Gerby-Vestervik hembygdsförening r.f.

Gerby-Vestervikin kotiseutuyhdistys r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2021

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Föreningen fortsätter sin verksamhet. I medlemsregistret för tillfället 115 betalande medlemmar, och man strävar
hela tiden att få med nya aktiva medlemmar i verksamheten. Man strävar också till samarbete med andra
föreningar. Yhdistys jatkaa toimintaansa.
Tällä hetkellä jäsenrekisterissä 115 maksavaa jäsentä ja yhdistys yrittää koko ajan saada lisää aktiivisia jäseniä
mukaan toimintaan. Pyritään myöskin yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa.
Under år 2021 hålls årsmöte i linje med föreningsstadgar samt vid behovs ordnas extra föreningsmöten. I
styrelsemötena planerar man föreningens verksamhet och kommande evenemang.
Vuonna 2021 pidetään sääntömääräiset vuosikokoukset, sääntöjen määräämänä aikana, tarvittaessa kokoustetaan
myös muiden asioiden puitteissa. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia.
Kommande aktiviteter, Tulevat tapahtumat:
Vinter/ Talvi
● Föreningsfest för de som ställt upp för talko (Avbokat/ covid-19)
Yhdistys-illallinen vuoden 2020 talkoolaisille
● Sportlovsjippo vid Gerbyberget, Talvirieha Gerbynmäellä (Avbokat/ covid-19)
● Årsmöte/ Vuosikokous

8 .1.2021
27.2.2021
14.3.2021

Kevät/ Vår
● Påskbrasa/ Pääsiäiskokko (Avbokat/ covid-19)
● Gårdstalko vid Hannas stuga/ Pihatalkoot Hannan tuvalla

3.4.2021
11.5.2021

Sommar/ Kesä
● Johannadagen/ -päivä (flagghissning och öppet hus vid Hannas stuga/ liputus)
● Gerby-Vestervikdagen/ -päivä på Strömsö (i samarbete med andra aktörer)
● Guidad vandring i Västervik (kulturprojekt)/ Historiallinen kylä kierros (opastettu)
● Johanna Gäddas 150-års kalas

21.7.2021
24.7.2021
24.7.2021
6.8.2021

Höst/ Syksy
● Lucia med julöppning vid Hannas stuga/ Lucia sekä joulunavaus

December 2021

Öppet hus och talko vid Hannas stuga enligt behov.
Avoimet ovet ja pihatalkoot Hannan tuvalla tarpeen mukaan.
En viktig del av hembygdsföreningens verksamhet är att sköta om hembygdsmuseet Hannas stuga och se till att
gården är i fint skick under sommaren.
Yksi yhdistyksen toiminnan tärkeä osa on pitää huolta kotiseutumuseosta, eli Hannan tuvasta. Huolehditaan että
pihamaa on hoidetun näköinen kesällä.
Föreningen upprätthåller en hemsida på adressen http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi. Kontakt med styrelsen kan
fås via e-post gerby.vastervik@gmail.com
Pidetään yllä yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi Yhdistykseen voi ottaa
yhteyttä sähköpostitse gerby.vastervik@gmail.com.

Västervik, 7/2021
Gerby Vestervik Hembygdsföreningens styrelse
Gerby Vestervik Kotiseutuyhdistyksen hallitus

