En hösthälsning till er valloner!
Så här i varm sensommarstämning är det trevligt att återvända till minnen från våra gemensamma
vallonutflykter. Tack till er alla som var med i Orisberg i början av augusti!
Vi träffas nästa gång i Fiskars den 20 september. Då får vi också träffa medlemmar från vallonföreningen i
Sverige som besöker Svartå och Fiskars. Vi har kommit överens om en gemensam träff kl 11.15 och efter
det äter vi lunch tillsammans på Restaurang Kuparipaja. I buffétlunchen ingår salladsbord med bröd, två
varma rätter och kaffe eller te. Rätterna är rostad lax med dillstuvad potatis samt kyckling med basmatiris.
De som önskar delta i träffen och lunchen i Fiskars bör anmäla sig senast den 11 september till Lotta
Sundgren per e-post: lotta.sundgren@gmail.com eller per telefon 050-49 12 865 (eftermiddag eller
kvällstid). Specialdieter kan nämnas i sambad med anmälningen. Lunchen kostar 16,90 € och den bör man
betala i förväg på föreningens konto FI44 2012 1800 0168 34 NDEAFIHH.
Ifall du vill säga några ord eller delta i en liten presentation av vår förening under mötet, kan du tipsa om
det när du anmäler dig till Lotta. Det vore väldigt trevligt om möjligast många medlemmar från vår förening
kunde vara med och träffa de svenska vallonerna i Fiskars. Vi tackar nu redan de aktiva som har varit med
och ordnat vår sammankomst!
Vår traditionella jullunch äger rum den 28 november. Plats och tid återkommer vi till, men reservera gärna
dagen i era kalendrar.

www.vallonit.fi-nätsidor och uppdatering av dessa & facebook-gruppen & ideér
för vår verksamhet
Vi uppdaterar våra kraschade nätsidor i sakta mak och tar gärna emot hjälp av medlemmar. Hör gärna av
dig ifall du vill skriva innehåll till nätsidan eller uppdatera dem. Även om ni har önskemål och ideér
gällande nätsidornas innehåll är vi tacksamma för era bidrag. Gå även med i vår grupp på Facebook och
kommunicera med över 100 andra med vallonrötter. Kontakta oss per e-post till adressen
fi.vallon@gmail.com.
Tack till alla de medlemmar som betalat medlemsavgiften på 20 €. De som ännu inte betalat kan göra det
snarast på kontot FI44 2012 1800 0168 34 NDEAFIHH.
Kram till er alla och jag önskar er en glad höst!
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