mis tegi pühad enneolematult eriliseks. Jõululaupäeval elu üle mõtiskledes mõistis 

Paul nüüd Jeesust, kes oli öelnud: „Õndsam on anda...“   

     

Rohket andmisrõõmu, armas kaaslane, tegusat ja mitmekesist uut aastat! 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                               Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

 Teisipäeval, 9. jaanuaril kell 14.00 

meie psühhoterapeudist huvimaalija Helena Bergmani isikunäituse pidulik avamine. 

 

 Kolmapäeval, 10.jaanuaril kell 13.30 

noortest muusikutest koosneva pärimusmuusikaansambli „Keris“ meeleolukas kontsert. 

 

Reedel, 12. jaanuaril 

 kell 11.00  

avab meie uus nõustaja  Mall Maasik tervisejuhtimise töötoa. 

Kõik oma tervisest hoolivad liikmed on oodatud. 

kell 14.30 

külastab huviring „Minu kodulinn“ Rahvarinde muuseumi, kus lisaks tutvumisele 

näitustega vaadatakse ühiselt filmi „Mandariinid“ (eelregistreerimisega).   
 

Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 14.00 

on taas Maria Kagani toidunõustamise aeg. 

 

Laupäeval, 20. jaanuaril kell 12.00 

teatriretk Viljandisse „Ugala“ teatri etendusele „Amalia“. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Reedel, 26. jaanuaril kell 11.00 

jätkab Mall Maasik  oma tervisejuhtimise töötuba. 

 

Laupäeval, 27. jaanuaril kell 11.00-13.00  

lauamängude pärastlõuna koos ringijuht Margus Makkega. 
 

Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 17.00-19.00 

lahtiste uste õhtu. Ootame külla huvilisi, kellest  võiksid saada meie ühingu uued liikmed. 

Laulab ansambel „Nostalgia“. Tulgem kõik külalisi võõrustama ja kontserti kuulama. 

 

Teisipäeval, 30. jaanuaril kell 14.00 

saame nautida Männiste Perebändi kaunist muusikat. Selle kontserdi kingime oma viimaste kuude 

juubilaridele. Oodatud on ka kõik teised muusikahuvilised. 

 

Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 13.30  

tuleb meile külla Riigikogu sotsiaalkomisjoni esinaine meie ühingu hea sõber Helmen Kütt. 

Nüüd on hea võimalus saada vastused kõikidele veel lahtistele küsimustele ja muredele. 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerib juhatuse liige REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab teisipäeval, 16. jaanuaril kell 10.00-15.00  

(registreerimine valvelauas igaks täistunniks). 

dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00, 

dr REET TABA valvelauas olemise päevadel. 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaiste vahendusel). 

LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi teisipäeviti kl 13.00 – 15.00 ja 

PAUL-MARKUS ORAV vastavalt eelnevale kokkuleppele.  

HELVE AADER (muusikateraapia toel) kokkuleppel huvilistega. 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega teisipäeviti kl 12.00-13.00. 

MARET VESKE aitab avastada loodusravi saladusi kolmapäeviti kl 12.00-13.00. 

LIILIA MAINI PIHLAK ootab reisihuvilisi  esmaspäeval, 15. jaanuaril kl 12.00-14.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

 

                   NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on väljas meie ühingu hiliste ärkajate maalinäitus,  

alates 10. jaanuarist võime imetleda Helena Bergmanni maalinäitust. 

KÄSITÖÖTOAS  

näeb käsitöönäitust, 

sealsamas kestab meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 

 
NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

 (müügil  küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl, kakao).  

SÖÖGITUBA pakub taas maitsvat lõunat alates teisipäevast. 2. jaanuarist kella 12.00-14.00. 

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,  

ajalehte „Elukaar”, lugeda ja laenutada raamatuid. 

 

MEELDETULETUSEKS 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,  

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt. 

Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.  

Meie majas käiakse vahetusjalatsites!  

 



 
 

 

 


