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Februari 2020

Vårmöte
måndag 30 mars 2020, kl. 18.30
Härmed kallas föreningens medlemmar till
stadgeenligt vårmöte måndagen den 30 mars,
kl. 18.30 på Antkärrgården. Bifogat finns också
ett inbetalningskort för medlemsavgiften för
årsmedlemmarna.

Vårens program
Minnen från Karis – röster från
förr, onsdag 4 mars, kl. 18.00
En diskussionskväll ordnas på Antkärrgården
med temat Herrmans handelsträdgård. Vi
lyssnar på Valter Westermarck och Valdemar
Heinström, som intervjuades av Lars Back år
1991 och som arbetade på trädgården under en
lång tid. Hur har stadsbilden förändrats? Finns
det kvar något som påminner om verksamheten? Finns det intresse för fortsatta diskussioner kring liknande teman? Kaffeservering.

Lär dig sticka sockor – grundkurs,

1 maj på Antkärrgården
Öppet hus med kaffe och munkar ordnas den
första maj kl. 10 – 15.

Historisk vandring i Karis,
måndag 4 maj, kl. 18 - 21
En guidad vandring i Karis centrum med ett
besök i vattentornet samt fornminnesområdena i Kroggård, med Grabbes kanal, i
samarbete med Sällskapet Natura. Stadsplanering, arkitektur, förhistoria och historia är
teman. Samling vid vattentornet, Lidbergsgatan.
Guide: Göran Fagerstedt. Avgift 10 €/person
som betalas kontant åt guiden. Anm.:
karis@hembygd.fi eller tel. 044 098 7226.

Bandvävning – introduktion,
tisdag 19 maj, kl. 18.00
Hantverkaren Gunilla Nummi introducerar
bandvävningens teknik på Antkärgården.

Arkeologi,

tisdag 10 mars, kl. 18.00

lördag 23 - söndag 24 maj

Hantverkaren Gunilla Nummi leder en kurs i
stickning av sockor som omfattar tre tillfällen
till: 17.3, 24.3 och 31.3. Ta egna stickor och eget
garn med. Deltagaravgift 10 €.

I samarbete med arkeologen Jan Fast planeras
en utgrävning i Malmkulla 23 - 24 maj 2020,
kl. 10 – 17 båda dagarna. Sällskapet Natura
deltar. Anmälan till Göran Fagerstedt,
goran.fagerstedt@gmail.com eller per tel.
044 098 7226.

Vandring vid Läppträsket,
måndag 27 april, kl. 18 -21
En vandring från nutid till forntid och tillbaka
ordnas vid Läppträsket i samarbete med
Sällskapet Natura. Vi besöker Stora näset, Lilla
Näset, Pelikantornet och Brobacka. Samling vid
ABC-parkeringen, Läppåkersgatan 2. Guide:
Göran Fagerstedt. Avgift 10 €/person som
betalas kontant åt guiden. Anm.:
karis@hembygd.fi eller tel. 044 098 7226.

Resa till ”Lovisa historiska hus”,
lördag 29 augusti
Reservera plats i bussen med en förhandsanmälning per karis@hembygd.fi eller per tel.
044 098 7226. Resans program presenteras
på vårmötet.
___________________________________________________
Mer information finns på vår hemsida på
Internet: http://www.karis.hembygd.fi, och
Facebook: @Antkarr.
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