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Lohjan Museo
Pappila

lör 10.00–16.00 och sön 11.00–16.00
Från buffén i Sibeliusaulan i Anttilan koulu kaffe, glögg,
salta och söta julbakverk.
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2 Kahvila Liisa
(vid Kyrkplanen)
lör kl. 10.00–17.00, sön kl. 11.00–16.00
salta och söta pajer, jultårtor, bakverk
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7 Puurola i Puu-Anttila

lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00–16.00
Risgrynsgröt från fältkok, kaffe, glögg,
salta och söta julbakverk.
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lör kl. 10.00-16.00, sön kl. 11.00–16.00
Vi bjuder på kaffe, te, glögg, risgrynsgröt,
söta och salta bakverk
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6 Museets kafé

5

Laurentius-sali

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

Arrangörer

Lojo stad, Lojo museum
Lojo församling, Hiisi-Institutet

8 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

Förfrågningar

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

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

www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

Ändringar i programmet är möjliga.

I marknadsstånden

Lö 14.12.2019 kl. 10.00–16.00
Sö 15.12.2019 kl. 11.00–16.00

Tytyrin koulu

Kars

(vid kyrkan)
lör kl. 11.00-16.00, sön kl. 11.00-15.00
glögg och pepparkakor
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3 Kafé Kampus
(Huvudbibliotekets entréhall)
lör kl. 10.00-15.00, sön kl. 11.00-15.00
bl.a. kaffe, glögg, pepparkakor och jultårtor

Museon kahvila

Ett hjärtevarmt evenemang där besökarna
kan uppleva en stressfri atmosfär,
känna värmen från en brasa och dofta
och smaka på juldelikatesser
Forna tiders julmarknad arrangeras
nu för 25 gången.
Välkommen till julstämningen!
www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

Kyrkplanen

Huvudbiblioteket

LÖRDAG 14.12.2019
9.50
Marknaden öppnas av Virkkalan Torvisoittokunta
10.00 Marknadsfrid påbjuds av Aki Hellgrén
10.10 Manskören Lohjan Miehet
11.30 Virkkalan Torvisoittokunta
13.00 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle

Biblioteket är öppet lör kl. 10.00–15.00 och sö 11.00–15.00

SÖNDAG 15.12.2019
11.00 Marknadsfrid påbjuds av Aki Hellgrén
13.00 De bästa marknadsstånden prisbelönas
13.30 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle
Därtill utlovas överraskningar i programmet på marknadsområdet, biblioteket och museet. Under båda marknadsdagarna hörs och ses spel, sång och dans i marknadsområdet
som framförs av bl.a. körer från Lojo, Virkkalan Torvisoittokunta, elever i Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto, Lohjan
Huoneteatteri, samt många andra artister som gör
överraskningsspelningar i området.
Hiidenharjun Kilta: kyrkstock, bofferfäktning. Korvgrilling
och värme vid brasa.

S:t Lars kyrka i Lojo
LÖRDAG 14.12.
11.00 Visning av kyrkan: Simo Jouhi
11.30 Julevangeliet på Lojodialekt: Aki Hellgrén
11.35 Julsånger: Lohjan Kamarikuoro, dir. Noora Määttä
12.30 Marknadsmässa
14.00 De vackraste julsångerna (på svenska)
SÖNDAG 15.12.
På söndag inleder vi julmarknaden med gudstjänst,
varefter marknaden öppnas för allmänheten
13.00 Musik med julstämning, Laurentiuskören,
dir. Sakari Ylivuori
18.00 De vackraste julsångerna för barnfamiljer,
barnkören Laurinsäde medverkar

UTSTÄLLNINGAR
Lindersalen: Emma Theman: Forna tiders julmarknad
Jubileumsutställningen 25 år
Gallerigången (2 vån.): Utställning av Katja Närhi
Barn- och ungdomsavdelningen: Utställningen
Minnenas jul av Miia Kaunismäki
Pähkinä: utställning av Nina Leino samt en verkstad i
anslutning till utställningen i Pähkinä 14.12.
LÖRDAG 14.12.
Nedre entréhallen: Musiklekskolelärare i Västra Nyland
bjuder på Pop-up-musiklekskola med tomtar kl. 12 och 13.
Kom med och sjung och lek!
Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos
musiklekskolelärare Jenny och Pirita leder lekarna
Järnefeltsalen: lör kl. 13 lördagsbio för barn
Dr. Seuss’ The Grinch (2018), längd 1 h 26 min., K7.
SÖNDAG 15.12.
Elever från musikinstitutet uppträder kl. 12
I bibliotekets Pähkinäsal en stämningsfylld sagostund
för barn i åldern 3-6 år kl. 12, 13 ja 14.
I samband med sagostunden kan man anmäla sig till
att lösa en gåta! Högst 10 barn.
Presentation av bibliotekets e-tjänster kl. 12-14

Laurentiussalen                                                      
I entréhallen Laurentiuskaféet under båda dagarna:
Risgrynsgröt, kaffe, te, tårtor och småsalt
I Sibeliusaulan hittar du kaféet Antero och försäljningsbord till
klasser i Anttilan koulu.
lör 14.12. kl. 11.00 Sibeliusaulan, musikinstitutets flöjtister
i julstämning
kl. 14 Laurentiussalen, rytmisk jul, LUMOs rytmmusiker

Lojo museum

Öppet lör kl. 10–16 och sön kl. 11–16
Huvudbyggnaden: Arabia. Exklusivt porslin och skönhet i
vardagen
Gamla stugan: Forna tiders julstämning
Museets pedagogium: Vår hemstad Lojo
Utställningarna har fritt inträde.
Museets kafé är öppet under evenemanget. Vi bjuder på kaffe,
te, glögg, risgrynsgröt, 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.
Museets magasin: Närmat från bönder i Lojo.
Även sotpannekaffe

Åkturer med häst                                                      
Stämningsfulla åkturer med häst på museiområdet
lör kl. 10–16 och sön kl. 11–16

Jultomten                                                      
Du kan träffa jultomten på Lojo museum i Jultomtens
verkstad. (cafébyggnaden)
lör kl. 10.30–12.30 och 13.00–16.00 samt
sön kl. 11.00-13.00 och kl. 13.30-16.00

Tuulentupa                                                      
Försäljningsutställning av Lohjan Seudun Käsityöläisyhdistys
öppet under båda dagarna, adress: Larsgatan 61
bredvid Puu-Anttila. www.tuulentupa.info/

