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Ordförande har ordet
En aktiv styrelse såg till att verksamhetsåret 2018
fylldes av aktiviteter. Här några plock: Filmen
”Mjölkgårdar i Sibbo” blev färdig och har visats vid
flera tillfällen, boken om Vilhelm Eliel Viktorius
Wessman, som Odin Sjöholm skrivit,utkom,
cykeljippot Tour de Sibbo gick via Sibbesgården,
Folkdansringens juniorfolkdansare på folkdansfest i
Sibbo förgyllde den traditionella hembygdsfesten, Vi
startade en grundlig inventering och uppstädning på
Sibbesgården, där också byggarbetsgruppen gjort
underhållsarbeten. Barnens dag på Sibbesgården,
Stenmanglingen och Friluftsgudstjänsten vid
Jordbruksmuséet har också varit välbesökta. Och
mera om verksamheten kommer att presenteras vid
föreningens vårmöte i mars.
I föreningens styrelse utbyttes en suppleant och
övriga styrelsemedlemmar och ordförande omvaldes
på höstmötet. Som tidigare godkände höstmötet en
diger och krävande plan det inkommande året 2019.
I detta informationsblad berättar vi om vårens och
sommarens aktiviteter. Välkomna med!
Vi försöker hålla vårt medlemskartotek uppdaterat
och avlägsnar felaktigheter, som vi
uppmärksammats på. Om du konstaterar
felaktigheter i våra utskick önskar vi att du meddelar
oss antingen genom att meddela oss per post eller epost eller kontakta vår sekreterare Tage Olander.

Hans Blomberg
Vår adress: Sibbo hembygdsförening
Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo
e-post: sibbo.hembygd@gmail.com
Du hittar mera uppgifter om oss och vår
verksamhet på vår hemsida:

www.sibbo.hembygd.fi

Du får också gärna kontakta
våra styrelsemedlemmar

Föreningens styrelse 2019
Hans Blomberg, ordförande
hans.blomberg@fimnet.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
Christer Bergström
ceberg43@gmail.com
tfn 0452789253
Sven-Gustav Åström
sg.astrom@gmail.com
tfn 040 5726715
Carita Lindqvist,
carita.lindqvist@saunalahti.fi
tfn 050 3265361
Tuula Ojaluoma, suppleant
tuula.ojaluoma@finnair.com
tfn 050 3932363
Magnus Jansson
magnus.jansson-creodent@fimnet.fi
tfn 0405329927

Föreningens kanslist:
Carita Olander
tfn 0405307753
carita.olander@elisanet.fi

Slocknande kolen kväll
”Thure Malmberg minns”
Onsdag 20 mars 2019
Kl 18.00 i Servicehuset Lindas festsal
i Söderkulla
Thure Malmberg är infödd
helsingforsare, naturaliserad
sibbobo, östnyländsk skärgårdsvän,
nordist och fascinerad av Portugal.
På slocknande kolen kvällen kommer
han att berätta om sitt liv med båtar,
men också om sitt arbete som
journalist på Hufvudstadsbladet i 30
år. Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe och bulla

Kallelse till

VÅRMÖTE
Onsdag 20 mars

Våren och sommarens
händelser:
* Hembygdsfest på Sibbesgården
2 juni
*Tour de Sibbo cykeljippo 8 juni
*Stenmangling på Sibbo
jordbruksmuseum 9 juni
*Barnens dag på Sibbesgården med
4H 7 juli
*Friluftsgudstjänst vid
jordbruksmuséet 14 juli
*Sibbesgården öppen med marknad
4 augusti
*Sibbo jordbruksmuseum öppet med
marknad 11 augusti

Inbetalningskort
Medlemsavgiften för år 2019
är 12 euro/person

Kl. 19.00, 2019

Vi hoppas du betalar enligt medföljande
faktura till Sibbo hembygdsförenings
konto:

Servicehuset Lindas festsal

FI34 4055 6640 0051 56

Vi bjuder på kaffe
Vinnare i hemBrygden 2018
Korsordslösning
- Camilla Falk Mårtensby
- Bo-Christer Oljemark Borgby
- Ulla-Britt Savén Paipis
Vinnarna har kontaktats. Gratulerar!

Vi gör nytt tak på fägårdslidret på
Sibbesgården sommaren 2019. Kom med!
hemBrygden 2018 kan köpas från från
Sibbo bokhandel och servicehuset Linda
samt från föreningens kanslist
Följ med oss i ÖN, Evenemax och i
Sipoon Sanomat

