Suomen Vallonit ry
Finlands Vallonättlingar rf

Helsingfors 14.10.2014
Ärade representanter för vallonsläkter i Finland, trevlig begynnande vintersäsong 2014!
Ett varmt tack till er alla som kom till Befolkningsskyddsmuseet 11.10. Särskilt vill jag tacka Jaana och Tero
som ställde upp som värdar för träffen och till Tero för föredraget om resan till Vallonien och CD:n om
vallonkontrakten.
En del av er hann ta en titt på Ifolor-boken om VALOON-utställningen, som jag har sammanställt. Om du
vill beställa ett tryckt exemplar av boken till dig själv eller någon släkting, kontakta mig. Jag skickar
detaljerade anvisningar om hur den beställs. Beställningen måste dock göras inom 25 dagar.
Nästa gång träffas vi sedan i Åbo, gott folk.
En lunchträff i julens tecken ordnas i Åbo lördagen 29.11.2014.
Vi träffas lite före kl. 12 vid hemmuseet Ett Hem, adress Biskopsgatan 14 (bakom Domkyrkan drygt 100
meter längs ån). Vår guidade tur i det praktfulla gamla hemmet, fyllt av konst, börjar kl. 12.00.
Kl. 13 tar vi oss tvärs över gatan till Restaurang Hus Lindman, adress Biskopsgatan 15. Där intar vi en
högklassig lunch bestående av ett rikligt sallads- och fiskbord, varmrätter, efterrätt och kaffe. Efter lunchen
hålls ett kort extraordinarie föreningsmöte i samma lokaler. Möteskallelsen bifogas separat. Det finns bra
med parkeringsplatser på Hus Lindmans gård.
Efter det här har vi fri tid att vandra omkring på den stämningsfulla julmarknaden på Gamla Stortorget
alldeles intill Domkyrkan. Vid torget ligger det berömda Brinkalahuset, från vars balkong julfreden utlyses.
I husets övre våning serveras kaffe eller glögg samt läckra bakverk. Marknaden öppnas kl. 11.00 och stängs
kl. 17.00, då adventstiden inleds genom att närmare ettusen lampor tänds i den jättelika julgranen, som
rests utanför Domkyrkan.
Den som vill njuta av vacker julmusik kan söka sig till Domkyrkan, där den berömda manskören LauluMiehet ger sin traditionella julkonsert kl. 15. Efter lunchen och mötet hinner man dit bra. Konserten tar ca
en timme, och sålunda blir det också tid över för julmarknaden och julgranständningen kl. 17. Sedan är det
dags att starta hemåt, om man inte vill övernatta i Åbo och besöka julmarknaden på nytt på söndagen från
kl. 11 framåt.

Någon gemensam transport har vi inte denna gång, utan alla ska ta sig till Åbo på egen hand. Man kan åka
med egen bil eller samåka med någon annan vallon eller åka kollektivt. Tåg- och bussförbindelserna till Åbo
är utmärkta från både Helsingfors och Tammerfors. Nedan finns uppgifter om några lämpliga turer mellan
Helsingfors och Åbo. Mera information om andra avgångar och biljettpriser finns på nätet eller stationerna.

-

-

Från Helsingfors avgår ett tåg kl. 9.02, som är framme i Åbo kl. 11.00. Pensionärsbiljetten kostar
19,80 €. Från järnvägsstationen går åtminstone bussarna 32 och 42 till närheten av Domkyrkan. Det
är förmånligt att åka taxi i Åbo.
Tillbaka från Åbo till Helsingfors går tåg kl. 18.00 och 20.00. Biljetterna 18,70 € och 14,00 €.
Buss från Helsingfors avgår kl. 9.00 (snabb). Den är i Åbo vid Domkyrkans hållplats ca 11.30, det
lönar sig att stiga av där. Priset 13,96 €.
Expressbuss från Helsingfors avgår kl. 9.30 och stannar vid samma hållplats kl. 11.35. Samma pris.
Tillbaka till Helsingfors kan man ta bussen kl. 19.02 från Domkyrkans hållplats, framme i Helsingfors
kl. 21.30. Samma pris.

Välkommen till Åbo och upplev julstämningen där!
Nu ges det alltså tillfälle att njuta av julstämning i Åbo, av julmarknaden och av jättetrevligt sällskap.
Närmare uppgifter om programmet i Åbo ger Jaana Juvala, tfn 040 70 96 824 eller per e-post
jaana.juvala@pp.inet.fi .
Betalning: Hela paketet inkluderande inträde, guidning och lunch samt Laulu-Miehets konsert kostar 50 €
per person. Utan konsert är priset 30 € per person. Betala avgiften i samband med anmälningen till Finlands
Vallonättlingars konto FI44 2012 1800 0168 34.
Anmälning: fi.vallon@gmail.com senast 11.11.
Bienvenue! Välkommen!
Helena Miettinen ordf.
Finlands Vallonättlingar rf
helena.miettinen@amke.fi
tfn. 0400 241753

