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Armsad VENÜlased, 

soovin meile kõigile toredat advendiaega, kosutavat jõulumeeleolu ning rõõmurohket aastavahetust. 

Nagu allpool kirjas, pakub meie ühing ja tema imekaunis maja ka aasta viimasel kuul küllaga 

meelepärast tegevust ja meeldivat ajaveetmist. Kasutagem siis seda head võimalust võimalikult 

usinasti. 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                             Teie   Heino Hankewitz 

 

 

Pühapäeval, 2. detsembril kell 12.00 

juhatab advendiaja sisse meie Vanaemade koor. 
 

Esmaspäeval, 3. detsembril kell 13.30 

Teatri- ja Muusikaakadeemia praktikant Britta Luts jätkab muusikateraapia töötoaga. 
 

Teisipäeval, 4. detsembril kell 12.00 

kogunevad meie tugiisikud oma aasta viimasele nõupidamisele.  
 

Kolmapäeval, 5.detsembril kell 11.00 

lähme koos Aime Makkega KUMUsse (eelregistreerimisega valvelauas, sissepääs 1 € kohapeal) 
 

Reedel, 7. detsembril kell 13.30  

Kaari Sillamaa lastestuudio jõulukontsert. 
 

Laupäeval, 8. detsembril kell 9.00 

väljasõit Alatskivi lossi jõuluturule (eelregistreerimisega). 
 

Pühapäeval, 9. detsembril kell 15.00 

2. advendi pärastlõunakontsert „Valgus annab rõõmu“  

Esineb bariton Harald Jürgen Weiler, klaveril Anneli Merelaid. 
 

Esmaspäeval, 10. detsembril  

kell 12.00 - meie kauaaegse käsitööõpetaja Hulla Liivi mälestusnäituse pidulik avamine. 

kell 13.30 - koguneb taas muusikateraapia töötuba Teatri- ja Muusikaakadeemia praktikandi  

Britta Lutsu juhendamisel.  
 

Kolmapäeval, 12. detsembril kell 14.00 

algab reis Rakverre nautima linna jõuluturgu ja vaatama teatrietendust (eelregistreeimisega). 
 

Reedel, 14. detsembril kell 12.00 

Vanaemade koori jõulupidu.  
 

Pühapäeval, 16. detsembril kell 12.00 

Vanavanemate projekti jõulupuu koos vanaemade ja vanaisade ning lastelastega. 

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



 

Esmaspäeval, 17. detsembril kell 13.30 

lõpetab selleks aastaks Britta Luts muusikateraapia töötoa tegevuse. 
 

Teisipäeval, 18. detsembril kell 13.00  

peavad meie tugiisikud jõulupidu koos hooldekodude asukatega. 
 

Kolmapäeval, 19. detsembril kell 13.00 

kogunevad VENÜ liikmed oma jõulupeole. 
 

Neljapäeval, 20. detsembril kell 13.00  

on kaastöötajate esimene jõulupuu. 
 

Reedel, 21. detsembril kell 13.00 

on oodatud jõulupeole kaastöötajad, kes pole seni ühelegi peole veel jõudnud. 
 

4. advendipühapäeval, 23. detsembril ja esmaspäevast, jõululaupäevast, 24. detsembrist kuni 

kolmapäeva, 26. detsembrini kella 10st kella 17ni 

kutsuvad perenaised kõiki VENÜlasi koos oma sõprade ja pereliikmetega  

kaunilt kujundatud majja kosutavat JÕULUMEELEOLU nautima. 

Kaasa saab ka uue aasta jaanuarikuu kava.  
 

Reedel, 28. detsembril kell 10.00 

viib bussireis Jõelähtmele jõulurahu otsima ja leidma (eelregistreerimisega). 
 

Laupäeval, 29. detsembril, pühapäeval, 30. detsembril ja  

esmaspäeval, 31. detsembril kell 10.00-16.00 

saadame üheskoos mõnusalt kaminatule ääres istudes ja  

klaasikest hõõgveini maitstes vana aasta ära.  
 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring koos käib. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal AIME MAKKE. 
 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab taas uuel aastal alates jaanuarist. 

Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaise vahendusel). 

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, 10. detsembril kl 12.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 
 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on väljas Juta Soans-Laanpere isikunäitus. 

KÄSITÖÖTOAS  

saame nautida Hulla Liivi käsitöid ja saada osa Tiiu Meieri riiete näitusmüügist. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA pakub argipäeviti 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 kasutame vahetusjaltseid 


