Uu skirje 5 /2021

Nyhetsbrev 5 /2021

Ensimmäinen ja ainoa luku (jossa hämmästellään joulun olemusta ja
päätetään ottaa siitä selvää)
”Koko laakso oli täynnä valkoista vanua, se pei vuoret ja puut ja joen ja koko talon. Ja oli kylmä.
Tätäkö sanotaan jouluksi? kysyi Muumipappa hämmästyneenä. ….. Juuri ennen hämärän tuloa
joulun ruoka oli valmiina; se oli asete u pieniin kuppeihin kuusen ympärille. ….. Mahtaako joulu
olla hyvin nälkäinen? kysyi Muumimamma levo omana”.
(Näkymätön lapsi: Kuusi)
Luultavas saamme vastaukset kysymyksiin, kun kokoonnumme tasan kuukausi ennen jouluaa oa
keskiviikkona 24.11. poh maan niitä oikein syvällises , nau maan toistemme inspiroivasta
seurasta ja huolella tehdyistä herkuista kahvila Saurahuoneelle klo 17 hurmaavaan Käpylään.
Saurahuone (huom! ei kirjoitusvirhe ä!) on yksityinen, viihtyisä kahvila, jonka toiminta pohjaa
kestävään kehitykseen. Paitsi Toven teks en lukua ja pohdintaa, meille on siellä tarjolla
punaviiniglögiä, poro-leipäjuusto-karpaloquichea & salaa a sekä chilisuklaapiirakkaa. Ihanaa – ja
jänni ävääkin. Jos kaipaat kasvisvaihtoehtoa, ota yhteys Annikkiin annikki.vahatalo@elisanet.
Mukaan iloiseen juhlaan pääset maksamalla oman osuutesi 5 € (seuralla on ilo maksaa loput)
perjantaihin 19.11. mennessä lille Annikki Vähätalo FI87 8000 6710 0454 93. Paikalle mahtuu
rajoite u määrä jäseniä, joten toimi nopeas !
Kahvila Saurahuone sijaitsee Pohjolanaukiolla, osoi eessa Pohjolankatu 43, 00610 Helsinki ja sinne
on helppoa (ja varmaan mielenkiintoistakin) matkustaa, kun vaihtoehtoja on monia.
Ra kka 1:n päätepysäkki on ihan kahvilan kulmalla. Metrosta ra kkaan on kätevä taas vaihtaa
Sörnäisissä. Bussit 64, 65, 67, 69, 614, 550, tai 53 kulkevat myös siihen suuntaan. Kaukana ei ole
Käpylän asemakaan, jonne pääsee junilla K ja I. Itsellesi sopivimman rei n löydät helpos HSL
rei oppaasta. Ja pieni kävely idyllisessä Käpylässä saa aa viri ää jouluiseen tunnelmaan.
Kahvilaan kanna aa tutustua etukäteen osoi eessa www.saurahuone.com
Otatahan mukaan jouluisen lempitarinasi, jouluisia ajatuksia, muistoja!
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Olisipa mukava tavata - lämpimäs tervetuloa!

Det första och det enda kapitlet (där vi förvånas över julens natur och
bestämmer att ta reda på allt om den)
”Men hela dalen var full av våt bomull, bergen och träden och oden och hela huset. Och det var
kallt, ännu kallare än i april. ..... Är det dethär som kallas jul? frågade pappan förvånad. ..... Och
strax före skymningen var julens mat färdig och stod ordnad i små koppar runt granen. ..... Tror ni
julen är mycket hungrig, undrade mamman oroligt.”
(Det osynliga barnet: Granen)
Troligen får vi svar på frågorna då vi samlas precis en månad före jula on onsdagen den 24.11.
kl 17 för a begrunda dem rik gt ordentligt, njuta av varandras inspirerande sällskap och
noggrant gjorda delikatesser på café Saurahuone i det förtjusande Ko by. Saurahuone (obs inte
felskrivet) är e privatägt, hemtrevligt café vars verksamhet baserar sig på hållbar utveckling.
Förutom Toves texter och funderingar blir vi bjudna på rödvinsglögg, ren-brödost-tranbärsquiche &
sallad samt chilichokladpaj. Härligt och spännande! Ifall Du vill ha e vegetariskt alterna v
kontakta Annikki annikki.vahatalo@elisanet. .
Med på festen kommer Du genom a betala Din andel 5 € (sällskapet betalar med glädje resten)
senast fredagen den 19.11. på kontot Annikki Vähätalo FI87 8000 6710 0454 93. Deltagarantalet är
begränsat så gör det fort!
Café Saurahuone www.saurahuone.com nns på Pohjolaplatsen, på adressen Pohjolagatan 43,
00610 Helsingfors och det är lä o säkert intressant a resa dit då det nns era alterna v. Den
bästa ru en för Dig hi ar Du på HSL:s reseplanerare.
Ta med Din favoritberä else om julen, jultankar, minnen!
Så trevligt a trä as, varmt välkommen!
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Tove Jansson -seuran hallitus
Tove Jansson sällskapets styrelse
Annikki, Elina, Eva, Ka , Katri, Liisa, Marita ja Marja

