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HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f.  

Ordförande har ordet 

Hembygdsföreningen höll sitt första föreningsmöte, ett 

kombinerat redovisnings och valmöte. Jag fick förnyat 

förtroende som ordförande. Tack för det! Föreningens 

styrelse består nu förutom av ordföranden av sex 

ordinarie medlemmar och två suppleanter. 

Föreningsmötet gjorde en ambitiös verksamhetsplan, som 

under detta år, jubileumsåret 2014 kräver en stor insats 

av styrelsen och övriga samarbetsparter. Vi hoppas på en 

stor anslutning till vår jubileumshembygdsfest på 

Sibbesgården den 8 juni, till jubileumsutställningen i Sibbo 

huvudbibliotek i juni, till friluftsgudstjänsten på 

kyrkbacken den 13 juli och till stenmanglingen på 

jordbruksmuséet den 7 september. Vi förväntar oss också 

att förbättrade utställningar, program och försäljare skall 

locka många besökare till de båda muséerna de söndagar, 

som de hålls öppna. Ni finner uppgifter om oss och våra 

program i Sibbo ungdomsförbunds sommar broschyr 

”SOMMAR I SIBBO”, på vår hemsida ”sibbo.hembygd.fi” 

och Borgåbladets evenemangkalender.  

Kom med i vår verksamhet även om du är intresserad 

bara av en liten bit. Vi kan ge dig resurserna. 

Hans Blomberg 

Sibbo hembygdsförenings styrelse  2014  

Ordförande  Hans Blomberg 
Viceordförande Raul Nyström 
Sekreterare  Christer Bergström 
Kassör  Monika Tillander 
Medelmmar  Odin Sjöholm 
  Margareta Rintala 
  Kamilla Widén 
Suppleanter  Fjalar Hindsberg 
  Sven-Gustav Åström 

 

 

Sibbesgården 

- öppen för allmänheten 6 juli och 3 augusti, kl 13-16.  

- tidsenligt klätt värdfolk hälsar välkomna  

- försäljning av hantverk och jordbruksprodukter 

- Krigstiden 1939-1945 utställning i Donabackarian 

Jordbruksmuseet  

”månadens nyländska museum” i september 2014 . 

Hästen ”Igor”, som drog den kejserliga släden på 

lantdagsjubileumsutställningen i Borgå, har nu spännts för 

långskacklakärran. Arbetet med att ”ta fram det gamla 

sädesmagasinet” har påbörjats.  

- öppet för allmänheten 15 juni, 13 juli och 10 augusti, 

 kl 13-16.  

 

 
Friluftsgudstjänst 

på kyrkbacken  
söndagen den 13 juli kl 12.00 

 

Stenmangling 
i jordbruksmuséet 

söndagen den 7 september kl 13.00-16.00 

Jubileumshembygdsfest 

Söndagen den 8 juni kl 14 

på Sibbesgården 

 

 



 

Publikationer 

Lagom till Jubileumshembygdsfesten och utställningen 

”Krigstiden 1939 – 1945” i Donabackarian kommer 

skriften ”HOTET FRÅN SKYN – Desanterna i Sibbo och 

Borgnäs 1941” till försäljning. 

Vi har också tryckt ett postkort med en målning av Sibbo 

gamla kyrka från år 1933. 

Publikationerna och postkort säljs som förr och sköts i 

huvudsak av kanslisten Kamilla Widén.  Våra publikationer 

kan också köpas i Sibbo bokahandel i Nickby. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Jubileumsutställning 
i Sibbo huvudbibliotek 

Det började för hundra år sen... 

 

Bilder från Sibbo gamla kyrkas förfall och 

renovering samt Sibbo hembygdsförenings 

olika skeden 

& 

Tiina Talimets-Atanga  

med motiv från Sibbo gamla kyrka 

Vernissage 3.juni kl 17 

Öppet under bibliotekets 

öppethållningstider 4-27 juni 

Sommarutfärd   
till  

Rönnäs skärgårdsmuseum 
och  

Noarks miniatyrvärld i Illby 
 

lördagen 16 augusti 

 
Start kl 10 från Nickby  
via Söderkulla och Box 

 
Anmälan till Kamilla Widén 

tfn. 050 585 7661 eller 050 337 0050 
senast 10.8.2014 

Föreningens medlemsavgift 

för år 2014 är  12 € 

Var vänlig och betala 

medlemsavgiften på Sibbo 

Hembygdsförenings konto: 

Bankgiroblankett finns bifogad 

Sommarens utställning i 

Donabackarian på Sibbesgården  

Krigstiden 1939 - 1945 

Utställningen ordnas i samarbete med 

Sibbo krigsveteraner r.f. 

och öppnas vid jubileumshembygdsfesten 

den 8 juni  

Välkomna! 
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