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Medlemsbrev 1 – 2019

Mars 2019

Kallelse till ordinarie vårmöte
Föreningens ordinarie vårmöte ordnas måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården.
Stadgeenliga ärende behandlas.
Efter mötet informerar föreningens ordförande om resultatet av utgrävningarna vid Långåmossarna.

Styrelsen för Karis hembygdsförening rf
Vid höstmötet återvaldes Göran Fagerstedt som ordförande och styrelsen har konstituerat sig på
följande sätt: Auli Kari, viceordförande, Andrea Blomberg-Allén, sekreterare, samt medlemmarna Kim G.
Björklund, Tommy Björklund, Toni Blomster, Torbjörn Holmström. Som kassör fungerar ordförande.

Verksamhetsassistent
Under år 2019 har vi förmånen att ha en anställd person för skötseln av Antkärrgården med 100 % stöd
från arbetskraftsmyndigheterna. Anställningen gäller fram till den sista november. Birgit Sjöblom
fungerar som verksamhetsassistent med en arbetstid på 25 timmar per vecka.

Öppna dagar på Antkärrgården
Under våren och sommaren kommer vi att fortsätta med att hålla
Antkärrgården öppen för besök. I mars månad har vi haft öppet på
tisdagar kl. 12 – 16. Vi vill gärna höra önskemål om när och hur vi i
framtiden kan fortsätta med öppethållningen, så att så många som
möjligt kan bekanta sig med gården och de föremål som donerats till huset.

I begynnelsen var ropet. Allmogens tonspråk - vårt kulturarv
Måndagen den 8 april, kl. 18.30 får Antkärrgården ett besök av Karina Heerman. Hon berättar, spelar
och sjunger så som man gjort under långa tider här i våra trakter. Vad är kulning? Hur har man använt
näverlurar? Dessa frågor och mycket mer kommer du att få ta del av denna kväll och kanske en kopp
kaffe med tilltugg.

Boken om Antkärrgården
Styrelsen har gjort beslut om att boken om Antkärrgården skall vara en
medlemsförmån för föreningens medlemmar. Den utkommer i mars och
kommer att finnas till utdelning på Antkärrgården under gårdens öppethållningstider. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan
avhämta sin bok själv så att vi kan minska på omkostnaderna. Om någon vill
ha boken sänd per post, så hoppas vi att mottagaren betalar portot. Gör gärna
dina vänner och bekanta uppmärksamma på denna fina medlemsförmån. Det
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kostar bara 12 € per år att bli medlem och som medlemsförmån får man
boken och tidningen Hembygden som ges ut av Finland svenska hembygdsförbund.

Dagmars park - vårutflykt
En utflykt till Dagmars Park i Leksvall ordnas torsdagen den 9 maj. Guidningen börjar från
parkeringsplatsen vid ingången till parken kl. 18.00. Som guide fungerar Göran Fagerstedt. Avgift 10 €
per person. Anmälningar och förfrågningar tel. 044 523 1215 eller per goran.fagerstedt@gmail.com.

Karis Suomen Paris
För tredje året i rad ordnas evenemanget Karis Suomen Paris. Denna gång blir det ett endags
arrangemang lördagen den 3 augusti. Antkärrgården kommer att vara öppen för besök den dagen. Mer
information kommer så småningom, men boka nu redan denna dag i din kalender.

Medlemsavgift 2019
Detta medlemsbrev har som bilaga fakturan för medlemsavgiften för år 2019. Om du inte får någon
bilaga betyder det att du är ständig medlem eller så har du redan betalt avgiften.

Information
Föreningen har en hemsida på Internet med adressen www.karis.hembygd.fi och också en Facebooksida.
Båda uppdateras med aktuella uppgifter. Föreningens e-postadress är karis@hembygd.fi och
telefonnummer 044 098 7226.

Antkärrgården, Strandparken
10300 Karis

www.karis.hembygd.fi
karis@hembygd.fi

Tel. 0440987226
Vänd →

