
 

 

Infobladet  

HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 1/2014  

Ordförande har ordet 

Inför sitt hundrade verksamhetsår bytte 
Sibbo Hembygdsforskningsförening r.f 
sitt namn till Sibbo Hembygdsförening r.f. 
Det nya namnet och föreningens nya 
stadgar har registrerats 20.12.2013 av 
Patent- och registerstyrelsen. 
Föreningens ändamål och verksamhet är i 
stort desamma och kan läsas i stadgarnas 
4§. I stället för årsmötet skall vi hålla vår- 
och höstmöten. Vårmöte den 19 mars 
2014, undantagsvis beslutar vi även om 
verksamheten och väljer en styrelse 
bestående av ordförande och sex övriga 
medlemmar samt två suppleanter till 
årets slut.  

Vi firar föreningens hundrade 
verksamhetsår med bl.a. en festligare 
hembygdsfest på Sibbesgården, en 
jubileumsutställning i Sibbo huvud-
bibliotek i Nickby, en friluftsgudstjänst på 
kyrkbacken i juli och med ett uppiffat 
jordbruksmuseum, som månadens 
nyländska museum  i september. Redan 
nu vill jag tacka alla, som lovat ställa upp 
för jubileumårets program. Vi hoppas på 
en stor uppslutning kring våra 
evenemang. 

Hans Blomberg 

 

Sibbesgården 

Mangårdsbyggnaden Fram-Martis tak 

reparerades och farstukvisten rätades 

upp, men ännu återstår rappning och 

fogning av piporna och plåtarbeten för 

inkommande sommar. Planer finns också 

att koka rödmylla på hembygdsfesten för 

att vi sedan skall kunna måla byggnaden. 

 

Sibbesgården är öppen för allmänheten 6 
juli och 3 augusti, kl 13-16. I Fram-Martis 
och Matbacka gårdsbyggnader kommer 
att uppföras små skådespel och 
demonstationer då museet är öppet. 
 

Sommarens utställning i Donabackarian 

skall beröra krigstiden 1939-1945. Sibbo 

Krigsveteraner har lovat ansvara för 

utställningen. 

Jubileumshembygdsfest 

Söndagen den 8 juni 

kl.14 

på Sibbesgården 

 

 



 

 

Jordbruksmuseet  

”månadens nyländska museum” 

I webportalen museo-opas.fi  publiceras 

varje månad ett nyländskt museum som 

”månadens museum”.  

Sibbo Jordbruksmuseum har äran att 

vara ”månadens museum” i september 

2014 . Vi planerar att ”piffa upp” museet. 

En naturtrogen häst, som drog den 

kejserliga släden på lantdagsjubileums-

utställningen i Borgå, införskaffas och 

spänns för långskackla-kärran.  Man skall 

också få en mer naturtrogen bild av 

byggnadens tidigare användning som 

spannmålslånemagasin. 

Den 7. september kl 13-16 ordnas 

traditionell stenmangling i jordbruks-

muséet. Jordbruksmuséet är dessutom 

öppet 15 juni, 13 juli (efter frilufts-

gudstjänsten på kyrkbacken) och 10 

augusti, kl 13-16.  

Tackvare vår flitiga byggarbetsgrupp kan 

besökarna nu använda ett tidsenligt 

komposterande utedass, som väl smälter 

in i omgivningen.  

 

 

Inkommande sommar planerar vi också 

att täta fogarna på jordsbruksmuséets 

plåttak.  

 

.  

 

 

Publikationer 

Kompendier säljs som förr och sköts i 
huvudsak av kanslisten Kamilla Widén.  

Sibbohistoriken på svenska ”Från flydda 
tider till dagens verklighet SKEDEN I 
SIBBOS HISTORIA” finns åter att få. Kan 
köpas av kanslisten eller från Sibbo 
bokhandel. 

 

 

Stenmangling 

i jordbruksmuséet 

7.9.2014 kl 13.00-16.00 

 
Friluftsgudstjänst 

på kyrkbacken  
söndagen den 13 juli kl 12.00 

 
Jordbruksmuséet är öppet kl 13-16 

 



 

 

 

 

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 

Öppna dörrar i föreningens kansli 

och arkiv 

Kom och bekanta dig med våra 

utrymmen och våra produkter. Vi bjuder 

på något smått att dricka och äta. 

Onsdagen den 19 mars 2014, kl 15.00-

18.00 (före vårmötet) 

 

Kallelse till föreningens  

vårmöte 

Onsdagen den 19 mars kl 18.30 

på  Kolifej (tidigare Krisses bar)  

i Nickby . 

 

På mötet presenteras bokslutet, 

årsberättelsen och 

verksamhetsgranskarnas 

utlåtande och besluts om 

fastställande av bokslutet och 

beviljande av ansvarsfrihet till 

styrelsen och andra 

ansvarsskyldiga ( ärenden som 

enligt  17§ i föreningens nya 

stadgar skall behandlas av 

vårmötet ), dessutom  behandlas  

verksamhetsplanen, budgeten 

och anslutnings- och 

medlemsavgiftens storlek för 

innevarande år  och väljes 

ordförande och sex övriga 

styrelsemedlemmar samt två 

suppleanter till slutet av år 2014 

( ärenden som enligt 17§ i 

föreningens nya stadgar skall 

behandlas av höstmötet) 

 

Slocknande kolen efter mötet 

 

Slocknande kolen kväll  

Kom och hör om och 

diskutera kring krigstiden 

1939-1945  

Den 10 februari 2014 kl 18.30 

På Kolifej (tidigare Krisses bar)  

i Nickby 

Har du berättelser, fotografier eller 

föremål från krigstiden tag dem 

med! 

Vi förbereder sommarutställningen 

 i Donabackarian på Sibbesgården 

 

  

 

Immersby Historiegrupp 

18 november 

 

Välkomna! 

http://sibbo.hembygd.fi/
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