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2021 - VENÜ 25. sünnipäeva aasta
Kulla ühingukaaslane,
oh imet, ka tänavu ei jää suvi olemata. Tegelikult oli nii ka arvata, sest siinmail on neli aastaaega ikka
jõus olnud ja kevadele on alati ka suvi järgnenud. Õnneks on see ka tänavu nii, kuigi kuri
koroonaviirus ähvardas kogu meie eluolu pea peale pöörata. Nii nagu loodus pole alla andnud, nii
tulime meiega oma ühingus sellest võitlusest terve nahaga välja ning oleme õppinud uue tõvega
kenasti toime tulema. Paljud meie liikmed võivad selle eest kiitvalt oma õlale patsutada, teised aga
neile pika pai teha. Nüüd oleme kõik kosutava ja elurõõmsa suve ära teeninud. VENÜgi aitab omalt
poolt kaasa, et heast meeleolust ja tegutsemisvõimalustest ka suvekuudel puudu ei jääks. Hoiame ikka
kokku, et meie ühing püsiks ja meie igaühe eluvaim oleks ergas ja tegus. Kosutavat suve, nakatavat
teotahet ja uudishimu.
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel
Teie Heino Hankewitz

Teisipäeval, 1. juunil kell 12.30
tulevad tugiisikud üle pika taas kokku.
Küllap jätkub Pille Joosti eestvedamisel juttu ja arutamist kauemakski.
Reedel, 4. juunil kell 13.00
ootame kõiki liikmeid meie korralisele üldkoosolekule ja sellele järgnevale aiapeole.
Kui me kõik südamest loodame ja usume, siis tuleb ka ilm päikseline ja soe.
Kolmapäeval, 9. juunil
13.00 – kahe suurepärase viiuldaja Mari Targo ja Elo Tepi meeleolukas kontsert.
13.30 - võtab Anu Noot huvilised kokku töötoas „Tervislikult elamise teed ja viisid“.
Reedest pühapäevani, 11.-13. juunil 15.00
naudib reisiseltskond maalilist Ruhnu saart (eelregistreeimisega).
Kolmapäeval, 16. juunil kell 13.00
on meil taas külas VENÜ sõbrad Toomas Kuter ja Hambardzum Kechek
Lisaks meeleolukale kontserdile tutvustab laulja ja luuletaja Toomas
oma trükivärsket kogumikku „366 hetke“, mis on väärt nii lugemist kui ka kinkimist.
Koosviibimisele kutsume ka meie märtsi-, aprilli-, mai- ja juunikuu juubilarid.
Teisipäeval, 22. juunil kell 15.00
teeme oma parkaias jaanituld, grillime vorstikesi, sööme saiakesi,veedame mõnusalt aega.
(osavõtumaks 2 €, eelregistreeimisega)
Kolmapäeval, 30. juunil kell 13.00
saab taas üle pikaaja KUMUsse. Aime Makke ja 3 eurone sissepääs kutsuvad meid jälle
kunstiaardeid avastama (eelregistreerimisega)
Kolmapäeval, 7. juulil
viib buss reisisellid avastama Sillamäed ja Narva-Jõesuud (eelregistreerimisega).
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Teisipäeval, 13. juulil kell 11.00
kutsub huviringi „Minu kodulinn“ juht Liilia Maini Pihlak huvilisi
meie naabrite juurde Jaan Poska majamuuseumisse (eelregistreerimisega).
Laupäeval ja pühapäeval, 17.-18. juulil
on reisiplaanis sõit Rõugesse ja Haanjasse (eelregistreeimisega).
Kolmapäeval, 28. juulil kell 13.00
viib Aime Makke kunstirahva Kadrioru lossi (eelregistreeimisega).
Kolmapäeval, 4. augustil kell 17.00
kõlavad taas parkaias meie ammuse sõbra Tallinna Tuletõrjeühingu vaskpilliansambli
„Pritsu Brass“ esituses kaunid helid. Elamus missugune!
Laupäeval ja pühapäeval, 7-8. augustil
ootab Hiiumaa meie inimesi endale külla (eelregistreeimisega).
Kolmapäeval, 25. augustil kell 13.00
saame osa koos Aime Makkega väljapanekutest Niguliste kirikus (eelregistreeimisega)
Reedel, 27. augustil kell 13.00
heidame meie aiapeol pilgule mööduvale suvele ja juhatame sisse uue hooaja.
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 taas vererõhku augustikuus (vt. teadetetahvlit).
IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi).
VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele.
LIILIA MAINI PIHLAK nõustab reisihuvilisi eelneval kokkuleppel.
Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad eelneval kokkuleppel.
Asendusteenistuja ALEKSEI PILIPENKO annab nõu nii arvuti kui ka nutitelefoni asjus.
NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame ka suvel nautida meie liikmete looduskauneid maale.
KÄSITÖÖTOAS
on meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük.
TÄHELEPANU!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA ootab enda juurde hea isuga liikmeid kuni 3. juunini kella 12.00 – 14.00.
Pärast suvevaheaega on uks taas avatud alates 30. augustist.
RAAMATUKOGUS saab ka suvel kõigil nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,
avastada uut lugemisvara ja laenutada raamatuid.
MEELDETULETUSEKS
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,
toimkondade ja ringide kooskäimistest leiate teadetetahvlilt või kuulete perenaistelt.
Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.
Meie majas käiakse vahetusjalatsites ja
toajalanõud on palutud igaühel iga kord koju kaasa võtta.
Vedelema jäetud jalatsid visatakse ära.
Tasub vaadata ka mahajäetud ja unustatud asjade panipaika.
Ehk leidub seal just see ese, mida igatsete juba ammu taga.

