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VÅRUTFÄRDER TILL BOTBY OCH
BRUNNSPARKEN
Vi besöker Botby Gård torsdagen
19.5 kl 16.30
He Kom med på en vårlig utfärd till det
historiska Botby Gård. Vi blir guidade av vår
styrelsemedlem Margit Karjala som också är
auktoriserad Helsingfors-guide. Hon tar oss
med på en promenad i den vackra parken där
vi får höra om traktens och gårdens historia.
Vi gör också ett besök i gårdens gamla sädesmagasin som i dag är ett mycket populärt vigselkapell.
Besöket avslutas med en gemensam måltid.
Botby gårds historia sträcker sig flere hundra år bakåt i tiden och är tillika starkt förknippad med
Helsingfors utveckling och tillväxt. Alltsedan 1200-talet har det funnits bosättning i trakten men först på
1700-talet bildades det som kom att bli herrgården Botby Gård.
Den nuvarande huvudbyggnaden är från tidigt 1800-tal. Efter vår promenad intar vi tillsammans en lätt
måltid i gårdens restaurang. Priset är 14,50€ och betalas på platsen.
Menyn består av grönsallad, salt paj, chokladkonfekt samt kaffe/thé
Anmälan är pga måltidsreserveringen bindande. Du kan anmäla dig genast per epost
toimisto@helsinkiseura.fi eller per tel. fredagen 13.5. kl. 12-14 på nummer 040-251 5758.
Obs. Anmälningar tas inte mer emot efter fredagen 13.5. Om du inte önskar delta i måltiden utan bara vill
komma med på vår promenad behövs ingen anmälan. Vänligen meddela oss också om eventuella allergier
eller övriga begränsningar betr. maten. Observera även att besöket innebär en del promenerande i
kuperad terräng.
Vi träffas framför Botby Gårds huvudbyggnad, Botbyvägen 7. Lättast tar man sig till Botby genom att ta
metron och stiga av i Botby. Välj ett tåg som går till Nordsjö. Från stationen är det en ca 10 minuters
promenad till gården.

Estlands ambassad i Brunnsparken öppnar sina dörrar för oss 23.5 kl. 16.30
Nu har vi möjlighet att bekanta oss med Estlands ambassad. Som värd för besöket står Estlands
ambassadör, Margus Laidre.
Ambassadbyggnaden i det grönskande Brunnsparken stod färdig år 1933. Funkishuset i två våningar är
det första huset som Estland låtit bygga för ambassadändamål. Efter att Estland förlorat sin självständighet
sålde Sovjet huset åt Bulgariska staten. Det skulle ta flere årtionden förrän Estlands ambassadör, efter att
Estland på nytt återfått sin självständighet, kunde fortsätta sin verksamhet här. Detta skedde i december
1995, då utrikesminister Siim Kallas öppnade den iståndsatta ambassadbyggnaden.
Då ambassaden önskar få en namnlista på besökarna
är förhandsanmälan obligatorisk. Anmäl dig den
19.5 kl. 12-14 på tel.nr 040-2515758. Samtidigt
börjar också anmälan per epost
toimisto@helsinkiseura.fi
Gruppstorleken är max. 30 personer. Vi ordnar ett
nytt besök på hösten ifall alla hågade inte ryms med
denna gång. Vi träffas på ambassadens adress Östra
Allén 10 i god tid före besöket. Välkommen med!
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Några ord om höstens verksamhet
Föreläsningsserie
Vår traditionella föreläsningsserie ordnas onsdagar 12.10-16.11.2016.
Platsen är som under de senaste åren Riksarkivets gamla forskarsal. Det preliminära temat
för årets föreläsningar är “Helsinki ennen Suomen itsenäistymistä, pääkaupungin
venäläisyys ja mitä siitä löytyy tänään”.
Föreläsningarna sker på finska.

Filmklubbens verksamhet
Helsingfors-Samfundet startade sin verksamhet i biograf Orion lördagen 2.4. Den första
filmförevisningen var en succé och uppmuntrade av det positiva mottagandet kommer vi
att inkommande höst ordna 3 st filmförevisningar. Temat är stadskulturen I Helsingfors
under 1930-1950 talen. Då samlas alla vänner av Helsingfors-filmer i biograf Orion.
Anteckna redan nu i kalendern lördagarna
1.10. Suurkaupungin elämää
15.10. Uutta Helsingissä!
12.11. Kaupungin valoja ja varjoja

Helsingfors-dagen söndagen 12.6.
Helsingfors-dagen firades för första gången på initiativ av
Helsingfors-Samfundet redan år 1959.
Dagen har under årens lopp blivit en sann karnevaldag.
Helsingfors-Samfundet deltar i firandet av vår
gemensamma stad genom att ställa upp tre stycken
bokförsäljningsbord runtom i staden.
Nu har du möjlighet till fördelaktiga bokanskaffningar på
Stadsmuséets innergård, Aleksandersg.16 eller på Botby
gård kl 10-14.
Böcker finns denna dag till salu också på adress Annegatan
13 (thébutiken Demmer) kl 12-15. Skulle vädret vara
regnigt är vi inne I butiken.

ETT VARMT TACK TILL ALLA VÅRA AKTIVA MEDLEMMAR
Ha en skön och varm sommar – och på återseende nästa höst
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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