
I N B J U D A N
agnshistoriska Sällskapet i Finland har äran att inbjuda
dig till Sällskapets 10-års jubileums lunch på Åbo slott
lördagen den 7.12 2019 kl. 13.00.

Vi har valt Karin Månsdotter till tema för Sällskapets
jubileums lunch och måltiden är i den tidens anda. Säll-
skapets vår utfärd var till Liuksiala Gårds vagnsmuseum.
Efter fångenskapen i Åbo slott var Liuksiala Gård hennes
hem.

Kläd koden är fri eller historisk. Sällskapet står för de
inbjudna gästernas kostnader, men var och en betalar för
drycker och sitt eventuella sällskaps lunch (54,90 euro).
Vagnshistoriska Sällskapet står för allas inträdes kostnader
och guider.

Åbo slotts huvud guide Hilkka Kauppinen guidar oss i slottet och berättar om Karin
Månsdotters tid på slottet.

Efter Åbo slott tar vi oss till Åbo domkyrka. Vi har reserverat rikligt med tid för
förflyttning till domkyrkan. Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten av
kyrkan, men ingen enhetlig parkeringsplats, utan man måste kanske söka efter ledig
plats. Arkeolog Juhana Ahlamo är vår guide i kyrkan från kl. 17.00 och han koncentrerar
sig också på Karin Månsdotter, som är begravd i domkyrkan. I domkyrkan börjar
kl.18.00 Åbo KFUM:s manskör Naskalis julkonsert, som man också kan bli och lyssna
på. Biljetter till konserten säljs i kyrkan till 25 euros pris.

Inbjudan gäller också som kallelse till förkortat extra ordinära årsmöte, vilket hålls
omedelbart efter jubileums lunchen. Vid sällskapets ordinnära årsmöte behandlades och
godkändes alla stadge-enliga frågor men ingen var villig att ställa upp i en ny styrelse.
Vid detta extra ordinära årsmöte väljs en ny styrelse för Sällskapet eller verksamheten
avslutas. Samtliga lunchdeltagare kan närvara vid det extra ordinära årsmötet, men
endast sällskapets medlemmar har rösträtt.

Vill varmt tacka alla som deltagit i Vagnshistoriska Sällskapet under de gågna åren.
Personligen har jag fått mycket av att vara med i Sällskapet ända från begynnelsen.
Var verksamhetsgranskare i början och ordförande de senaste fem åren. Jag hoppas att
jag ser dig på Åbo slott. Hjärtligt välkommen!

A N N O  D O M I N I  M M X I X

Axel Cedercreutz
ordförande emeritus

Var vänlig och meddela före 4.11 2019 deltagarnas namn samt specialkost per e-mail
jocce.jonsson@ylikartano.fi eller telefon eller sms 0400 219581.


