Infobladet
HEMBRYGDEN
Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 3/2017

Ordförande har ordet
Vi har bakom oss en aktiv sommar med program
på våra muséer Sibbesgården och Sibbo
jordbruksmuseum. Parkeringsplatsen på
Sibbesgården togs i bruk vid hembygdsfesten i
början av sommaren. Det blev enklare att hitta
till Sibbesgården men det visade sig att
platserna inte räcker till vid stora tillställningar.
Byggarbetsgruppen har även denna sommar
gjort en stor insats för renoveringen av
Drängstugan. Man har i år gjort nästan 300
talkotimmar och renoveringen av husets utsida
är så gott som klar.
Vi har många idéer och utmaningar för nästa års
verksamhet och kallar nu till höstmöte
21.11.2017.
Om du inte ännu betalat medlemsavgiften 12
euro för år 2017 så får du bifogat en
inbetalningsuppmaning som vi hoppas du följer.
Vi är beroende av alla bidrag.

Föreningens styrelse 2017
Hans Blomberg, ordförande
hans.blomberg@sibbo.fi
tfn 050 5994522
Raul Nyström, viceordförande
raul.nystrom@elisanet.fi
tfn 040 0108447
Tage Olander, sekreterare
tage.olander@gmail.com
tfn 040 7168926
Monika Tillander, kassör
monika.tillander@kolumbus.fi
tfn 050 5368412

Hans Blomberg

Christer Bergström
ceberg43@gmail.com
tfn 0452789253

Vår adress: Sibbo hembygdsförening
Storabyvägen 20 A 4, 04130 Sibbo
e-post: sibbo.hembygd@gmail.com

Sven-Gustav Åström
sg.astrom@gmail.com
tfn 040 5726715

Vår kanslist: Carita Olander,
carita.olander@elisanet.fi tfn 0405307753
Du hittar mera uppgifter om oss och vår
verksamhet på vår hemsida:

www.sibbo.hembygd.fi
Sänd din e-post adress till
sibbo.hembygd@gmail.com
så kan vi lättare nå dig

Carita Lindqvist,
carita.lindqvist@saunalahti.fi
tfn 050 3265361
Fjalar Hindsberg, suppleant
fjalar.hindsberg@elisanet.fi
tfn 050 5637079
Tuula Ojaluoma, suppleant
tuula.ojaluoma@windowslive.com
tfn 050 3932363

Slocknande kolen kväll på
servicehuset Elsie tisdagen
21.11.2017 kl 18

Mjölkhushållningen i
Sibbo .....
Vi gör en film
Kom och hör Erika Lindström
och Johnny Aspelin berätta om inspelningen av filmen på dagens mjölkgårdar
Vi ser också om vi känner igen gamla ladugårdar som finns i föreningens bildarkiv

HÖSTMÖTE
Sibbo hembygdsförening r.f. håller sitt höstmöte tisdagen 21.11.2017,
kl 19.00 i servicehuset Elsies mötesrum.
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 1. mötet öppnas 2. val av mötesordförande, sekreterare,
två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3. mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstateras 4.
föredragningslistan för mötet godkänns 5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens
storlek för följande kalenderår fastställs 6. val av ordförande och övriga (se § 12) medlemmar i styrelsen 7. val
av två verksamhetsgranskare 8. besluts huruvida och vilka sektioner tillsätts och beroende av beslutet verkställs
val av ledningen för dessa 9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden (finns ej)

Kom och hör och påverka hur föreningens verksamhet utformas
nästa år!
•

Sommarens tillställningar på Sibbesgården och Sibbo jordbruksmuseum

•

Nytt pärttak på Fägårdslidret

•

Vårt värdefulla arkiv

•

Behov av tilläggsmark för Sibbesgården

•

Inventering och underhåll av våra samlingar

Vi bjuder på kaffe och bulle vid Slocknande kolen kvällen och vid
höstmötet
Julens öppning i Nickby Hjärta 25.11.2017 kl 14-18 KOM MED!
Sibbo hembygdsförening är där. Vi säljer bl.a. Årsbladet Hembrygden 2017

