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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 

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 2022 arrangeras med beaktande av rådande situation 

gällande coronapandemin. 

 

 

1. Antkärrhuset och gården 

För Antkärrhusets årliga underhåll och gårdens skötsel behövs frivillig arbetskraft i 

form av talkoinsatser. Utöver den frivilliga arbetskraften planeras en anställning av 

en ungdom för fyra timmar per vecka under tiden 16.5 – 16.9.2022. Huvudsaklig 

arbetsuppgift: skötsel av gården, bl.a gräsklippning. 

 

2. Strandparkens röda stuga - vardagsrummet 

 

a. Gamla hantverk och återanvändning av material 

En arbetsgrupp med artesanerna Gunilla Nummi och Gunnel Lindberg samt 

pedagogen Ann-Christin Åsten arbetar för att Antkärrgården skall vara 

tillgänglig åtminstone en dag i veckan för besökare som exempelvis vill ha 

hjälp med att förverkliga någon hantverksidé, för personer som behöver 

hjälp och handledning med något arbete eller för grupper som bokat tid för 

att göra något tillsammans, med eller utan handledning. De två vävstolarna 

står i centrum för verksamheten. Föreningen ordnar tre större evenemang 

under året med anknytning till gamla hantverk. Se nedan punkterna ii – iv 

under Evenemang. Utställningar med olika teman kan ordnas.  

  

b. Presentation av hantverkskunnande 

På föreningens hemsida (www.karis.hembygd.fi), som uppdateras 

regelbundet publiceras artiklar om olika hantverk, som håller på att falla i 

glömska. En dokumentation av dem är viktig för framtiden. 
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c. Evenemang på Antkärrgården 

i. Första maj – mjöd och munkar – föreningens arrangemang inför 

våren och sommaren. 

ii. Hantverkets dag i början av juli 

iii. Vädra folkdräkten – Antkärrgårdens trädgård 

iv. Jul i Antkärr i månadsskiftet november – december 

v. ”Röster från förr” i mars och oktober 

 

d. Tidsresor för skolbarn 

I enlighet med den lokala läroplanen för Raseborgs stads skolväsen föreslås 

att föreningen ordnar tillfällen för en årskurs elever att besöka 

Antkärrgården och ta del av livet under sekelskiftet 1800/1900.  

 

3. Arkeologi 

En utställning av arkeologiska fynd arrangeras i samarbete med Sällskapet Natura 

och arkeologen Jan Fast under hösten 2022. 

 

4. Digitaliseringsprojektet 

En arbetsgrupp har utarbetat en projektplan och budget för ”Karis digiverkstad”. 

Ansökan om bidrag lämnas in separat. Planen finns som bilaga. 

 

5. Medlemsresa och öppna vandringar 

Styrelsen planerar en medlemsresa till något för medlemmarna intressant mål. 

Vandringar i närområdet med temat ”Lär känna din hembygd” ordnas i april/maj i 

samarbete med Firma Karl Göran Fagerstedt. Teman: Karis förhistoria och historia, 

Karis och Billnäs gemensamma historia, Stadsplanering och arkitektur, De fyra 

gårdarna i Kila by.  

 

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 och kurser. 
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