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Kutse tervisemessile!
Rõuge valla tervisenõukogu kutsub kõiki tervisest ning heaolust
hoolivaid ühinguid, spordiklubisid, ettevõtteid ja organisatsioone
osalema 10. oktoobril Rõuges peetaval tervisemessil.
Rõuges on juba kaks korda toimunud rahvaspordi mess, sel aastal
võtame ette tervise laiemalt. Messi eesmärk on aidata kaasa tervist
väärtustavate hoiakute kujunemisele ühiskonnas ja rääkida tervisest
kui füüsilisest, vaimsest ja sotsiaalsest heaolust.
Mess toimub Rõuge spordihoones laupäeval, 10. oktoobril kell
12–17. Messiprogramm on kirev ja tegevusi on palju, nii et tasub tulla
kogu perega.
Rõuge tervisemessil saab tutvustada oma ühingut, viia läbi
näidistegevusi, värvata uusi liikmeid, kohtuda uute potentsiaalsete
kaasamõtlejate-kaasalööjatega. Sellest tuleb tore päev kõigi jaoks!
Osalemissoovist palume teatada 28. septembriks aadressil
kadrikangro@hotmail.com või telefonil 510 7487. Palun märkige, kui
suurt pinda ja milliseid eritingimusi vajate ning kas plaanite läbi viia
aktiivseid tegevusi.
Messil osalemine on tasuta!

Eakate päev
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine toimub Rõuge
Rahvamajas reedel, 2. oktoobril algusega kell 13.00. Kell 15.00
kontsert "Las jääda kõik mis hea" – Boris Lehtlaan ja Are Jaama.
Bussiring väljub Rõugest kell 12.15 marsruudil Rõuge – Ruuksu –
Hurda – Kaugu – Sänna – Järvepalu – Nursi – Rõuge (Sänna 12.30,
Nursi 12.40).
Bussiring marsruudil Pärlijõe – Viitina – Suurõ-Ruuga – Jaanipeebu
– Rõuge väljub Pärlijõe kaupluse juurest kell 12.30 ja Viitina
bussijaamast kell 12.40.
Sadramõtsa, Ristemäe, Kellamäe, Listaku ja Rõugest Haanja
poolsete külade elanikel palume transpordisoovist teada anda
telefonidel 785 9138 või 5330 0153.
Ootame kõiki veetma koos toredat päeva!

Koduste hoidiste degusteerimine ja näitus Rõuges
Püssa küla kutsub taas kogu vallarahvast 26. septembril kell 11 Eesti
Ema juurde, kus toimub suur kodus valmistatud hoidiste näitus ja
degusteerimine.
Hea perenaine ja peremees, võta kaasa mõni purk oma parimatest
soolastest ja magusatest hoidistest või hoidistatud jookidest ning
üheskoos valime välja parimad retseptid. Publiku lemmikuid ootavad
auhinnad. Rõuge noored pakuvad hoidiste kõrvale pannkooke ja
smuutisid.
Mängib pillimees. Isetegijad, kohapeal saab müüa oma käsitööd ja
talusaadusi. Ootame maitsma ja osalema!
Korraldab MTÜ Püssä Küla Selts. Info telefonil 5554 2088 (Eveli).

Tantsuhuvilistele!
Uue hooaja esimesed kokkusaamised-infotunnid toimuvad Rõuge
rahvamajas järgnevatel aegadel:
* memmede rühm – esmaspäeval 14. septembril kell 16.00
* naisrühm – teisipäeval 15.septembril kell 18.00.
Ootame nii endisi kui uusi liikmeid!
Kui on soovi moodustada grupp noorematest naistest või
neiduderühm,
palun
andke
sellest
teada
aadressile
rahvamaja@rauge.ee või telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
2016. aasta suvel on Jõgeval tulemas II Naiste Tantsupidu, seega on
just paras aeg alustada suurele peole pürgimist.
Lisaks ootame ka infot inimestelt, kellel on huvi Marika Lalini
juhendatud seltskonnatantsu koolituse vastu (nii jätkukursusena kui
algajatele). Nii uued kui möödunudaastased huvilised, palun andke
oma soovist teada aadressile rahvamaja@rauge.ee või telefonil
506 1267 (Riina Kööts).

Möödunud laupäeval kogunes üle 30 Rõuge ja Haanja inimese mõttetalgutel,
kus Indrek Maripuu juhendamisel ning Tanel Talvest ja Maiden Paljakust
inspireerituna arutleti selle üle, mida igaüks ise oma kodukoha heaks teha saab

Tule sel nädalal kindlasti turule!
Juba homme, 11. septembril kell 16.30 Ala-Rõuge taluturul ootavad
teid Ilumäe talu oma köögiviljadega ning Vasula ploomid!
Oodatud on ka kõik teised oma sügisande, hoidiseid, käsitööd ja
muud müüma ning huvilisi ostma, kauplema ja talvevarusid
täiendama.
Turutunnid kestavad kuni talve saabumiseni, kohtume igal reedel AlaRõuges! Rohkem infot telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).

Noortekeskuse uus hooaeg!
Lahtiolekuajad
Rõuge noortekeskus avatud E–R 12–20, L 16–20
Nursi noortetuba avatud E, T, N, R 11–19
Viitina noortetuba on septembris avatud 15.09, 17.09, 21.09, 24.09,
28.09 ja 29.09 kell 16.00–19.00. Alates oktoobrist E, T, N, R 15.45–
19.00.

Huviringid
Sel õppeaastal läheneme laste ja noorte soovidele kursustena ja
pakume välja järgmisi teemasid:
UUS! Golfikursus: 18. september–31. oktoober, reedeti kell 15.00
Rõuge golfiplatsil Jaani-Peebu surnuaia lähedal. Varustust ei pea
endal olema. Juhendajad Rõuge Golfiklubist.
UUS! Astronoomiakursus: 9. oktoober–27. november, reedeti kell
18.00. Juhendaja Martin Mark.
Fotograafiakursus: 5. oktoober–30. november, esmaspäeviti kell
18.00. Juhendaja Martin Mark.
Kokanduskursus: 11. september–27. november, reedeti kell 17.00.
Juhendajad Maris Mägi ja vabatahtlik Ukrainast Larysa Goroshonska.
Rõuge TV: Esimene kohtumine reedel, 2. oktoobril kell 17.00.
Juhendajad Karel Saarna, Katri Kõva ja Liivika Koobakene.
Tüdrukute võrkpall: pühapäeviti kell 18.30 Rõuge spordisaalis.
Juhendaja Hippe Oimet.
Huviringid toimuvad Rõuges.

Üritused
Suupisted hoidiste näitusel!
Ootame kõiki 26. septembril kell 11.00 maitsma Rõuge noorte
kohapeal valmivaid suupisteid Püssa küla korraldatud sügisandide
näitusel Eesti Ema juures.
Avatud uste päev väikelastega peredele
26. septembril kell 13.00 ootame Rõuge noortekeskusesse uudistama
väikelastele mõeldud vahendeid. Loodame, et uued asjad
võimaldavad ka väikelastel koos oma emadega meie majas lustida!
Rohkem teavet telefonil 785 9384 või raugeank@gmail.com.
Perega metsa!
Rõuge noortekeskus kutsub pühapäeval, 13. septembril
(vanavanemate päeval) kõiki noori koos oma vanemate või
vanavanematega metsaretkele. Võib tulla ka üksi, olenemata
vanusest!
Saab korjata marju, seeni ja lihtsalt koos aega veeta! Tellitud buss
peatub kell 12.00 Nursi poe juures, 12.10 Rõuge noortekeskuse ees
ning 12.20 Viitina mõisa ees.
Pärast metsaskäiku ootab meid piknik, seega võtke palun kaasa
meelepärane söök/jook. Selga ilmale vastav ja metsas käimiseks
sobilik riietus.
Metsas on vahva! Rohkem infot saab Rõuge noortekeskusest,
telefonil 785 9384 või e-posti teel raugeank@gmail.com.

Hoiatus kutsumata külaliste eest
Viimastel nädalatel on Rõuges liikunud ringi inimesi, kes pakuvad
müüa riideesemeid, käituvad kahtlaselt või püüavad erinevate
ettekäänetega inimeste koju sisse pääseda.
Palume vallakodanikel olla valvsad ja kui teid külastavad inimesed,
keda te ei tunne, siis kirjutage üles nende auto number!

Rõuge valla toetuste ja kohaliku omaalgatuse
programmi infopäev
16. septembril algusega kell 16.00 toimub Rõuge vallamaja saalis
kohaliku omaalgatuse programmi ning Rõuge valla kultuuri- ja
sporditegevuse toetuse taotlemise infopäev. Infopäev on mõeldud
kõigile, kellel on plaanis ühest või teisest programmist oma
tegevustele toetust küsida.
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlemise tähtaeg on
1. oktoober (loe lähemalt altpoolt), Rõuge valla rahvakalendri
tähtpäevade tähistamise toetuse taotlemise tähtaeg 15. oktoober ning
kultuuri- ja sporditoetuste taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember.
Alates septembrist muutuvad Rõuge valla toetuste jagamise korrad ja
tähtajad ning taotlus- ja aruandevormid, mistõttu on uus info oluline
nii senistele kui uutele taotlejatele. Lisaks taotlusvoorudeks vajalikele
teadmistele antakse infopäeval ülevaade ka avaliku ürituse
korraldamisest Rõuge vallas.
Kohaliku omaalgatuse programmi tuleb tutvustama Kerli Kanger, kes
on Võru maakonna kohaliku omaalgatuse programmi konsultant.

Kohaliku omaalgatuse programmist
Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud ning
maavalitsused ootavad 1. oktoobriks kogukondade elujõulisust
edendavaid projekte.
Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamise meetmetest. Mõlema meetme
puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise
omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
Programmi tutvustavad infopäevad toimuvad Rõuge vallamajas
16. septembril kell 16.00 (koos Rõuge valla kultuuri- ja sporditoetuste
taotlemise infopäevaga) ning Võru Maavalitsuse II korruse saalis
17. septembril kell 10.00.
Kui sul on olemas hea idee kohaliku omaalgatuse programmi projekti
jaoks ning vajad ka pärast infopäeval kuuldut tuge ja abi taotluse
koostamisel, siis võid pöörduda Rõuge vallamajja projekti- ja infojuhi
poole: 5612 2901 või viivika@rauge.ee (Viivika Nagel).

Sänna kogukonnakeskus annab teada
Alates septembrist on Sänna kogukonnakeskus avatud
esmaspäevast reedeni kell 10–17. Nagu ikka, ootavad lugemissaalis
ajalehe-ajakirja-lemmikraamatu lugemise kõrvale maitsvad trühvlidšokolaadid ja soe jook.
17. septembril kell 18 on raamatukogus loovkirjutamise töötuba.
Juhendab sotsiaalteaduste doktorant Kaisa Kase. Osaluspanus 5
eurot, registreerumine kuni 15. septembrini internetis aadressil
https://goo.gl/QpiYfF.

Karaokeõhtu Ööbikuoru Villas
Ööbikuoru Villa täitub reede, 11. septembri õhtul kell 20.00 lõbusate
lauludega. Tule kuulama või ise osalema, et selgitada Võrumaa
karaokekuningas ja -kuninganna!
Õhtut juhib Jaanis Koppel. Kõigile tasuta sissepääs ja tervitusjook,
parimatele auhinnad. Info ja laudade broneerimine e-posti teel
aadressil villa@oruvilla.ee.

Teabepäev mäluhäiretega inimeste lähedastele
17. septembril algusega kell 15.00 oodatakse Rõuge rahvamajja
teabepäevale neid, kes kannavad hoolt eaka inimese eest, kellel:
* esinevad mäluhäired. Ta unustab igapäevaseid asju ja sattub
segadusse igapäevaste toimetuste tegemisel;
* võib ette tulla ekslemist ja raskusi tuttavate inimeste äratundmisega;
* esineb raskusi kellaajast ja päevadest arusaamisel;
* esineb süüdistamist, kahtlustamist, kurjust;
* esineb raskusi lihtsamate kodutööde tegemisel;
* võib olla diagnoositud Alzheimeri haigus või dementsus.
Teabepäev on osalejatele tasuta, projekti toetab Hasartmängumaksu
Nõukogu.

Teade Meie Liigume krossduatloni korraldajatelt
Laupäevaks, 12. septembriks välja kuulutatud krossduatloni võistlus
Rõuges jääb ära.
Kohtume järgmisel hooajal!

Rõuge Maarja koguduse teated
16. pühapäeval pärast nelipüha, 13. septembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus – Leskedepüha.
17. pühapäeval pärast nelipüha, 20. septembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
24. septembril kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.

Beebi- ja mängukool
Alustab taas beebi- ja mängukool. Tunnid toimuvad teisipäeviti kell
12.30 Rõuge lasteaia saalis.
Oodatud on 3-kuused kuni 3-aastased lapsed koos täiskasvanuga.
Beebikool on tasuta! Info telefonil 5354 3972 (Merle).

Jaanipeebu kitarrikool alustab hooaega
Ootame huvilisi noori ja täiskasvanuid algajate kitarrikursusele!
Esimene kokkusaamine on teisipäeval, 15. septembril kell 18.30
aadressil Haanja mnt 10, Rõuge kiriku pastoraadis (kiriku taga).
Rohkem infot ja registreerimine: indrek.hunt@gmail.com või
5841 5169 (Indrek Hunt).

Kontsert Rõuge kirikus
Pühapäeval, 20. septembril kell 16.00 esinevad Rõuge kirikus Eesti
Rahvusmeeskoori bariton Ott Indermitte ja Eesti üks tuntumaid
orelimängijaid Piret Aidulo.
Kontsertkava “Ave Maris Stella” on pühendatud Eestimaa
Maarjamaaks nimetamise 800. aastapäevale.
Pääsmed hinnaga 5 eurot on saadaval Rõuge rahvamajas ja kiriku
kantseleis.

Mehed, tulge laulma!
Rõuge segakoor ootab oma ridadesse uusi meeslauljaid, nii tenoreid
kui basse. Alustame hooaega esmaspäeval, 12. oktoobril kell 19
Rõuge rahvamajas. Koos käime korra nädalas, esmaspäevaõhtuti.
Ühine meiega, sest laul teeb rinna rõõmsaks ja hea seltskond teeb
elu lõbusaks! Info telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Kuidas saada info vallas paremini liikuma?
Head Rõuge vabaühendused, seltsid ja seltsilised!
Ootame teid arutelule sõna sekka ütlema, kuidas parandada veelgi
Rõuge vallavõimu ja kogukonna koostööd.
Arutelu toimub neljapäeval, 1. oktoobril kell 14.00–17.00 Rõuge
noortekeskuses.
Miks sellist arutelu on vaja?
Head infovahetust ootame ju kõik: vallaelanikud tahavad teada,
mis on vallavalitsusel plaanis või juba otsustatud, millal ja kuidas on
võimalik oma ideed vallavalitsuse või -volikoguni viia, millal ja kellega
saab erinevate probleemide üle arutada ning kelle poole mure korral
pöörduda. Või siis aeg-ajalt lihtsalt kindlustunnet, et me vallal läheb
hästi.
Vallavalitsus soovib samuti kuulda, kuidas elanikel läheb. Kas kellelgi
on lahendamata muresid, kuidas hinnatakse vallavalitsuse tööd.
Samuti teab vallavõim, et seltsidesse ja ühingutesse koondunud
tarku inimesi on nutikas aruteludesse kaasa kutsuda.
Kuidas sellist infovahetust kõige tõhusamalt korraldada?
Tartu ülikooli magistrandid said enne suve valmis Rõuge valla
kommunikatsioonistrateegia, milles on mõtteid, mis väärt jagamist ja
ka vastuseid eespooltoodud küsimustele.
Muuhulgas vaatame ka üle, kuidas on vallavalitsusel läinud Rõuge
valla avatud valitsemise tegevuskava elluviimine, millele pandi ühiselt
alus eelmisel sügisel Ööbikuoru villas toimunud mõttekojas.
Küsimustele otsime vastust loovas töötoas, kus kõik saavad nii kaasa
rääkida, kuid veelgi enam – ka kaasa teha!
Et saaksime meie kokkusaamise paremini ette valmistada, soovime
teada, kui palju inimesi on tulemas. Palun anna oma tulekust hiljemalt
29. septembril teada e-posti teel aadressil viivika@rauge.ee või
telefonil 5612 2901.
Arutelu korraldavad E-riigi Akadeemia ja EMSL. Üritus toimub projekti
„Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames.
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti
Fondi vahendusel. Rohkem infot: http://www.ega.ee/et/project/avatudvalitsemise-partnerlus-kohalikes-omavalitsustes/

