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Ordförande har ordet
I detta informationsblad berättar vi om
höstens aktiviteter. Medlemmar som inte
betalat sin medlemsavgift får även en
påminnelse i form av ett inbetalningskort
Tack till hårt arbetande styrelse och
byggarbetsgrupp
Bakom oss har vi många lyckade
satsningar.
Två slocknande kolen kvällar på
servicehuset Elsie lockade många
intresserade människor. Sibbesgården
med hembygdsfesten, 4H utställningen i
Donabackrian, Barnens dag med 4H och
Synne och Bittas allsångstillfälle lockade
inalles ett par hundra personer.
Evenemangen vid jordbruksmuséet har
denna sommar lockat ca 150 personer.
Föreningens styrelsemedlemmar har
bekantat sig med digitalisering och
katalogisering på ett par seminarier.
Med hjälp av Sparbanksstiftelsen i Sibbos
understöd har vi kunnat avlöna en
sommarpraktikant som inventerat och
fotograferat Sibbesgårdens föremål.
Efter många års förhandlingar har
föreningen lyckats köpa ett ca 5000 m2
stort område för uppfart till och
parkeringsplats för Sibbesgården.
Projektet fordrar ännu stora satsningar.
Skogen skall avverkas, jorden skall
schaktas och beläggas med grus. Vi

hoppas att vi nästa sommar har
åtminstone en ny uppfart till
hembygdsmuséet. Ett annat stort
projekt, är renoveringen av den skyddade
drängstugan på Lill-Stufas.
Byggarbetsgruppen har putsat upp
byggnaden och lagt ett nytt tak på huset,
men det återstår ett massa arbete förrän
huset fått en exteriör, som
skyddsbeslutet förutsätter.
Under hösten skall vi hålla två
Slocknande kolen kvällar, höstmöte, ge ut
årsbladet Hembrygden, delta i Nickby
julmarknad och påbörja arbetet med att
göra ett samlingsprogram för våra
muséer. Vi förbättrar utställningen i
jordbruksmuséet och behöver tidstypiska
kläder för en man i början av 1900-talet.
Hans Blomberg

Information på vår hemsida
Du hittar mera uppgifter om oss och vår
verksamhet på vår hemsida:

www.sibbo.hembygd.fi
eller i tidningarna Östnyland och Sipoon
Sanomat

Kallelse till

HÖSTMÖTE
Måndagen den 23 november
Kl. 19.00
Servicehuset Elsies möteslokal

Kontaktuppgifter
Kanslist Kamilla Widén
mobil 0505857661 tar hand om alla
förfrågningar och förmedlar vidare till
andra om det behövs
Ordförande Hans Blomberg
hans.blomberg@sibbo.fi
Mobil 050-5994522

Slocknande kolen kvällar
Drängstugan på LillStufas i Gesterby
Måndag den 19 oktober 2015
Kl 18.00 i servicehuset Elsies
mötesrum i Nickby
Alla intresserade med!
Vi samlar uppgifter om den
typens byggnader
* kaffeservering

Sänd din e-post
adress till
sibbo.hembygd@gmail.com

så kan vi lättare nå
dig
Arkivarie söks
Vi söker fortfarande

Erfarenheter från
inventering av
Sibbesgårdens samlingar
Beatrice Lindlöf berättar

Måndag 23.11 kl. 18.00

en person intresserad av att sköta
och utveckla vårt arkiv.

Inbetalningskort

Servicehuset Elsies möteslokal

Medföljer för den som ej betalat
medlemsavgiften.

* kaffeservering

Vi hoppas du betalar till vårt konto
en person intresserad att sköta och
utveckla vårt arkiv.

