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Nyhetsbrev 1/2019

Usein puhutaan uudesta vuodesta ja uusista seikkailuista. Meidän tapauksessamme lienee sopivaa
tarkentaa, että uusi vuosi, lisää seikkailuja. Tässä niistä ensimmäinen!
Man brukar tala om nytt år o nya äventyr. I vårt fall kunde det vara lämpligt arr säga nytt år o mera äventyr.
Här det första av dem!

Lukuluku (jossa ollaan myös vieraisilla)
Minä haluan kirjoittaa kertomuksen niin että joka ainoa ymmärtää ja tuntee siitä oman
haaveensa. (Kirjeenvaihtoa)
Sekä kirjat että hyvä seura sopivat mihin vuodenaikaan vain, mutta erityistä tunnelmaa ne luovat
pimeän talven keskellä. Siispä tapaamme sunnuntaina 20.1. klo 18 alkaen Lallukassa (Apollonkatu
13) lukupiirin merkeissä. Illan vetäjänä toimii seuramme jäsen Maija Heikkilä ja teemana on tällä
kertaa taiteilijaelämä. Halukkaat voivat etsiä ennalta Toven teoksista mieluisia katkelmia aiheesta
ja tarjoutua lukemaan ne, mutta kuuntelemaankin saa toki tulla. Jos on taipumusta taiteen äärellä
iskevään nälkään, mukaan voi ottaa oman eväsnyytin ja mukin. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä
Lallukan taiteilijaklubin kanssa.
Ennen lukupiiriä on mahdollisuus tutustua Tommi Toijan ateljeehen, joka oli juuri se missä
Janssonin perhe asui 1930-luvulla. Kello 17.30 alkavaan esittelyyn mahtuu rajallinen määrä
osallistujia, minkä vuoksi ennakkoilmoittautumisia pyydetään perjantaihin 18.1. klo 16 mennessä
osoitteeseen info@tovejanssonseura.fi. Lukupiiriin ei tarvitse ilmoittautua.

Första kapitlet ()
Jag vill skriva en berättelse så att var och en förstår och känner igen sin dröm. (Korrespondens)
Både böcker o trevligt sällskap lämpar sig för vilken årstid som helst, men en speciell känsla skapar
de mitt i mörka vintern. Alltså träffas vi söndagen 20.1. med början kl 18 på Lallukka (Apollogatan
13) i läsescirkelns tecken. Kvällens modulator är sällskapets medlem Maija Heikkilä o temat är den
här gången konstnärsliv. Den som vill kan i förväg söka upp utdrag om ämnet o erbjuda sig att läsa
dem, men man kan naturligtvis också komma o lyssna. Om Du har fallenhet för att bli hungrig i
samband med konst, kan Du ta med egen vägkost o mugg. Vi arrangerar kvällen i samarbete med
Lallukkas konstnärsklubb.
Före läsecirkelnär är det möjligt att bekanta sig med Tommi Toljas atelje. Besöket börjar kl 17:30 o
med ryms en begränsad mängd deltagare, varför vi ber om förhandsanmälan senast fredagen
18.1. till adressen info@tovejanssonseura. fi. Ingen anmälan behövs för läsecirkeln.

Kun taiteilijaelämään on tutustuttu, odottaa kulman seuramme vuosikokous, johon joka nyyti ja
mymmeli saa tietenkin kutsun. Sitä sopii odottaa varsin pian lukuhetken jälkeen!
När vi bekantat oss med konstnärsliv väntar årsmötet bakom hörnet. Dit får varje knytt och mymla
inbjudan. Det kan man börja vänta på strax efter läsestunden.

Vuosikokous lähestyy!
Haluamme muistuttaa jäseniämme myös Vuosikokouksen lähestymisestä. Päivä on 26.
helmikuuta, kellonaika kuusi ja paikkana suurta intoa ja ihastusta herättänyt Keskustakirjasto Oodi.
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