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  Swedbank  

Kulla VENÜlane, 

mulluses septembrikuu kavalehes avaldasin lootust, et pärast vihmast, jahedat ja päikesevaest suve  

tuleb tõeliselt kuldne, rõõmsameelne ja meeldivate üllatuste rohke sügis. Nii oligi. Paistab, et seda 

tasub soovida ka tänavuseks vananaistesuveks. Küllap läheb siis tänavugi niimoodi. Juhatame uue 

hooaja septembrikuus sisse ulja hooga, alustame aiapeoga ja jätkame teada-tuntud toimingutega. 

Toimkonnad on olnud tegusad kogu suve vältel, nüüd lisandub neile tasapisi ka enamik huviringe. 

Lisaks on kavas mitmeid toredaid üritusigi, mis huvilisi ligi meelitavad. Meie uksed on valla nii 

omainimestele kui ka uutele liikmetele, teretulemast kõigile!  

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 Esmaspäeval, 4. septembril kell 13.00 

avame 2. korruse galeriis pidulikult meie akvarellijate suvemaalide näituse. 

 

 

Teisipäeval, 5. septembril algusega kell 13.00   

VENÜ rahva hilissuvine AIAPIDU   

Kübarad ja kaabud pähe, hea tuju kaasa ja üksteise seltsi nautima. 

Oodatud on samuti meie omatehtud küpsetised. 

 

Kolmapäeval, 6. septembril kell 11.00 

KUMU külastus meie giidist juhatuse liikme Kaja-Riina Plumanni sõbralikul juhtimisel 

(eelregistreerimisega, piletiraha 1 €, kogunemine muuseumis) 

 

Pühapäeval, 10. septembril kell 11.00 

tähistame koos meeleolukalt vanavanemate päeva.  

Hiline hommikusöök mõnusas seltskonnas (eelregistreerimisega). 

 

Teisipäeval, 12. septembril kell 12.00 

saavad kokku tugiisikud  

jagamaks suviseid kogemusi ja tegemaks plaane eelseisvateks kuudeks. 

 

Neljapäeval, 14. septembril kell 14.00 

Noorsoopolitseinik Mari-Liis Mölder  räägib  meile käitumisest liikluses,  

sellest, kuidas kaitsta ennast ja oma vara, muuta oma kodu turvalisemaks,  

hoiduda petuskeemidest ja teha hädaabikõnet.  

 

Laupäeval, 16. septembril kell 08.00 

Ekskursioon Peipsiveerele ja sibulateele (eelregistreerimisega). 

 

 Kolmapäeval, 20. septembril kell 13.00 

läheb huviring „Minu kodulinn“ A. H. Tammsaare muuseumisse  

(eelregistreerimisega, kogunemine muuseumis L. Koidula tänavas, sissepääs 2 € kohapeal). 

 

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



 
Neljapäeval, 21. septembril kell 14.00 

alustab meie toidunõustaja Maria Kagan oma sügistalvist loengusarja. 

 

Kolmapäeval, 27. septembril kell 13.00 

avame 2. korruse galeriis pidulikult Ann-Liis Randrüüt-Mühle fotode näituse. 

 

Neljapäeval, 28. septembril kell 15.00 

Meeleolukas pärastlõunakontsert "Sügisklassikat meeshäälele". 

Laulab bariton Harald Weiler. Klaveril saadab Anneli Merelaid. 

Kavas kauneid barokiaariaid, romantismiaegseid kammerviise, sügavmõttelisi neegerspirituaale ja 20. 

sajandi viisistatud helgeid frantsiskaani palveid. 

Kontsert on ühtlasi kingituseks viimaste kuude juubilaridele.  

 

Laupäeval, 30. septembril kell 13.00-15.00 

Lauamängude pärastlõuna koos oma ala asjatundja Margus Makkega. 

 

 

EELTEADE  
Pühapäeval, l. oktoobril kell 13.00 

Rahvusvahelise eakate päeva traditsiooniline matk viib meid seekord Pääsküla rappa,   

Täpsem teave teadetetahvlil. 

 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring oma tegevust jätkab. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiavad silma peal AIME MAKKE ja EVE LINDRE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIMON nõustab teisipäeval, 12. septembril 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 perenaise vahendusel). 

LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi teisipäeviti kl 13.00 – 15.00. 

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, 12. septembril kl 12.00-14.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN võtab vastu neljapäeval, 28. septembril kl 13.00-14.00. 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

Alates 04. 09. on väljas akvarellijate suvemaalid, alates 27. 09. Ann-Liis Randrüüt-Mühle fotod. 

KÄSITÖÖTOAS  

Jätkub 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 alates esmaspäevast, 28. augustist äripäeviti maitsvat lõunat kell 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!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


