Förslag till
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021
Målsättning
Enligt stadgarna är föreningens ändamål att inom föreningen samla personer som är
intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur. Detta syfte förverkligar
föreningen genom att upprätthålla en hembygdsgård, ordna möten, föredrag och
utställningar, utge skrifter som ansluter sig till föreningens verksamhet, samarbeta med
institutioner och föreningar på orten, vilka har närbesläktade syften samt ta initiativ till
utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor.
Den verksamhet som planeras för år 2021 arrangeras med beaktande av rådande situation
gällande coronapandemin.
1. Antkärrgården
Under året utförs årliga underhållsarbeten gällande huset, gården och vid behov restaureras
inventarier. Gärdsgården förnyas eller ersätts med en häck i samarbete med Raseborgs
stads parkförvaltning. Planering av förvaringsutrymmen görs. För skötsel av uteområdena
under sommarmånaderna anställs en person för några timmar per vecka. Gården hyrs ut till
privatpersoner och organisationer.
2. Strandparkens röda stuga - vardagsrummet
a. Lär dig något nytt i röda stugan
Större uppmärksamhet på egen verksamhet kommer att fästas under året. Exempelvis
hantverk av olika slag. Mindre utställningar av hantverk eller andra föremål från
privatpersoner eller organisationer kan ordnas. Stugan är förslagsvis öppen ca 1 dag varje
eller varannan vecka. Föreningen tar emot förslag på olika aktiviteter av potentiella
deltagare och håller stugan tillförfogande. Personer med specialkunskaper eller föreningens
medlemmar anlitas vid behov, bl.a. gällande olika dieter, växtfärgning. Stugans tillgängliga
resurser såsom vedeldade ugnar kan användas för bakning och matlagning.
b. Evenemang
Den 1 maj ordnar föreningen öppet hus med kaffe, mjöd och munkar. I månadsskiftet
november/december ordnas Julstämning på Antkärrgården.
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Projektet Röster från förr fortsätter med genomgång av företag, som det finns inspelat
material sparat från tidigare.
Hur har Karis förändrats? Bildvisning och diskussion om utvecklingen genom bl.a. gamla
vykort och deltagarnas hågkomster.
3. Arkeologi
Under 2021 planeras en utställning av fyndmaterial från de senaste årens utgrävningar och
i samband med öppnandet av utställningen ordnas en programdag en lördag i mars med
arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo som föreläsare.
En tredagars grävning i samarbete med Sällskapet Natura och arkeologen Jan Fast ordnas
på utgrävningsplatsen i Kroggård med namnet ”Malmkulla” 21 - 23 maj, om tillstånd
erhålls.
4. Hantverkskunnande
På föreningens hemsida (www.karis.hembygd.fi), som uppdateras regelbundet publiceras
också artiklar om olika hantverk, som håller på att falla i glömska. En dokumentation av
dem är viktig för framtiden.
5. Medlemsresa och öppna vandringar
En medlemsresa med buss till Lovisa historiska hus som ordnas 28-29.8.2021, ett besök till
någon annan lokal förening samt lokala historiska vandringar med besök bl.a. i det
nyrenoverade vattentornet och Kila by kan ordnas.
6. Föreningens möten
Föreningens officiella möten på våren och på hösten hålls på Antkärrgården.
7. Insamling av medel
Medlemsavgiften används för föreningens verksamhet. Föreningen söker om bidrag och
understöd från olika fonder, stiftelser och myndigheter för huset samt för projekt och
aktiviteter. Antkärrgården hyrs ut för möten, kurser och övrig verksamhet.
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