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Föreningens ordinarie höstmöte 
Detta är kallelse till Karis hembygdsförening rf:s  

höstmöte måndagen den 8 november 2021, kl. 18.30 på Antkärrgården. 

Stadgeenliga ärenden behandlas: verksamhetsplan och budget för år 2022. Val av 

ordförande och styrelsemedlemmar.  

 

Information om bl.a. det nya projektet Digiverkstaden. 
 

 

Verksamhet hösten 2021 
Hantverk från förr och återanvändning av material 

Under hösten gör vi ett försök att hålla Antkärrgården öppen måndagar kl. 12 – 17 

för besökare som exempelvis vill ha hjälp med att förverkliga någon hantverksidé 

eller handledning med något arbete. Även rådgivning för hur man behandlar gamla 

föremål och trämöbler. Grupper kan boka tid för att göra något tillsammans också 

under andra veckodagar. Vi tar en liten avgift för att stöda verksamheten.  

 

Småskaliga utställningar kan ordnas - kanske du vill 

ordna en utställning i Antkärrgården? Det finns två 

låsbara vitriner för mindre föremål.  

 

För närmare information, ring 044 098 7226, kolla 

Facebook eller vår hemsida. 
 

Antkärrlöparen som vävdes under sommaren, finns 

till salu. Det går att köpa en måttbeställd löpare. 

Kostnad: 30 €/m. 

 

 

Minnen från Karis - Röster från förr 

Måndagen den 18 oktober 2021 kl. 18.00 – 20.00 på Antkärrgården. Vi samlas för 

att diskutera om ”Firma FF From”. Som underlag för diskussionen använder vi de 

inspelningar som gjordes år 1993 med dåvarande ordförande Lars Back som 

intervjuare. 
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Jul på Antkärr  

Lördagen den 4 december 2021, 

kl. 10 – 14.  

Julgröt och -kaffe serveras. 

Försäljning av olika hantverks-

produkter. ”Kökspersonal” 

behövs. 

 

 

Har du något du vill donera till försäljning för att stöda föreningen, eller möjlighet 

att hjälpa till under dagen? Ring 044 098 7226? 
 

 

Medlemmar  
För tillfället har föreningen 77 medlemmar. Av dem är 14 ständiga medlemmar, en 

hedersordförande och 4 hedersmedlemmar. Vi tackar de medlemmar som betalt sin 

medlemsavgift för innevarande år. Enligt bokföringen finns det några medlemmar 

som inte ännu betalt avgiften. De har fått en separat påminnelse. 

 

 

 

Antkärrgårdens gatuadress är 

 

Parkgatan 24  

10300 KARIS 
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