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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023 

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. 

 

1. Antkärrhuset och gården 

För Antkärrhusets årliga underhåll, samt inventariernas skötsel och gårdens skötsel behövs 

både frivillig arbetskraft i form av talkoinsatser och professionell hjälp. Utöver den 

frivilliga arbetskraften planeras en anställning av en ungdom för sex timmar per vecka 

under tiden 15.5 – 30.9.2023. Huvudsaklig arbetsuppgift: skötsel av uteområden, bl.a. 

gräsklippning. Alternativa uppvärmningsmetoder, som beaktar husets karaktär och ålder, 

bör undersökas med tanke på de ökande kostnaderna för elektriciteten. Föreningens behov 

av varma utrymmen för förvaring av föremål samt verkstadsutrymme bör utredas. 

 

2. Strandparkens röda stuga - vardagsrummet 

 

a. Gamla hantverk och återanvändning av material 

Under året planeras Stick- och virkcafé, varannan vecka, en kurs i Luffarslöjd samt 

Lappteknik. Dessutom planeras Färgning av garn under den varma årstiden. 

En kurs i schablonmålning och marmorering ordnas. 

 

b. Presentation av hantverkskunnande 

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

publiceras bl.a. artiklar om olika hantverk, som håller på att falla i glömska. En 

dokumentation av dem är viktig för framtiden. Via flikarna Katalogen och 

Hantverk kan man ta del av det innehåll som publiceras. 

 

c. Evenemang på Antkärrgården 

Evenemangen ordnas för att ge allmänheten en möjlighet att besöka gården och 

bekanta sig med den. 

i. Första maj – mjöd och munkar. 

ii. Hantverkets dag i juli med presentation av olika hantverk och -metoder. 

iii. Utställning av verktyg från Billnäs Bruk och smide. 

iv. Vädra folkdräkten ordnas i Antkärrgårdens trädgård i samband med den 

nationella Folkdräktens dag. 
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v. Jul i Antkärr i månadsskiftet november – december innebär en samling inför 

helgen med julgröt och kaffe. 

vi. ”Röster från förr” ordnas i mars och oktober där vi tar del av intervjuer 

gjorda i början på 1990-talet om olika firmor som verkat i Karis med 

omnejd. 

 

3. Digitaliseringsprojektet 

En arbetsgrupp har startat ”Karis digiverkstad”. På hemsidan 

(https://www.karis.hembygd.fi) har resultat av gruppens arbete publicerats under rubriken 

Katalogen. Ansökan om bidrag lämnas in separat. Planen och budgeten finns som bilaga. 

 

4. Information 

Föreningen har en hemsida på Internet, en Facebooksida och använder Instagram för att 

informera om verksamheten. Medlemsbrev skickas till medlemmarna. Dessutom 

publiceras uppgifter om föreningen på olika plattformar på Internet (Kulturforum.fi, 

Raseborgs stad) samt genom annonser i lokala massmedia. 

 

5. Samarbete och utflykter 

Föreningen söker samarbete med andra föreningar, med liknande syften, både lokalt och 

nationellt. Styrelsen kan planera utflykter för medlemmar och andra intresserade. Inom 

ramen för rubriken Lär känna din hembygd ordnas guidade vandringar i april/maj. 

 

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 olika ändamål. 
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