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  Swedbank  

Armas VENÜ pere liige, 

nagu allpool kirjas, ootab meid ees kirev jõulukuu. Küllap on igaühel veel muidki ettevõtmisi, sest 

aastalõpp meie ümber kipub ikka elurõõmus ja tegus olema. Sellegipoolest jääb meil kindlasti ka aega 
veeta mõned tunnid oma lähedaste ja sõpradega ning võtta hetki ainult iseendaga olemiseks. Seda 

kõike on meil kindlasti vaja, sest eesolev aasta tuleb hoopis teistsugune ja uute ettevõtmistega.  

Meie maja on juba jõulumeeleolus ning nüüd on siin veelgi mõnusam olla kui tavaliselt. Nautigem siis 
üheskoos seda suurepärast võimalust võimalikult palju ja kutsugem ka oma armsaid sellest osa saama.  

Soovin Teile meeleolukat jõuluaega, tundke end ikka hästi, tehke rõõmu nii iseendale kui ka oma 

kaaslastele.  
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                       Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Neljapäeval, 1 detsembril kell 14.00 

olete oodatud põlvkondadevahelisele kirjanduslikule pärastlõunale.  
„Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab.“ (J. Viiding) 

Meil on külas Kristiine Gümnaasiumi õpilased koos oma õpetaja Helmi Kellega. 
 

Laupäeval, 3. detsembril kell 14.00 

2. advendi eelne kontsert. 
Meile tulevad oma laulu ja pillimänguga pühademeeleolu looma  

Tallinna „Resemptoris Materi“ Seminari seminaristid. 

  
Teisipäeval, 6. detsembril  

kell 11.00 

kutsub Pille Juust viimast korda sel aastatl kokku meie tugiisikud. 
 

kell 13.00 

oleme oodatud Tallinna Linnavolikokku kohtuma esimees Jevgeni Ossinovskiga. 
 

Laupäeval, 10. detsembril kell 12.00 
läheb Liilia Maini Pihlak uudishimulike liikmetega Põhjala jõuluturule. 

(kogunemine Koplis Marati 5 endise Põhjala tehase väravas) 
 

Pühapäeval,11. detsembril kell 12.00 

on meil hea meel nautida 3. advendi pühapäeval ansambli „Meelespea“ meeleolukat laulu. 
 

Neljapäeval, 15.detsembril kell 13.00 

saab taas kokku Anu Noodi vestlusring,  
kus arutletakse oma elustiili muutmise ja täiendamise üle.. 

 

Reedel, 16. detsembril kell 11.00 

peab jõulupidu meie Vanaemade koor. 
 

Laupäeval, 17. detsembril kell 12.00 

sõidavad teatrilembesed Rakverre nautima teatrit ja linna jõuluilu (eelregistreerimisega). 



 

 

 

Pühapäeval, 18. detsembril  kell 13.00 

on meie maja vanaemade ja vanaisade päralt, kes kasvatavad üksi oma lapselapsi. 

Merike Roosilehe juhitavas projektis osalejad peavad oma jõulupidu. 
  

Esmaspäeval, 19. detsembril kell 13.00 

toimub esimene suur liikmete jõulupidu. 
 

Teisipäeval, 20. detsembril kell 13.00 
koguneme taas suurele jõulupeole. 

 

Kolmapäeval, 21.detsembril kell 12.00 

on oodatud pidutsema viimase suure jõulupeo külalised. 
 

Kolmapäeval, 28. detsembril kell 15.00 

viib Aime Makke huvilised Mikkeli muuseumisse.  
  

Jõululaupäevast, 24. detsembrist kuni esmaspäeva, 26. detsembrini kella 10st kella 15ni 

kutsuvad perenaised kõiki VENÜlasi koos oma sõprade ja pereliikmetega  

kaunilt kujundatud majja kosutavat JÕULUMEELEOLU nautima. 

Kaasa saab ka uue aasta jaanuarikuu kava.  
 

Teisipäeval, 27. detsembril  

viib buss soovijad jõululõunale Mustjõe kõrtsitallu (eelregistreerimisega). 
 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti, kl 13.00-15.00. 

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, 12. dets. kell 12.00. 

Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad eelkokkuleppel. 

                     
 

                      NÄITUSED 

     2. KORRUSE GALERIIS 

saame imetleda Krista Perli isikunäitust „Käidud tee kuldne tolm“.  

 

KÄSITÖÖTOAS 

 on väljas jõulunäitus. 

Samuti on seal saadaval meie meistrite uus käsitöö. 

NB! 

KOHVITUBA on avatud  kella 10.00- 17.00,  

nädalavahetustel kella 10.30-14.00. 
(müügil  küpsetised,võileivad, kohv, tee, mahl). 

SÖÖGITUBA on nautijate päralt avatud kuni 16. dets. ja  taas alates 27. dets. kella 12.00 – 14.00. 

RAAMATUKOGUS saab tutvuda ajalehtede ja ajakirjadega, lugeda ja laenutada raamatuid. 

 

TEADMISEKS! 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas, söögitoa toidusedelist, 

toimkondade ja ringide kooskäimistest  
saab teadetetahvlilt ja perenaistelt. 

Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole. 

Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja 
need on palutud igaühel kaasa tuua ja taas koju kaasa võtta.Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad 

kõrvaldamisele. 


