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  Swedbank  

Armas ühingukaaslane, 
VENÜ järjekordne hooaeg kogub hoogu. Oleme uute oludega peaaegu ära harjunud, nendega leppinud 

ja kohanenud. Oskame end nüüd ka selle viiruse eest kaitsta ja teame, kuidas edukalt toime tulla. Nagu 

olen juba varemgi kirjutanud, meie soliidne iga ei luba meil  lõpmatuseni paremaid aegu oodata, vaid 

võtta parim sellest, mis meile on antud ja jäänud.  Koroona on pannud meid küll proovile, aga temast 

ei olene, kes võitjaks jääb. Ikka meist endist. Sellepärast kasutagem ka edaspidi juba veerandsajandi 

pikkust suurepärast võimalust elada end välja just Kadrioru põlispuude all, meie omas majas.  Ootame 

ka septembrikuus oma liikmeid  seitse päeva nädalas tegusalt aega veetma, end mõtestatult teostama, 

tundma rõõmu endast ja oma kaaslastest. Ühtlasi panen meie inimestele südamele, et  te samaaegselt 

ei jätaks unarusse järelkasvu eest hoolitsemist, sest meie eluviis väärib järgimist ja edasikandmist. 

Pole ju palju soovitud, et iga liige tooks meie sekka vähemalt ühe uue eakaaslase, kes tunneks samuti 

nagu meiegi rõõmu aktiivsest eluhoiakust ning elurõõmsa ja mitmekesise argipäeva kujundamisest. 

Ühingu kahekümne kuuendal sünnipäeval on siis tore kogeda, et meie väärikad read on jõudsalt 

kosunud ja meie eeskuju tujutõstvalt kaasakutsuv. 

Meeleokukat uut hooaega meile kõigile! 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                       Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Reedel, 10. septembril kell 14.00 

läheme koos Liilia Maini Pihlakuga uudistama Tantsupeomuuseumi aadressil Roseni12 

Rotermanni kvartalis. Kõik rahvakunstihuvilised on teretulnud 

(osalustasu 1 €). 
 

Neljapäeval, 16. septembril kell 12.00 

kutsub  Anu Noot  huvilisi 

oma töötoa „Tervislikult elamise teed ja viisid“  järgmisele koosolekule.  
 

Reedel, 17. septembril kell 11.00 

palub juhatus kõiki ringi- ja toimkondade juhte pidulikule koosviibimisele. 

(eelregistreerimisega).  
 

Laupäeval, 18. septembril  

viib bussireis huvilised Äntu järve äärde ja Emumäele 

(eelregistreerimisega)  
 

Kolmapäeval, 22. septembril kell 14.00 

tere tulemast meelolukale vene laulude kontserdile, kus kõlab  

noor lootustandev bassbariton  Savva Miroshnikov, klaveril saatmas Ülle Ulman.  
 

Neljapäeval, 23. septembril kell 11.00  

ootab valvelaua toimkonna juht Elle Peetson kõiki asjaosalisi nõupidamisele. 

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



 

Laupäeval, 25. septembril kell 12.00 

kutsub Jaak Ruus meid taas filmimatkale. Pärast suvevaheaega reisime taas koos ühte 

huvitavasse paika siin maakeral (jälgigem teadetetahvlit) . 
 

Neljapäeval, 30. septembril kell 14.00 

tutvustab meile oma uut trükisooja luuleraamatut „366 hetke“  

VENÜ  hea sõber  Toomas Kuter. 

 

 

EELTEADE 

Reedel, 1. oktoobril kell kell 13.00 

toimub traditsiooniline rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud matk. 

  Veel on aga sobilik matkarada kindlaks määramata. 

Iga ettepanek on kuni 20. septembrini teretulnud. 

 
 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja ENE-REET ALBER 

(võimlemisringid), toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

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. sept kell 12.00-13.00. 

       Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab kokkuleppel (kontakt telefonitsi) 

 

                  NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on veel viimast kuud üleval meie maalijate looduskaunid taiesed. 

 

KÄSITÖÖTOAS  

kestab meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA on sööjate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.  

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel uudistada 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 majja sisenemisel esitada valvelauas  

koroona vastu vaktsineerimise tõend või kanda maski. 
 

Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja  

toajalanõud on palutud igaühel koju kaasa võtta.  

                                  Vedelema jäänud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele. 
 

Kohale on jõudnud värske mesi meie oma teada-tuntud Lääne-Viru mesinikult. 

Teavet saab perenaistelt ja raamatukogu toimkonnalt. 


