Forna tiders julmarknad
Forna tiders julmarknad är ett hjärtevarmt evenemang där besökarna kan uppleva
en stressfri atmosfär, känna värmen från en brasa
och dofta och smaka på juldelikatesser.
Även gångna tiders arbetssätt blir bekanta.
Hundratals marknadsstånd har varor som framställts i
forna tiders anda för dagens människor.
Hantverk, träföremål, keramik, presentartiklar, juldekorationer, lantgårdsvaror, juldelikatesser, bakverk.
Forna tiders julmarknad arrangeras
nu för 24 gången.
Välkommen till julstämningen!

Arrangörer

Lojo stad, Lojo museum, Lojo församling
och Hiisi-Institutet

Förfrågningar

Marknadskansliet
Kulturproducent Kalle Ryökäs, 044 362 1130 ,
kalle.ryokas@lohja.fi
Gruppbokningar till besöksmål i Lojo, mer information
Lojo Turistservicecentrum, tfn 044 369 1309
tourist@lohja.fi, www.visitlohja.fi

Serveringar

Församlingscentret
Öppet lör kl. 10.00–15.00, sön kl. 11.00–15.00
lör grönsakssoppa, köttsoppa, kaffe och jultårtor
sön julgröt, kaffe och jultårtor

Kahvila Liisa
(vid Kyrkplanen)
lör kl. 10.00–17.00, sön kl. 11.00–16.00
salta och söta pajer, jultårtor, bakverk

Lö 15.12.2018 kl. 10.00–16.00
Sö 16.12.2018 kl. 11.00–16.00

Kyrkstapeln
(vid kyrkan)
lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00-15.00
glögg och pepparkakor

Kafé Kampus
(Huvudbibliotekets entréhall)
lör kl. 10.00-15.00, sön kl. 11.00-15.00
bl.a. kaffe, glögg, pepparkakor och jultårtor

Puu-Anttila
lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00–16.00
Risgrynsgröt från fältkök i Puurola,
kaffe, glögg, salta och söta julbakverk.

Tomtarnas delikatesstuga
(Museets kafé)
lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00–16.00
sopplunch, kaffe/te/glögg, julbakverk, salt och sött tilltugg

Marknadsstånden
fisk och soppor, korv och äpplen, glögg och pepparkakor,
varm saft och mycket annat gott

Laurentiuskaféet

Välkommen
Till Julstämningen!

(Laurentiussalens entréhall)
lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00–16.00
risgrynsgröt, jultårtor, kaffe, dopp och småsalt

Kaféet Antero
lör 10.00–16.00 och sön 11.00–16.00
I buffén i Sibeliusaulan i Anttilan koulu kaffe, glögg,
salta och söta julbakverk.

Ändringar i programmet är möjliga.

www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

Tytyrin kaivos

Kyrkplanen

Huvudbiblioteket
u
inkat
Tytyr

LÖRDAG 15.12.2018
9.50
Marknaden öppnas av Virkkalan Torvisoittokunta
10.00 Marknadsfrid påbjuds av: Timo Eränkö
10.10 Manskören Lohjan Miehet
13.00 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle

Lohjan museo
Pappila

SÖNDAG 16.12.2018
11.00 Marknadsfrid påbjuds av: Timo Eränkö
13.00 De bästa marknadsstånden prisbelönas
13.30 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle

Museon
kahvila
Navetta
Taitopaja

Därtill utlovas överraskningar i programmet på marknadsområdet, biblioteket och museet. Under båda marknadsdagarna
hörs och ses spel, sång och dans i marknadsområdet som
bl.a. framförs av körer från Lojo, Virkkalan Torvisoittokunta,
elever i Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto, Lohjan Huoneteatteri samt många andra artister som gör överraskningsspelningar på området.
Hiidenharjun Kilta: kyrkstock, bofferfäktning. Korvgrillning
och värme vid brasa.
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SÖNDAG 16.12.
På söndagen börjar julmarknaden med gudstjänst, varefter
marknaden öppnas för allmänheten.
13.00 Musik med julstämning, Laurentiuskören, dir. Sakari Ylivuori

I entréhallen Laurentiuskaféet under båda dagarna:
Risgrynsgröt, kaffe, te, tårtor och småsalt
Musikinstitutets elever bjuder på program lördag kl. 12.00

Lojo museum                                                      

Seurakuntakeskus

Jultomten                                                      
Du kan träffa jultomten i Lojo museums magasin.
lör kl. 10.30–12.30 och 13–16.00 samt sön kl. 11–13
och 13.30–16.00.

Puu-Anttila
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Kahvila Liisa
Tuulentupa
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LÖRDAG 15.12.
11.00 Visning av kyrkan
11.30 Julevangeliet på Lojodialekt: Timo Eränkö
11.35 Julsånger: Lohjan Kamarikuoro, dir. Aino-Maria Ollikainen
12.30 Marknadsmässa
14.00 De vackraste julsångerna

Laurentiussalens entréhall                                                      

Öppet lör kl. 10–16 och sön kl. 11–16
Huvudbyggnaden: Rudolf Koivus vinter
Gamla stugan: Forna tiders julstämning
Museets pedagogium: Museets basutställning
Utställningarna har fritt inträde.
Tomtarnas delikatesstuga (museets kafé):
kaffe, te, glögg, söta och salta bakverk
Museets sal i fähuset: Hiisi-Institutets konstverkstad lör
kl. 10.00–15.00, sön kl. 11.00–15.00; arbetsdemonstrationer i specialtekniker. Observera tiden för när evenemanget slutar.
Spannmålsmagasinet: Direktförsäljning av lantbruksproducenter
Åkturer med häst
Stämningsfulla åkturer med häst på museiområdet
lör kl. 10–16 och sön kl. 11–16

Tytyrin koulu
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St Lars kyrka i Lojo

Viljamakasiini

Biblioteket är öppet lör kl. 10–15 och sön kl. 11–15.
Järnefeltsalen: lör kl. 13 barnbio: En julhistoria om en hund
Musikinstitutets elever framför musik med julstämning
i bibliotekets entréhall sön kl. 12.

Suurlohjankatu

Tuulentupa                                                      
Lohjan Seudun Käsityöläisyhdistys försäljningsutställning är
öppen under båda dagarna, adress: Larsgatan 61, bredvid
Puu-Anttila. www.tuulentupa.info/

