
Medlemsbrev april 2018

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 17 mars på Gillobacka hembygdsgård. På mötet valdes 
Kurt Ekman till styrelseordförande och i styrelsen fortsätter även Jöran Ahlbäck, Linda 
Enkvist, Jukka Lehtonen, Mikael Pettersson och Tom Swahn. Petra Vairimaa invaldes som
ny styrelsemedlem då  Sol-Britt Kärki meddelat att hon ej önskar bli omvald. Styrelsen tackar 
Sol-Britt för hennes utmärkta arbete och stora engagemang för föreningen. Tidigare arkivarien 
vid Svenska Litteratursällskapets folkkultursarkiv Anne Bergman berättade om våra 
påsktraditioner, vilket väckte stort intresse.

Verksamheten 2017 och planerad verksamhet för 2018 sammanfattas nedan.

Publikationsverksamhet
Arbetsgrupp: Jukka Lehtonen (sammankallare). Sakkunniga deltog vid behov. Boken om 
Makilos historia skriven av Ove Enqvist utkom nu på finska och presenterades av författaren vid
ett publiceringstillfälle på Luckan. Jukka Lehtonen fortsätter under innevarande år arbetet med 
boken om Kantvik. Per-Olof Munck har påbörjat sitt arbete att skriva en bok om musiklivet i 
Kyrkslätt. Nätförsäljningen av böcker på nätet påbörjades under 2017. Carola Welin sköter 
fortsättningvis om föreningens hemsida http://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/start/. Petra 
Vairimaa och Rita Jansson publicerarpå Facebook bilder från hembygsdsföreningens muséer 
och arkivsamlingar.

Museiverksamhet
Arbetsgrupp: Petra Vairimaa (sammankallare), Bertil Bergström, Ragni Helenius och Kaja 
Lindberg. Alisgården öppen alla sommarsöndagar och Gesterby muséet på söndagar under 
juni och augusti (stängda under midsommarhelgen). Två ryska tavlor från Porkalaparentesens 
tid är permanent utställda i ladugården på Ravals. De upplysta tavlorna kan ses genom titthålen
i plexiskivorna framför fönstren.
Petra Vairimaa har fortsatt med katalogiseringen av muséerna och utvecklingen av eMuseo. 
Man kan nu ta en titt på muséerna genom att följa länkarna som finns på föreningens hemsida. 
Bilder från muséerna publiceras även på Facebook. 

Arbetet med att uppföra Tina-stugan på Alisgårdens museiområde påbörjades under 2017 och 
fortsätter under detta år. Arbetet utförs som talkoarbete. Börje Forsberg kan kontaktas om man 
är intresserad att delta i projektet.

Arkivverksamhet - Arkivalia
Arbetsgrupp: Tom Swahn (sammankallare och arkivföreståndare), Ritva Kjerin, Jukka 
Lehtonen, Mikael Pettersson och Rita Jansson samt Sigbritt Backman som expert. Arkivalia ger
rådgivning om arkivering till föreningar och privat personer samt tar emot material för arkivering.
Arkivalia deltar i Finlands svenska hembygdsförbunds projekt Digihem som är ett 
visningsprogram som möjliggör utläggandet av material på nätet ur arkivets samlingar. Arkivets 
e-postadress är arkivalia@kyhf.fi . Arkivet håller öppet en gång månaden samt även enligt 
överskommelse för personer som vill ha råd angående arkivering eller vill forska i arkivets 
samlingar. 

Intressebevakning av hembygds-, miljö- och kulturfrågor 
Arbetsgrupp: Kurt Ekman (sammankallare), Petra Vairimaa och Tom Swahn. Arbetsgruppen ger
utlåtanden till kommunen i olika planerings-, miljö- och kulturfrågor.

Fastighetsskötsel



Arbetsgrupp: Leif Moring (sammankallare), Börje Forsberg och Paul Boström. Förnyandet av 
taket inklusive läkter och eventuell breddning av taket på smedjan i Gesterby genomförs om 
finansiering kan ordnas. Förbättring av belysningen på Alisgården utförs i samarbete med 
museigruppen i samband med elektrifieringen av Tina-stugan. 

Finansiering av verksamheten
Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och understöd från olika bidragsgivare.  
Medlems-avgiften på 10 € bibehålls oförändrad.

Gillobacka hembygdsgård
Administrationen av föreningshuset sköts av Linda Enkvist och Kurt Ekman. Referensbiblioteket
som omfattar ca. 200 skrifter och böcker sköts av Börje Forsberg. Hembygdsgården uthyres 
även till utomstående med Linda Enkvist och Kurt Ekman som kontaktpersoner. 

Kyrslättsdagarna augusti
Föreningens muséer är öppna för allmänheten. Försäljning av föreningens skrifter och böcker 
är även möjlig.

Stipendier och priser
Ur A.N.Winells fond utdelas stipendier till elever i de svenska grundskolorna

Kontakter och utåtriktad verksamhet
Kyrkslätts hembygdsförening strävar till att sända representanter till möten som ordnas av 
centralförbunden för hembygds- och museiärenden. Föreningen upprätthåller goda kontakter till
Kyrkslätts kommun och motsvarande föreningar i grannkommunerna.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR

Känner du någon som är intresserad av hembygdsarbete? Be dem besöka vår hemsida 
http://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/start/ eller kontakta direkt per telefon: Jöran Ahlbäck, 
044 5500100. Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag on t.ex. 10-20 € (FI49 4055 2340 0004 
15).

Hembygdsföreningens styrelse önskar alla en trevlig vår och solig sommar.

Styrelsen


