70-årsjubileum på

Lövsta Herrgård!

Lördagen den 14 juni 2008
Lövsta öppnar sina portar
för Sällskapet Vallonättlingar!
Vi firar vårt 70-årsjubileum och det kommer att bli
aktiviteter hela dagen! Tillsammans med Lövsta Bygderåd och Vallonbruk i Uppland har vi lyckats få ett
toppenprogram just för dig denna dag!
Här är något, av allt det som finns
att titta på kl 11-16:
• I Arkivet kommer det att finnas forskarhjälp samt
information om gamla gravvårdar.
• I Smedbostaden är det försäljning av historisk
litteratur och den berömda upplandskubben.
• Försäljning av SVÄ-artiklar, bl.a. vallonskiva,
släktutredningar, nålar, dekaler.
• Guidningar av mälteriet och bryggeriet.
• Film ”Den siste Vallonsmeden" av
Birger Eriksson. Smeden i filmen, Hasse Gille,
kommer att vara på plats.
Visningar kl 12, 13, 14 och 15 . Pris 40:-.
• Entréknapp för 50:- innefattar:
Guidning av herrgården
Brusvandring
Kyrkan
Barnens bruk
Utställning en ”Järnets historia”.

På kvällen blir det stor fest på Herrgården. Storleken
på matsalen begränsar antalet deltagare.
Först till kvarn....
Vi börjar kl 17.00 med en välkomstdrink på trappan,
sedan fortsätter vi till matsalen i herrgården och får
en förrätt och vallonöl till det. Till varmrätten serveras
vin eller vatten. Tal kommer det också att bli, både av
friherre Louis De Geer, landshövding Anders Björck
och av belgiske ambassadören Marc Baptist.
Så småningom vandrar vi till musik till Orangeriet där
musik, underhållning av bl a riksspelman Leif Alpsjö
och kaffe samt tårta väntar.
Dagen efter, på söndagen, är det spelmansstämma på
Österbybruk! Perfekt att avrunda helgen med!
Anmälan till Gunilla Weslien, tel 08-531 708 51,
e-mail: gunilla@weslien.com senast den 11 mars.
Uppge om du är allergisk mot någon maträtt.
Kostnad: Aktiviterna på dagtid sköter var och en efter
eget behag. Begivenheten på kvällen kostar 850:-/person. Sätt som vanligt in avgiften på Sällskapets pg
15 73 47 - 6 senast en vecka före jubileumsdagen.
OBS! Det räcker inte med att bara betala in pengarna,
anmälan måste dessutom göras till Gunilla.
Skall du sova över är det bäst att boka rum fortast
möjligt! Tag kontakt med turistbyrån (tel. 0294-310
70) eller Värdshuset (tel. 0294-311 22). Lövstabruk har
en egen hemsida, där kan du läsa mer:
http://web.vallonbruken.nu/lovstabruk.

Välkomna!

