Infobladet
HEMBRYGDEN
Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f.

Ordförande har ordet
I detta informationsblad berättar vi om
sommarens händelser på våra museer
Sibbesgården
i
Gesterby
och
Sibbo
jordbruksmuseum i Kyrkoby. Sibbo 4 H är årets
samarbetspartner på Sibbesgården med en 4H
utställning i Donabackarian och en 4 H dag på
Sibbesgården söndagen den 5 juli. Med Sibbo
svenska
församling
ordnar
vi
en
friluftsgudstjänst
på
kyrkbacken
vid
jordbruksmuséet söndagen den 12 juli. Tag
chansen och kom och bekanta dig med våra
museer då de är öppna för allmänheten eller
kom överens om en skild visning. Då muséerna
är öppna har du också möjlighet att köpa lokala
hantverks- och jordbruksprodukter.
Med detta infoblad får du också ett
inbetalningskort för medlemsavgiften. Vi är
beroende av alla bidrag vi kan få för att
upprätthålla våra museer, vårt arkiv och
fornlämningen Sibbesborg.
Du hittar uppgifter om oss och våra
tillställningar
på
vår
hemsida
www.sibbohembygd (som också hittas med
Google sökord Sibbo hembygdsförening) eller
söka våra museer på www.museo-opas.fi
Sommarens program finns också på evenemax i
Östnyland och i Sibbo ungdomsförbunds
Sommar i Sibbo broschyr.

Hans Blomberg

nr 2/2015 – maj 2015

Program sommaren 2015
SIBBESGÅRDEN
Hembygdsfest
söndagen den 7 juni kl 14
4 H dag på Sibbesgården
söndagen den 5 juli kl 13-16
Utställning, demonstrationer, pyssel, ponnyritt och
försäljning. Till smådjursutställningen kan barnen kan
ta med sina egna djur. I Donabackarian kan man
bekanta sig med utställningen "4 H under de olika
årstiderna". Alla är välkomna oberoende av ålder och
språk.

Sång på Sibbesgården
söndagen den 2 augusti kl 13-16
Synnöve Jern och Bitta Nyberg
uppträder kl 14-15

SIBBO JORDBRUKSMUSEUM
Stenmangling
söndagen den 14.6 kl 13-16
Friluftsgudstjänst
söndagen den 12 juli kl 12-13
Jordbruksmuséet öppet kl 13-16
Jordbruksmuséet är också öppet med
guidning söndagen den 9 augusti kl 13-16

Byggarbetsgruppen

Föreningens kontaktuppgifter

Byggarbetsgruppen samlas regelbundet för att
underhålla och förbättra våra museer. Om du är
intresserad av snickrande och byggande tag
kontakt med någon av medlemmarna: KarlHenrik Boxström, Christer Bergström, Raul
Nyström, Herbert Björkman, Björn Bergström
eller Fjalar Hindsberg.

Hemsidor: sibbo.hembygd.fi.
e-post: sibbo.hembygd@gmail.com
kanslist: Kamilla Widén
tfn 050 5857661 kamilla.widen@kolumbus.fi
Styrelsen år 2015

Medlemsavgift 12 euro
Medlemsavgiften bör betalas senast
30.5.2015
på konto FI34 4055 6640005156

Vårutfärd
Vi deltar i av Museet -kommunens visitkort
ordnad vårutfärd 23.5.2015 till Aino Sibelius
utställningen i Järvenpää konstmuseum,
till Ainola Jean Siblius ‘ hemmuseum och till
författaren Juhani Ahos och konstnär Venny
Soldan-Brofeldts konstnärhem. Vi får
morgonkaffe och äter lunch på Majatalo Onnela.
Bussen kommer från Lovisa och kör via
Söderkulla (kl.9.35) och Nickby (kl. 9.55).
Utfärdens pris är 50€/person. I priset ingår
kaffe/te, lunch, museibesök och guidning.
Bindande anmälning till Carina Nygård, Lovisa
stads museum senast 15.5.2015, tfn 040 660
4517, 040 450 5009, carina.nygard@loviisa.fi

Publikationer
Böcker och kompendier säljs som förr och sköts
i huvudsak av vår kanslist.
Publikationer kan köpas av kanslisten, på våra
museer och i Sibbo bokhandel, Stora byvägen
27, 04130 Sibbo, tfn 09 2392001
www.kirjakauppasipoo.fi

Ordförande Hans Blomberg
hans.blomberg@sibbo.fi tfn 050-5994522
Viceordförande Raul Nyström
raul.nystrom@elisanet.fi tfn 040 0108447
Sekreterare Christer Bergström
ceberg43@gmail.com tfn 045 2789253
Kassör Monika Tillander
monika.tillander@kolumbus.fi tfn 050 5368412
Tage Olander medlem
tage.olander@gmail.com tfn 040 7168926
Kamilla Widén medlem
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 tfn 050 5637079
Carita Lindqvist, suppleant
carita.lindqvist@saunalahti.fi tfn 050 3265361

Sökes

Arkivarie
Vi söker en person, som är
intresserad av historiska arkiv och
som vill utveckla vårt lokalarkiv mot
en liten ersättningTag kontakt

