Eesti parim mittetulundusühing 2001
Elurõõmus VENÜ liige,
õige pea helisevadki taas jõulukellad. Oleme olnud tublid ja teinud kõik selleks, et nautida
aastalõpu meeleolu. Kuigi meie suured peod jäävad tänavu pidamata, võime soovi korral tulla
kokku väiksemates turvalistes seltskondades. Niiviisi jätame üksteist ohustamata, hoopis
vastupidi – tunneme kaaslastest veelgi suuremat rõõmu. Perenaised eesotsas Enega on maja
muutnud eriti kauniks, nii et saame end siin kõik igal ajal väga mõnusalt tunda. Üle hulga
aastate toimub seekord jõululaat, mis pakub üllatusi ja avastamist igale maitsele. Kõik tegijad
on au sees ka aasta viimasel kuul. Küpsetajad, kokad, lindude eest hoolitsejad, kassitädid, igat
sorti perenaised – teie heateod paistavad jõulusäras eriti silma ja tähendavad veelgi rohkem
kui tavaliselt. Nii et tundkem uhkust ja mõnu sellest, mida oleme ise loonud, mida iga päev
loome. See on eeskujuks kõikidele meie eakaaslastele.
Meeleolukat jõulukuud meile kõigile!
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel

Teie Heino Hankewitz

Neljapäeval, 2. detsembril kell 13.00
avame pidulikult Krista Vanamöldri maalide naituse II korruse galeriis.
Esmaspäeval, 6. detsembril kell 11.00
toimub väljasõit Padise kastelli lõunasöögile (eelregistreerimisega).
Teisipäeval, 7. detsembril kell 12.00
tulevad tugiisikud Pille Juustu eestvedamisel oma tänavusele viimasele kokkusaamisele.
Esmaspäeval ja teisipäeval, 13. ja 14. detsembril
kella 10.00-15.00
on meie liikmed oodatud jõululaadale, nii oma käsitööd pakkuma kui ka ostlema.
Kutsugem ka sõbrad ja tuttavad laata uudistama,
sest head ja paremat jagub kindlasti kõigile.
Pühapäeval, 12. detsembril kell 11.00
toimub huvireis Viinistu kunstimuuseumisse (eelregistreerimisega).
Neljapäeval, 16. detsembril kell 12.00
kutsub Anu Noot osalejaid
oma töötoa „Tervislikult elamise teed ja viisid“ aastalõpukoosolekule.
Laupäeval, 18. detsembril kell 12.00
kutsub maailmarändur Jaak Ruus meid taas filmimatkale –
avastamist väärivaid maid jagub veel küllaga. Laskem end üllatada.
Pühapäeval, 19. detsembril kell 12.00
4. advendil, kuulame meeleolukaid jõuluviise ansambli „Meelespea“ esituses.
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4. advendipühapäeval, 19. detsembril,
reedest laupäevani, 24. kuni 26. detsembrini kella 10st kella 15ni
kutsuvad perenaised kõiki VENÜ liikmeid
koos oma pereliikmete ja sõpradega
nautima meie päevakeskuses valitsevat JÕULUMEELEOLU.
Ka jaanuarikuu kava on kaasa võtmiseks trükivalmis.
Teisipäeval, 28. detsembril kell 11.00
viivad Liilia Maini ja Peeter Pihlak huvilised jalutuskäigule Pirita kloostrisse
(kogunemine kloostri varemete väravas).
Kolmapäeval, 29. detsembril kell 10.00 (eelregistreerimisega)
ootab Mustjõe kõrtsitalu huvilisi maitsvale jõululõunale.
Reedel, 31. detsembril kell 12.00
süütame kamina, joome hõõgveini, kuulame muusikat ning
saadame üheskoos lõppeva aasta ära.
Tähelepanu!
Laualehe „Seenior“ uus number saab kuu algul valmis ja on soetamiseks saadaval.
Aitäh kõikidele autoritele. Teie vaev on end kuhjaga ära tasunud.
RINGID ja TOIMKONNAD
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil.
Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja
ENE-REET ALBER (võimlemisringid), toimkondi juhatuse liige AIME MAKKE.
NÕUSTAMINE
Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi).
Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00.
Proviisor IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi).
VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele.
LIILIA MAINI PIHLAK kohtub reisihuvilistega esmaspäeval, 13. detsembril kell 12.00.
Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad kokkuleppel
(kontakt telefonitsi).
NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame alates 2. detsembrist imetleda Krista Vanamöldri maale.
KÄSITÖÖTOAS
on väljas meie käsitöömeistrite loomingu näitus ja toimub jõulukinkide müük.
NB!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.
Köögirahvas peab jõuluvaheaega 22. detsembrist kuni 2. jaanuarini.
RAAMATUKOGUS saab lugeda ajalehti ja ajakirju, lugeda ja laenutada raamatuid.
TEADMISEKS!
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,
toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt.
Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.
Vastavalt üleriigilistele nõuetele tuleb valvelauas esitada koroona vastu vaktsineerimise
tõend ja majas kanda maski.
Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja
need on palutud igaühel kaasa tuua ja taas koju kaasa võtta.
Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele.

