Suomen Vallonit ry
Finlands Vallonättlingar rf

God början på året 2014, bästa valloner!
Året har börjat arbetsamt med att organisera utställningen om vallonhistoria och -konst på belgiska
ambassaden. Även om vi försöker vara tidmässigt i god tid ute kommer det ännu i denna dag nya
förslag om konst och arbeten. Det är trevligt att ni är aktiva! När man ordnar en sådan här utställning
för första gången och till på köpet hemma hos ambassadören, är det många saker man måste ta hänsyn
till. Men med gott samarbete och laganda får vi utställningen fint genomförd, även om det kräver
många arbetstimmar av alla frivilliga. Om ni har möjlighet att vara med om att främja utställningen på
något sätt (genom information, artiklar eller på något annat sätt), hör av er!
En annan sak som fick oss alla, speciellt styrelsen, att stelna till, var att vår internetsida (som har tagit
tid och arbete att bygga upp) försvann totalt, och nu ser det ut som om hela internetsidan måste
byggas upp på nytt. Nu är det ett bra tillfälle att fundera över vad vi vill berätta om valloner och vår
vallonförening. Har du någon intressant synvinkel på saken eller vill du skriva om det till våra
internetsidor?
Förutom vallonutställningen Valoon – into to the light – kommer vi under 2014 att ordna många
trevliga evenemang, där vi kan utväxla åsikter och njuta av andra valloners och vallonsinnades trevliga
sällskap. Skriv upp datumen i kalendern och ”tankemössan”, för ett möjligt deltagande. Vi tar gärna
emot förslag till program och utflyktsmål.
Följande evenemang
–

–
–
–
–

Valoon – vallonutställning på belgiska ambassaden 28.2–14.3.2014, öppning 28.2 klockan 17–
19. Utställningen är öppen varje dag 4–12.3 klockan 11–17, förutom måndagen den 10.3.
Hjärtligt välkommen! Du kan ta med dig vänner som är intresserade av valloner och konst.
Inbjudan kommer separat.
årsmöte i Björneborg i maj (datumet fastställs senare)
besök på Strömfors bruk under sommaren, möjligtvis under bruksdagen 14.6
från medlemmarna har det kommit ett förslag att besöka Mariefors bruk (Kellokoski).
Intresserar ett besök?
Svenska vallonföreningens resa till Vallonien i oktober 2014: intresserad att resa med dem?
Informera oss om saken!

Det finns fortfarande pins till salu, à 10 €. All post till oss, anmälningar och idéer kan skickas till epostadressen: fi.vallon@gmail.com
Låt oss njuta av vintern och kölden samt av trevliga gemensamma vallonevenemang!
Helena Miettinen & vallonstyrelsen medlemmar

