Infobladet HEMBRYGDEN
Informa(onsblad för Sibbo

Du får också gärna kontakta våra
styrelsemedlemmar

hembygdsförening r.f. nr 2/2019

Föreningens styrelse 2019

Ordförande har ordet

Hans Blomberg, ordförande

Sibbo hembygdsförening ordnar
många publika 7llställningar som vi
hoppas du kan njuta av. Mer om
dem kan du läsa om i de>a
infoblad. Vår förening är ak7v. Här
några exempel på aktuella projekt:
Utlåtande om utkastet 7ll plan för
Söderkulla gårds bostadsområde,
diskussioner om bevarande av
gamla byggnader, en omfa>ande
inventering av våra muséers
samlingar, städtalkon, ny> tak på
fägårdslidret på Sibbesgården och
repara7on av 1700-tals byggnaden
Fram-Mar7s fuktskador samt
dränering av omgivningen.

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

Vår adress:
Sibbo hembygdsförening
Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo

tfn 040 5726715
Carita Lindqvist, carita.lindqvist@saunalahti.fi
tfn 050 3265361
Tuula Ojaluoma, suppleant
tuula.ojaluoma@finnair.com

e-post: sibbo.hembygd@gmail.com
Du hittar mera uppgifter om oss och vår
verksamhet på vår hemsida:
www.sibbo.hembygd.fi
Föreningens kanslist: Carita Olander tfn 0405307753
carita.olander@elisanet.fi

tfn 050 3932363
Magnus Jansson magnus.janssoncreodent@fimnet.fi tfn 0405329927

SOMMAREVENEMANG
Söndag 2.6. kl 13:00 Hembygdsfest på Sibbesgården
Festtalare Heikki Vestman, konferencier Hans Blomberg, medverkande Box
hornorkester, folkdans, bygdemål, spinn- och vävdemonstrationer, filmförevisning
mm.
Lördag 8.6. kl 10:00 - 14:00 Tour de Sibbo Cykelevenemang för hela familjen
Sibbesgården är start- och besöksplats för cyklister. Möjlighet att bekanta sej med
gårdstun. Till salu: kaffe, te, saft och lemonad.
Söndag 9.6. kl 11:00 - 14:00 Stenmangling på Jordbruksmuséet invid Sibbo Kyrka
Tag med dej t.ex. lakan och borddukar. Marknad med lokala hantverkare,
jordbruksprodukter och kaffeservering.
Söndag 7.7. Barnens dag på Sibbesgården Arr. Sibbo 4H
Söndag 14.7. kl 12:00 Friluftsgudstjänst invid Jordbruksmuséet
Jordbruksmuséet öppet för besökare
Söndag 4.8. Sibbesgården tema, Mat och marknad med lokala producenter
Drängstugan öppen för besökare, föreningens renoveringsgrupp har rustat upp
stugan för att den skall bli en besökställe invid muséiområdet.
Söndag 11.8. kl 11:00 - 14:00 Jordbruksmuséet öppet med marknad, lokala
producenter medverkar

