
Infobladet  

HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 1/2016  

Ordförande har ordet 

I detta informationsblad berättar vi om 
vårens aktiviteter. Välkomna med! 
 
De vid höstmötet för år 2016 valda 
styrelsemedlemmarna och deras  
kontaktuppgifter framgår från den 
vidstående listan.  
Efter höstmötet nåddes vi av sorgebudet 
att styrelsemedlemmen och föreningens 
långvariga kanslist  Kamilla Widén dött. 
Hennes hjärta brann för hembygds-
arbetet. Förutom arbetet inom Sibbo 
hembygdsförening som kanslist och 
styrelsemedlem gjorde hon en insats som 
medlem i samarbetsgruppen för östra 
Nylands muséer i projektet Museet – 
kommunens visitkort.  
 
Vi har uppdaterat vårt medlemskartotek 
och försökt avlägsna felaktigheter. Om 
du konstaterar felaktigheter i våra utskick 
önskar vi att du meddelar oss antingen 
genom att meddela oss per post eller per 
e-post eller kontakta någon av våra 
styrelsemedlemmar.  
Hans Blomberg 

Vår adress: Sibbo hembygdsförening 
                    Pb 9, 014130 Sibbo 
e-post:    sibbo.hembygd@gmail.com 
 
Du hittar mera uppgifter om oss och vår 
verksamhet på 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 368412  
 
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 



 

 

 

Mottagarens 

kontonummer 

IBAN 

FI34 4055 6640 0051 56 

BIC 

HELSFIHH 

Mottagare  

Sibbo hembygdsförening r.f. 

 

Medlemsavgift 

för 2016 

Betalarens 

Namn och 

adress 

  

Person           12,00 

Underskrift  Förfallodag 29.3.2016 

Från Konto nr  Euro 

 

Slocknande kolen kväll  

HAKKORSET PÅ 

VIKINGASEGLET 
Nazismens kopplingar till 

Svenskfinland 1932-48 

Martin Andersson 
Tisdagen den 29 mars 2016  

Kl 18.00 i Servicehuset Elsies 

mötesrum i Nickby 

* kaffeservering 

  

 

Sänd din e-post adress till 

sibbo.hembygd@gmail.com 

så kan vi lättare nå dig 

Inbetalningskort 
Medlemsavgiften för år 2016  

är 12 euro/person 

Vi hoppas du betalar till vårt konto 

FI34 4055 6640 0051 56 

en person intresserad att sköta och 

utveckla vårt arkiv. 

 

  

 

Slocknande kolen kväll 

SÖDERKULLA GÅRD 

Vi samlar på minnen, 

dokument och fotografier 

om gården  
Tisdagen 20 april 2016 kl 18.00 

Servicehuset Linda i Söderkulla 

* kaffeservering 

 

 

 Kallelse till 

VÅRMÖTE 
Tisdagen den 29 mars 

Kl. 19.00, 2016 

Servicehuset Elsies mötesrum 


