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Medlemsbrev
3/2017

Fågelsångens “Blåa villa” den 30.5. kl. 16
Helsingfors-Samfundet har erbjudits möjlighet att besöka en av de intressantaste gamla villorna
i Fågelsångens villaområde. “Blåa villan” bebos av konstnärsparet Helenius som nu lovat öppna
sitt hem för oss 30.5. kl.16. Här förflyttar vi oss hundra år bakåt i tiden.
Under vårt besök får vi bekanta oss med huset under ledning av vår värd, konstnär Jorma
Helenius som på ett sakkunnigt sätt berättar om såväl husets som hela villaområdets historia.
Besöket är avgiftsfritt för våra
medlemmar.
Vi samlas litet före kl. 16 på adress
Fågelsångsvägen 11
Efter vårt besök kan de som så önskar ta sig
en kopp kaffe i husets trevliga kafé.

Lättast tar man sig till Blå villan genom att promenera från Hagnäs förbi Stadsteatern och sedan
gå över järnvägsbron.
De 50 först anmälda ryms med. Anmälningarna registreras fr.o.m. 24.4 och samma dag emottas
också telefonanmälningar mellan kl 14-16 på nummer 040-1358508.

Vi delar ut historieböcker på Helsingfors-dagen 12.6 kl. 12-16
Helsingfors-dagen har firats alltsedan slutet 1950-talet på initiativ
av Helsingfors-Samfundet.
Dagen till ära delar samfundet gratis ut historieböcker.
Om du i januari missade tillfället att avhämta dina böcker så passa på nu.
På Helsingfors-dagen den 12.6 kan böckerna “Helsingin historia
vuodesta 1945, osa 2 ja 3 “ avhämtas från Stadsmuseets innergård,
bredvid huvudingången. Adress Aleksandersgatan 16.
Alla intresserade är välkomna att hämta sitt eget exemplar!
Inkommande höst kommer vi att besöka Sveriges Ambassad.
Den traditionella föreläsningsserien kommer att anordnas onsdagar 11.10-22.11.
Närmare information följer i nästa medlemsbrev.

VÄND>

Hänt under våren

På stadsplaneringsmässan i Narinken 12.5.
berättade samfundets ordförande Martti Helminen
om Aleksandersgatans
> historia.

20.4. Jussi Pajunen talar på
samfundets årsmöte under
rubriken “Minun Helsinkini”

Filmklubben ordnade under våren tre filmförevisningar i biograf Orion

Ett varmt tack till våra aktiva medlemmar!

Med önskan om en skön sommar
Martti Helminen

Katja Tikka

ordförande

verksamhetsledare

