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Ordförande har ordet
Vi har bakom oss ett år med många
aktiviteter och stor synlighet med
anledning av vårt 100 års jubileum. Mitt
hjärtligaste tack till alla som deltog i
arrangemangen både som funktionärer
och som publik. Inte minst går tacket till
föreningens styrelse och byggarbetsgruppen, som med stor entusiasm såg till
att allting löpte planenligt.
Föreningens höstmöte valde en ny
styrelse, fastställde ett digert program
och en utmanande budget för detta år. Vi
hoppas att många besöker Sibbesgården
och Jordbruksmuséet även i år och att
det finns många, som vill göra en insats
för vår förening. Vi söker en eller flera
personer, som är intresserade av vårt
värdefulla lokalarkiv och kunde utveckla
skötseln av arkivet.
Kom med i vår verksamhet även om du är
intresserad av bara en liten bit. Vi kan ge
dig resurserna.

Hans Blomberg

Styrelsen år 2015
Hans Blomberg, ordförande
hans.blomberg@sibbo.fi
tfn 050 5994522
Raul Nyström, viceordförande
raul.nyström@elisanet.fi
tfn 040 0108447
Monika Tillander, kassör
monika.tillander@kolumbus.fi
tfn 050 5368412
Christer Bergström, sekreterare
ceberg43@gmail.com
tfn 045 2789253
Tage Olander, medlem
tage.olander@gamil.com
tfn 040 7168926
Kamilla Widén
kamilla.widen@kolumbus.fi
tfn 050 5857661
Sven-Gustav Åström, medlem
sg.astrom@gmail.com
tfn 040 5726715
Fjalar Hindsberg, suppleant
fjalar.hindsberg@elisanet.fi
Carita Lindqvist
carita.lindqvist@saunalahti.fi
tfn 050 3265361

Sibbesgården

Jordbruksmuseet

”Snickarn” Karl-Henrik Boxström kokade
rödmylla på Hembygdsfesten och
byggarbetsgruppen såg till att FramMartis målades. Byggnadens pipor
rappades och fick en plåtkrans.
Byggarbetsgruppen byggde ett
förvaringsskjul för bänkar och bord
bakom Fransbackaladan och
kaffeserveringen vid Matbacka fick ett
nytt plasttak.

En arbetsgrupp har i uppgift att utveckla
jordbruksmuséets utställningar.
Skyltningen skall förbättras och
byggnadens historia som socknens
spannmålsmagasin skall levandegöras.

Hembygdsmuséet var öppet tre
sommarsöndagar. Ett skådespel, som
presenterade livet på Matbacka och
Fram-Martis och försäljning av lokala
hantverk och produkter var nya
dragplåster på Sibbesgården denna
sommar. Carl-Petter Teckenberg hade
skrivit texten till skådespelet, som
uppfördes av Sven-Gustav Åström, Matti
Räsänen och Caj-Gustav Lydman.

Stenmangling
i jordbruksmuséet
14.6.2015 kl 13.00-16.00
Museéet öppnas för säsongen söndagen
den 14 juni med stenmangling. Det finns
igen möjlighet att på traditionellt sätt få
sina dukar och lakan verkligen släta.
.

Friluftsgudstjänst
på kyrkbacken

Hembygdsfest

söndagen den 12 juli kl 12.00-13.00

Söndagen den 7 juni kl 14

Jordbruksmuséet är öppet kl 13-16

på Sibbesgården

Den 12 juli ordnar föreningen tillsammans med Sibbo svenska församling
en friluftsgudstjänst. Jordbruksmuséet är
öppet kl.13.00-16.00.

Sibbesgården är öppnas för allmänheten
under sommaren 2015 vid
hembygdsfesten den 7 juni och därefter
söndagarna den 5 juli och den 2 augusti,
kl 13-16. Lokala produkter kommer att
säljas. Den 5 juli har Sibbo 4H lovat stå
för det övriga programmet.

Jordbruksmuséet är även öppet för
allmänheten söndagen den 9 augusti
kl 13.00 – 16.00.
Vid jordbruksmuséet säljs lokala
hantverks- och jordbruksprodukter under
muséets öppethållningstider.
.

Slocknande kolen kvällar

Kom och hör om och
diskutera kring Sibbo under
ofärdsåren kring år 1918
Den 23 februari 2015 kl 18.00
i servicehuset Elsies mötesrum
Jussasvägen 18 i Nickby
Martin Andersson berättar om sin
bok: Inbördeskrigets händelser i
Sibbo
Sibbo hembygdsförening bjuder på
kaffe med dopp

Sibbo skutskepparhistorier
Den 16 mars 2015 kl 18-19
Sibbo skutskepparklubb har gett ut

Kallelse till föreningens

vårmöte
Måndagen den 16 mars kl
19.00 i servicehuset Elsies
mötesrum Jussasvägen 18 i
Nickby .
På mötet presenteras
bokslutet, årsberättelsen och
verksamhets-granskarnas
utlåtande och besluts om
fastställande av bokslutet och
beviljande av ansvarsfrihet till
styrelsen och andra
ansvarsskyldiga ( ärenden som
enligt 17§ i föreningens nya
stadgar skall behandlas av
vårmötet )

en bok i serien
Skrifter utgivna av Sibbo
hembygdsförening
Vi bekantar oss med boken under ledning
av redaktör Henrik Westermark

Före mötet kl 18.00-19.00
Slocknande kolen samling med
presentation av Sibbo
skutskepparnas bok.

+++
Sibbo skutskepparklubb ordnar en

Skutskepparfest
Lördagen den 7 februari på Träskberga
med middag, sjömansvisor, lotteri och
dans där också boken presenteras

Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe med dopp.

**************************

Vi söker en arkivarie
Vi söker en person, som är
intresserad av historiska arkiv och
som vill utveckla vårt lokalarkiv
mot en liten ersättning.
Tag kontakt med föreningens
ordförande
Hans
Blomberg,
hans.blomberg@sibbo.fi
tfn 050 5994522

**************************

**************************
Besök våra hemsidor
Sibbo hembygdsförening r.f.
www.http://sibbohembygds.
hembygd.webhuset.fi
Här finns uppgifter om föreningen,
om våra publikationer, om
muséerna och om våra tillställningar
***

**************************

Publikationer
Sibbo hembygdsförenings
publikationer säljs som förr av
föreningens kanslist Kamilla Widén
kamilla.widen@kolumbus.fi
tfn 050 5857661/050 3370050
och kan också köpas i Sibbo
Bokhandel, Stora byvägen 27, 04130
Sibbo, tfn 092392001
www.kirjakauppasipoo.fi

Ni hittar också uppgifter om våra
museer Sibbesgården och Sibbo
jordbruksmuseum på saijten:

www.museo-opas.fi

