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2020 - VENÜ 25. sünnipäeva aasta 
Armas ühingukaaslane, 

olemegi taas jõudnud suve lõpu ja sügise alguse kuusse. Küllap oli suvi meie igaühe jaoks omamoodi 

tegus ja mõnus. Õnneks sõltus kõik valdavalt meist enestest, kuidas eesseisvaks ajaks valmis olla, sest 

kuri koroona andis meile õnneks veidigi vabamad käed oma eluolu korraldamiseks. Oleme suur jõud, 

nii et loodame üheskoos, et nii jääbki. Siis saamegi ehk selle tõve üle võidu ning võime nautida meie 

turvalist ja elurõõmsat argipäeva. Mihklikuu pakub VENÜ liikmetele aktiivset sisseelamist ühingu 

tegevusse, südikat kaasalöömist ja meeleolukat nautimist. Endiselt on teretulnud nii uued mõtted meie 

eluolu mitmekesistamiseks kui ka uued liikmed, kes toovad värsket verd ja väärilist järelkasvu. Mõne 

nädala pärast tähistame vääriliselt oma elurõõmu ja tervise varakambri kahekümne viiendat 

sünnipäeva. Peame seda erilist sündmust heaks ajendiks, mis tõukab meid hoolitsema, et meiesuguseid 

oleks juba varsti tunduvalt rohkem ja seitse nädalapäeva täis avastamist, oma elule värvi ja 

mitmekesisuse lisamist. Lootkem ikka endale ja oma senisele elukogemusele, sest see on ju kõige 

kindlam.  

Kosutavat uut hooaega meile kõigile! 

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                              Teie   Heino Hankewitz 
 

 

 
 

Teisipäeval, 1. septembril kell 12.00 

leiab aset meie tugiisikute suvejärgne kohtumine. 
 

Laupäeval, 5. septembril kell 8.30 

reis Peipsi veerele ja sibulateele (eelregistreerimisega). 
 

Esmaspäeval, 7. septembril kell 13.00 

käsitöönäituse „Ammuste aegade näputöid“ pidulik avamine. 
 

Teisipäeval, 8. septembril kell 13.00 

meie ringijuhi Irina Uritame fotonäituse „Loojangud“  

pidulik avamine 2. korruse galeriis. 
 

Neljapäeval, 10. septembril kell 12.00 

alustab tegevust uus töötuba – Anu Noot  ja „Tervislikult elamise teed ja viisid“ 
 

Reedest pühapäevani, 11.-13. septembril kell 12.00 

tutvumisretk Ruhnu saarele (eelregistreerimisega). 
 

Kolmapäeval, 16. septembril kell 11.00  

Külastame koos Aime Makkega Mikkeli muuseumi (1€ päev). 

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



 

Neljapäeval, 17. septembril kell 11.00 

saab üle hulga aja kokku valvelaua toimkond.  

Kõigil toimkonna liikmeil palutatakse ilmtingimata kohal olla.  
 

Kolmapäeval, 23. septembril kell 14.00 

Teeme tasa koroona tõttu ära jäänud ettevõtmise.  

Naudime üheskoos raadiohääle Härmo Saarmi ja Tammsaare teatri näitleja Tiiu Uibo 

esituses Albert Gurney näidendit „Armastuskirjad“. 
 

Laupäeval, 26. septembril kell 8.00 

minnakse üheskoos avastama Vormsi saart (eelregistreerimisega). 
 

Teisipäeval, 29. septembril kell 14.00  

olete oodatud suurele sünnipäevapeole. Kingime meie viimaste kuude (veebr., märts, aprill, 

mai, juuni, juuli, aug., sept.) hällilastele oma hea sõbra Harald Weileri alias Priit 

Põikliku ja tema saatja Anneliis Merelaiu meeleoluka kontserdi.  Lisaks asjaosalistele on 

teretulnud kõik hea muusika sõbrad. 

 

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 nõustab reisihuvilisi  esmaspäeval, 14. septembril kell 12.00. 

       Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab kokkuleppel (kontakt telefonitsi) 

 

                  NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on kuni 7. sept. väljas Tõnis Saadre lillefotode ning Eduard Tüüri karikatuuride näitus. 

Alates 8. septembrist saab nautida Irina Uritame imetabaseid fotosid päikeseloojangust. 

 

KÄSITÖÖTOAS  

kuni 6. septembrini ootab uudistajaid kottide näitus. 

Alates 7. septembrist võime imetleda ammuste aegade näputöid. 

Ühtlasi jätkub sealsamas meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA on taas sööjate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.  

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,  

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 endiselt vahetusjalatsites ja  

toajalanõud on palutud igaühel koju kaasa võtta.  

                                  Vedelema jäänud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele. 


