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Ordförande har ordet 

Sommaren är tiden då vi visar upp våra muséer 
för alla.  
    Inför säsongstarten har utställningen vid 
jordbruksmuséet förbättrats med ny 
belysningsarmatur. ”Söderkulla rummet” har 
försetts med  nya informationsskyltar. Tegel från 
Söderkulla tegelbruk kommer att presentera 
Sibbo sockens historia i Suomen Kotiseutuliittos 
– Finlands Hembygdsförbunds kampanj ”Ett 
föremål – tusen historier”. Kampanjen riktar sig 
till hembygdsmuséerna för att tillsammans 
beskriva det självständiga Finlands historia 
genom ett föremål. 
    Arbetena på Sibbesgårdens parkeringsplats 
har äntligen kommit i gång efter en 
långtutdragen lovprocess. Möjligen kan den nya 
uppfarten till Sibbesgården tas i bruk redan 
denna sommar. 
    Vi håller städtalko på Sibbesgården 2.6 kl 15 
och på jordbruksmuséet 6.6 kl. 15. Kom gärna 
med. Alla är välkomna. 
....Sibbesgården är öppen under 
sommarmånaderna första söndagen i månaden 
och jordbruksmuséet andra söndagen i 
månaden. Närmare uppgifter på vår hemsida, i 
lokaltidningarnas evenemangkalendrar, SUF 
sommarbroschyr, Sibbo kommuns hemsidor och 
vårt årsblad hemBrygden 2015. 
 
Med önskan om en fin sommar 

Hans Blomberg 

 

 

 
 
Vår adress: Sibbo hembygdsförening 
                    Pb 9, 014130 Sibbo 
e-post:    sibbo.hembygd@gmail.com 
Vår hemsida: 
www.sibbo.hembygd.fi 

 
Föreningens styrelse 2016 
  
Hans Blomberg, ordförande       
hans.blomberg@sibbo.fi                                   
tfn 050 5994522 
 
Raul Nyström, viceordförande           
raul.nystrom@elisanet.fi                                   
tfn 040 0108447 

Tage Olander, sekreterare         
tage.olander@gmail.com                                 
tfn 0407168926 
 
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 
  
Fjalar Hindsberg, suppleant     
fjalar.hindsberg@elisanet.fi                                 
tfn 0505637079 
                     
Carita Lindqvist, suppleant       
carita.lindqvist@saunalahti.fi                                
tfn 050 3265361 

http://www.sibbo.hembygd.fi/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Medlemsavgiften för år 2016 är 12 euro/person 

Medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift får ett inbetalningskort bifogat infobrevet. 

Om du inte är medlem och vill bli medlem kan du betala in medlemsavgiften på  

Sibbo hembygdsförenings medlemskonto FI34 4055 6640 0051 56 

Skriv som meddelande: Medlemsavgift 2016, Uppge då ditt namn, adress och gärna din e-post adress 

Barnens dag på Sibbesgården 3 juli 2016 kl 13 - 16 
Smådjursutställning, Demonstrationer, Hantverk,Tävlingar, Buffé 

Arrangör Sibbo 4H 

Ingen inträdesavgift 

Hembygdsfest på Sibbesgården 5 juni 2016 kl 14 
festal Gunvor Brettschneider ”Minnen från Söderkulla Gård” 

Box hornorkester, Sibbo och Spjutsunds folkdansare, bygdemål Görel Jansson,  

sångkören Rostaggarna 

Sommarens utställning i Donabackarian ”Mjölkhushållning genom tiderna”  

Försäljning av lokala hantverk och jordbruksprodukter, 

Marthakretsen Endorfinerna står för buffén 

Inträdesavgift för vuxna 12 euro, barn gratis 

 

 

Friluftsgudstjänst på kyrkbacken 10 juli kl 12 – 13 

Jordbruksmuséet öppet kl 13 – 16.        Ingen inträdesavgift 

Sibbesgården är även öppen för besök söndagen den 7 augusti kl 13 – 16 

Ingen inträdesavgift, Lokala hantverk och jord bruksprodukter säljs. 

Sibbo jordbruksmuseum är även öppet söndagen den 14 augusti kl. 13 - 16 

Ingen inträdesavgift, Lokala hantverk och jord bruksprodukter säljs. 

 

Stenmangling på Jordbruksmuséet 12 juni kl 13 - 16 

Kom och få dina lakan och dukar stenmanglade!    Ingen inträdesavgift. 

Försäljning av lokala hantverk och jordbruksprodukter 

 


