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Ordförande har ordet 

Vi har firat föreningens hundraårs-

jubileum. Året har varit fyllt med  många 

aktiviteter. Ett stort tack  tillkommer vår 

aktiva styrelse, som mangrant ställt upp 

och förverkligat allt som vi förutsatt oss 

att göra. Ett tack även till våra samarbets-

partner Krigsveteranerna med sommar-

utställningen i Donabackarian, till Borgby 

marthakrets med serveringen på hem-

bygdsfesten, till Sibbo svenska församling 

med friluftsgudstjänsten och till många 

enskilda personer, som gjort en insats för 

vår verksamhet. 

Firandet började med 100 års jubileums-

utställningen i juni i Sibbo huvudbiblio-

tek.  Styrelsemedlemmarna Margareta 

Rintala, Raul Nyström och Odin Sjöholm 

såg till att det blev informativ och stilig 

utställning. Responsen var god och 182 

besökare lämnade sitt namn i gästboken.  

Jubileumshembygdsfesten lockade flera  

besökare, som kunde avnjuta ett mång-

sidigt program i strålande sommarväder.   

Under året har vi genomfört kostsamma 

reparationsarbeten på Jordbruksmuséet 

och Sibbesgården med en stor insats av 

vår byggarbetsgrupp. Tackvare under-

stöd av olika stiftelser har dessa 

reparationer varit möjliga att genomföra. 

Jubileumsåret fortsätter med två 

slocknande kolen kvällar och höstmötet. 

Vi skall också sälja våra publikationer på 

kommunens julmarknader.  Årsbladet 

Hembrygden görs av vår heders-

ordförande Sten Enbom och kommer 

lämpligen ut till julmarknaden.  

Hans Blomberg 

 

Sibbesgården 

Mangårdsbyggnaden Fram-Martis pipor 

rappades och fogades och försågs med 

plåtkrans. Byggarbetsgruppen Björn 

Bergström, Christer Bergström, Herbert 

Björkman, Raul Nyström och Fjalar 

Hindsberg har under ledning av 

”Snickarn” Karl-Henrik Boxströmhar en 

aktiv sommar bakom sig. De har 

reparerat taket för serveringen och 

bakom Fransbackaladan har de byggt ett 

lager för bänkar. De har också sett till att 

Fram-Martis lyser grant med ett nytt 

lager av rödmylla . 

Nytt för sommaren var att Sibbesgården 

var öppen tre söndagar och att det under 

dessa söndagar ordnades program. Nils 



Dobblare på Matbacka framfördes av 

Sven-Gustav Åström och Matti Räsänen 

och Teodor Granqvist på Fram-Martis 

presenterad av Caj-Gustav Lydman. I 

Donabackarian ordnade Sibbo krigs-

veteraner utställningen ”Krigsåren 1939-

1945”. Lokala hantverkare och jord-

brukare sålde sina produkter de dagar 

Sibbesgården var öppen. Säsongen på 

Sibbesgården öppnades med söndagen s  

jubileumshembygdsfesten med festtal av 

kommunfullmäktigeordförande Christel 

Liljeström, bygdemål med Linda 

Henriksson, musik av Sibbo spelmanslag 

och Sibbo folkdansares dans.  

 

 

 

Premieringar 

Vår mångåriga ordförande Sten 

Enbom utsågs till hedersordförande,  

Birgit Lindroos, Kaarlo Niinimäki, 

Marita Niinimäki, Karl-Henrik 

Boxström, Ole Järvinen och Kaarina 

Nazarenko tilldelades Finlands 

svenska hembygdsförbunds 

förtjänsttecken i silver. Odin Sjöholm 

och Martin Andersson hedrades med 

stipendier för sina publikationer 

 
.  

 

Jordbruksmuseet  

”månadens nyländska museum” 

Sibbo Jordbruksmuseum har under 

sommaren varit öppen en söndag i 

månaden och lokala jordbrukare och 

hantverkare har beretts tillfälle att sälja  

sina produkter. I augusti ordnades  

tillsammans med svenska församlingen 

en välbesökt friluftsgudstjänst på kyrk-

backen.  Muséet har haft flera enskilda 

besökare och har dessutom gästats av 

flera grupper. I september hade museet 

äran att vara ”månadens museum” och 

då ordnades också  stenmanglingen, som 

redan blivit en tradition.  

Jordsbruksmuséets plåttak reparerades. 

Fogarna täcktes och taket målades. 

  

Kallelse till 

HÖSTMÖTE 
Måndagen den 10 november 

Kl. 19.30 

Servicehuset Elsies möteslokal 

 

 



 

Föreningens kontaktuppgifter 

Föreningens hemsida finns på adressen 

sibbo.hembygd.fi.  

Mobiltelefonnumret: 050-337 0050 .  

e-post:  sibbo.hembygd@gmail.com 

Kanslist Kamilla Widén svarar på 

mobilen och tar hand om alla 

förfrågningar och förmedlar vidare till 

andra om det behövs 

Ordförande Hans Blomberg 

hans.blomberg@sibbo.fi 

Mobil 050-5994522 

 

 

 

. 

Medlem 

Sänd din e-post 

adress till 
sibbo.hembygd@gmail.com 

så kan vi lättare nå 

dig 
 

 

  

 

Slocknande kolen kvällar  

SIBBO SOCKENS 

HISTORIA 

Fram till år 1868, Band 1 och 2 

Onsdag den 29 oktober 2014  

kl 18.00 

På Kolifej (tidigare Krisses bar)  

i Nickby 

Odin Sjöholm och Krister Kuvaja 

diskuterar möjliga oklarheter i 

böckerna 

* kaffeservering 

 

HOTET FRÅN SKYN 
Desanter i Sibbo och Borgnäs 

Måndag den 10 november  

kl. 18.00 

Servicehuset Elsies möteslokal 

Författaren Martin Andersson 

berättar om skriften 

* kaffeservering 

 

 

 

  

 

Immersby Historiegrupp 

18 november 
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Sagor, sägner och legender från Sibbo   10,00 

Handel och handelsmän i Sibbo   15,00 

1900-talets Sibbo med tonvikt på förkrigstiden  15,00 

Sipoon historian vaiheita    28,00 

Skeden i Sibbos historia (2004)   28,00 

Skeden i Sibbos historia    30,00 

Solstänk över Sibbobygd    30,00 

Fjärran ur tiden, En film om   

Sibbo för länge sedan  DVD/VHF   15,00/5,00 

Spelmanslaget    15,00 

Tidsresan     15,00 

Hotet från skyn    15,00 

Brädspel Museimössen på äventyr i östra Nyland  17,00 

Vykort      1,00 

Ortnamn i Sibbo 

Borgby     25,00 

Box     25,00 

Gesterby/Norrkulla    20,00 

Hangelby/Eriksnäs    25,00 

Hertsby     15,00 

Hindsby     25,00 

Husö/Kärr/Granö    25,00 

Immersby     35,00 

Kallbäck/Skräddarby/Hitå    30,00 

Kyrkoby/Svartböle/Myras    20,00 

Löparö     30,00 

Massby     35,00 

Mårtensby     25,00 

Nevas/Träsk     30,00 

Nickby/Savijärvi    20,00 

Paipis     25,00 

Pigby     20,00 

Sibbo ås vattensystem    15,00 

Skärgården     35,00 

Spjutsund     30,00 

Östersundom/Gumböle    35,00 

Bomärken och gamla bondgårdar   15,00 

Byanamn     20,00  

Skolor     20,00 

Vägnamn     25,00 

 


