Sällskapet Vallonättlingar 80 år

Sällskapets grundare 1938. Sällskapets förste ordförande Gustaf Gille sitter
bakom blombuketten. Bilden från Sällskapet Vallonättlingars arkiv.

80 års-firande den 9 juni i Gimo!

D

en 9 juni 2018 firar Sällskapet Vallonättlingar
80-årsjubileum med en festmiddag på anrika
Gimo Herrgård. Vi har glädjen att ha med
Friherre Louis De Geer, Belgiske ambassadören och
Landshövdingen i Uppsala denna högtidsdag.
Allting började den 20 december 1937 då 24
intresserade män, som alla var födda på Österby Bruk,
samlades på restaurang Fenix i Stockholm, för att
bilda en förening som hade för avsikt att bevara det
vallonska kulturarvet. Denna förening hade egentligen
sitt ursprung i en kamratförening på Österbybruk, som
hette Österbypojkarna, som hade bildats några år
tidigare. 1943 skapade man tidningen ”Vallonättlingen”
Tidningen firar alltså 75-årsjubileum i år!

Jubileumsprogram:

Kostnad: 975:-/pers. I det ingår drink före maten, en
trerättersmiddag i vacker miljö, kaffe och underhållning.
Trevligt sällskap får du på köpet.
Inbetalas till Sällskapets plusgirokonto 15 73 47-6.
Bindande anmälan
till festmiddagen senast den 2 maj till Gunilla Weslien.
e-post: Gunilla@weslien.se tel: 08 531 708 51.

Boka rum
Var och en kan beställa sitt övernattningsrum på
telefon: 0173 88900 Gimo Herrgård.
Ange koden: vallon 2018
Hur kommer jag dit?
Buss 811 går från Uppsala Busstation. Stig av vid
hållplatsen Bruksgatan i Gimo.
Med bil söder ifrån: Ta väg 288 mot Östhammar vid
Uppsala.
Kommer du norr ifrån: Ta väg 292 mot Gimo och Tierp.

Eftersom antalet deltagare är begränsat, måste du få anmälan
bekräftad innan du betalar in avgiften.
Betalning måste göras innan festen för att garanteras plats.
Vid anmälan anger Du också om Du behöver specialmat (allergiker,
diabetiker el. dyl.)

Gimo Herrgård

Kl 17.00 Vi startar med en drink, där vädret får
bestämma var vi skall avnjuta den.
Kl 18.00 sitter vi bänkade för att avnjuta en trerätters
middag tillsammans. Antagligen blir det mycket
”vallonprat”.
Kl 21.00 Sedan förflyttar vi oss en trappa upp för kaffe
efter maten samt underhållning av Jacke Sjödin. Han
är kåsör, underhållare, rimmare och lite annat. Född i
Sollefteå 1966 och har hela sitt liv ägnat sig åt att skriva
revyer, teaterpjäser mm.
Klädsel: kavaj

Välkomna!
Styrelsen för Sällskapet Vallonättlingar

Jacke Sjödin

