
Infobladet  

HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 1/2017  

Ordförande har ordet 

I detta informationsblad berättar vi om 
vårens och sommarens aktiviteter. 
Välkomna med! 
 
De vid höstmötet för år 2017 valda 
styrelsemedlemmarna och deras  
kontaktuppgifter framgår från den 
vidstående listan.  
 
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 e-
post 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 
 
hemBrygden 2016 korsordsvinnare:  
Ragnar T. Weckström, Else-Maj 
Teckenberg och Rolf Lindqvist  

 

Föreningens styrelse 2017 
  
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 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 
 
Fjalar Hindsberg, suppleant 
fjalar.hindsberg@elisanet.fi  
tfn 050 5637079 
 
Tuula Ojaluoma, suppleant 
tuula.ojaluoma@finnair.com 
tfn 050 3932363 
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Mottagarens 

kontonummer 

IBAN 

FI34 4055 6640 0051 56 

BIC 

HELSFIHH 

Mottagare  

Sibbo hembygdsförening r.f. 

 

Medlemsavgift 

för 2017 

Betalarens 

Namn och 

adress 

  

Person           12,00 

Underskrift  Förfallodag 29.3.2017 

Från Konto nr  Euro 

 

Slocknande kolen kväll  

Sibbo byggnadstradition rf. 

presenter sig och sin 

verksamhet i ord och bild 

Onsdagen den 22 mars 2017  

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 2017  

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. 

 

  

 

Våren och sommarens 

händelser: 

*Sibbesgårdens parkeringsplats byggs färdig 

*Renoveringen av Drängstugan på Stufas 

fortsätter 

*Stenmangling på Sibbo jordbruksmuseum 

 4 juni 

* Hembygdsfest på Sibbesgården 11 juni 

*Barnens dag på Sibbesgården med 4H 2 juli 

*Friluftsgudstjänst vid jordbruksmuséet 9 juli 

*Sibbesgården öppen 6 augusti 

*Sibbo jordbruksmuseum öppet 13 augusti 

 

 

 

 

Kallelse till 

VÅRMÖTE 
Onsdagen den 22 mars 

Kl. 19.00, 2017 

Servicehuset Elsies mötesrum 


