Rakkaat sukulaiset ja Svinhufvud muistosäätiön jäsenet!
Svinhufvud av Qvalstad – suku on peräisin Ruotsin Taalainmaalta. Sieltä se on Uplannin kautta matkannut
Itämeren yli Suomeen. Haluamme kutsua teidät tutustumisretkelle suvun ruotsalaiseen historiaan. Matkan
suunniteltu ajankohta on 27.- 29. syyskuuta 2013.
Perjantaina 27. syyskuuta matkustamme bussilla Tukholmasta Taalainmaalle Faluniin/Stora Kopparbergetiin,
missä Svinhufvud-suvun alkujuuret löytyvät 1400-luvulta. Vierailemme täällä vanhoilla sukutiloilla ja tutustumme
muihin nähtävyyksiin. Yövyttyämme Taalainmaalla suuntaamme lauantaina jälleen kohti Tukholmaa. Paluumatkalla
pysähdymme Kvallstan säteriratsutilalla, joka sijaitsee Knivstan kunnassa Uppsalan ja Tukholman välissä. Tämä
tila on antanut sukuhaarallemme nimen af Qvalstad (Svinhufvud-suvun levittäytyessä eri puolille Ruotsia jakaantui
se af Qvalstad ja i Westergötland- sukuhaaroihin). Lauantai-iltana kutsuu Margareta Piehl meidät kotiinsa illalliselle
Tukholmassa.
Sunnuntaina 29 syyskuuta syömme lounasta Tukholman Ritarihuoneella.
Ne, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua koko matkaan, voivat osallistua pelkästään Tukholma-osuuteen.
Matkaohjelma:
Perjantaina 27. syyskuuta
09.30
10.15

Siljalla matkustavat noudetaan bussilla Värtanin satamasta
Kaikki muut noudetaan Tukholman keskusrautatieasemalta

Bussimatka Faluniin, tutustuminen avolouhokseen ja museoon Falunin kuparikaivoksella
Hotelliyöpyminen Falunissa ja illallinen
Lauantaina 28 syyskuuta
Opastettu bussimatka sukutiloille Falunin alueella
Käynti Kvallstan säteriratsutilalla ja Östunan kirkossa Knivstan kunnassa
20.00

Illallinen Margareta Piehlin kotona, Engelbrektsgatan 25, Tukholma

Sunnuntaina 29 syyskuuta
11.00
12.00

Tutustuminen Tukholman Ritarihuoneeseen
Lounas Ritarihuoneella

Ilmoittautuminen ja kustannukset:
Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 15. maaliskuuta 2013 mennessä sähköpostisivustolle
www.delegia.se/svinhufvud2013. Kyseessä on web- ja ilmoittautumissivu Svinhufvud af Qvalstad
sukuyhdistyksen Ruotsin matkalle. Sivuilta löytyvät ilmoittautumiskaavake sekä yleistä tietoa matkaan liittyen.
Tietoja päivitetään jatkuvasti. Linkki tälle ilmoittautumissivulle löytyy myös sivulla www.svinhufvud.fi.
Matkan kustannukset ovat noin 2200 Rkr, johon sisältyy bussimatka edestakaisin Taalainmaalle 28-29.9,
opastukset ja lounas kumpanakin päivänä sekä majoitus kahden hengen huoneessa Falunissa (yhden hengen
huoneesta lisämaksu 275 Rkr) sekä lounaan ja ruokajuomat Ritarihuoneella sunnuntaina 29.9.
Illallisella 28.9. olemme Margareta Piehlin vieraina.
Osallistuminen pelkästään Ritarihuoneen lounaalle sunnuntaina 29.9 maksaa noin 700 Rkr.
Hintaan ei sisälly matkaa lentäen/laivalla Tukholmaan ja siihen liittyviä kuljetuksia, illallisjuomia Falunissa 27.9
eikä yöpymistä Tukholmassa 28.-29.9 välisenä yönä.
Lopulliset hinnat määräytyvät kokonaisosanottajamäärän mukaan. Lopulliset hinnat ilmoitetaan
ilmoittautumissivustolla huhtikuun kuluessa ja maksu on suoritettava viimeistään 31.5.2013. Suomesta
matkustavat maksavat osallistumismaksunsa sukuyhdistyksen tilille: Nordea FI50 1313 3500 0004 21. Ruotsista
osallistuvat maksavat ruotsalaiselle Nordean tilille 3204 01 88878. Osallistumisilmoitus katsotaan sitovaksi
maksun tapahduttua. Mahdollisten Taalainmaan matkan peruutusten osalta niiden tapahtuessa vähintään 30 pv
ennen matkaa palautetaan osallistumismaksu lukuun ottamatta 500 Rkr peruutusmaksua. Yllättävien esteiden tai
sairauden sattuessa yritetään löytää ratkaisua, mutta palautusta ei voida taata kiinteiden kustannusten ja varausten
takia.
Me toivomme, että ohjelma on mielenkiintoinen ja että haluatte osallistua tälle matkalle. Ottaen huomioon
Taalainmaan matkan läpiviennin ja toteuttamisen olemme asettaneet lasten ikärajaksi 12 vuotta.
Muistakaa ilmoittautua 15. maaliskuuta 2013 mennessä, jotta voimme tehdä tarvittavat varaukset matkan
toteuttamiseksi.
Järjestelytoimikunta toivottaa tervetulleeksi!
Pehr ja Marie Sommar
Anja Lahi Kågedal ja David Kågedal
Andrea Armstrong ja Stefan Páll Boman
Mattias ja Anna Bernunger
Margareta Piehl

