Jul som på mormors tid!
Vi hälsar välkomna till Kurala Bybacke där vi förbereder oss för julen som förr
i tiden.
8-11.12.2020 kl. 9-14
I byn rustar vi för julen som man gjorde på 1950-talet. Värdinnan är i full gång vid vedspisen i stugan som sprakar hemtrevligt i Iso-Kohmo. Känner du doften av jul? Kålrot, lutfisk eller pepparkakskryddor blandade med doften av gran och blommor? Radion sänder julprogram, borden har
redan sina vackra broderade juldukar. Också julpynt och julblommor har redan hittat sin plats. Men
julgranen? Är den redan färdigt klädd?
I Iso-Kohmo gårdens stallbyggnad hittar du julkrubban med sina traditionella gestalter nu dock i en
finsk miljö med barrträd.
I Vähä-Kohmos gårdsmiljö väntar lekstugan och boden på sina besökare. Nere i Försöksverkstaden
har vi samlat julklappar under granen. Klappar som var vanliga och kära under mormors tid.
En nyhet för i år är vår julkalender som du också kan ta del av på kvällspromenaden. Varje dag fram
till julafton lyses ett fönster upp i byn. Hur många fönster hittar du? Det lönar sig att ta en sväng
också runt gårdsbyggnaderna – ladugården, bastun och boden…
Ett annorlunda år i år
Vårt julprogram har byggts upp lite annorlunda i år på grund av epidemin. Vähä-Kohmo byggnad
med sin skolklass är inte öppen i år. Vi kan ta emot färre grupper än tidigare, en grupp per halvtimme. En grupp åt gången kan besöka Iso-Kohmo, beroende på gruppens storlek möjligtvis två. Så
det är möjligt att man måste vänta på gården en stund. Kanske hoppa ruta?
Vi kan inte heller erbjuda plats för picknick.
Anmäl din grupp: https://www.lyyti.fi/reg/Isoaidinaikainen_joulu_9753/se
Gruppstorlek max. 25.
Reservera 1,5 h för besöket
Ett tryggt museibesök
Vi vill tillsammans med våra besökare säkerställa ett tryggt museibesök för alla. Vänligen iaktta allmänna anvisningar för att förebygga coronasmitta. Kom ihåg att håll avstånd. Vi rekommenderar användning av ansiktsmask inomhus, då säkerhetsavstånd inte alltid går att garantera i museerna.

Fritt inträde!
Museiområdets kafé är öppet!
Program för evenemanget i sin helhet: www.turku.fi/kuralabybacke och www.facebook.com/kuralankylamaki
Kurala Bybacke
Jahnvägen 45
02 2620420
kylamaki@turku.fi
Bussar 2, 2A, 2B, 2C från centrum till Kohmo/Littois

