
Infobladet  

HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 2/2017  

Ordförande har ordet 

Sibbesgårdens nya infart och parkerings-
plats står nu klar att användas. 
Sibbesgårdens adress är nu Gesterby-
vägen 12. Vi har också fått nya vägskyltar 
som vi sätter upp då någonting händer på 
Sibbesgården.  
 
Tour de Sibbo cykeljippot 10.6. kommer 
att gå över Sibbesgården och då kan man 
cykla både via den nya och gamla 
infartsvägen då man kommer och far. 
 
Vi gör också en film över Mjölkhushåll-
ningen förr och nu i Sibbo. Till 
hembygdsfesten görs en kortare video 
snutt för utställningen i Donabackarian. 

Välkommen på våra tillställningar! 
Hans Blomberg 

 
Vår adress: Sibbo hembygdsförening 
Storabyvägen 20 A 4, 04130 Sibbo 
e-post:    sibbo.hembygd@gmail.com 
Vår kanslist: Carita Olander, 
carita.olander@elisanet.fi tfn 0405307753 
 
Du hittar mera uppgifter om oss och vår 
verksamhet på vår hemsida: 
www.sibbo.hembygd.fi 

Sänd din e-post adress till 
sibbo.hembygd@gmail.com  
så kan vi lättare nå dig 

 

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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Tour de Sibbo 
Cykeljippo går via Sibbesgården/ Pyöräilytapahtuma Sibbesgårdenin kautta  
10.6.2017 kl/klo 10-16  Kaffe, bulla och läsk / Kahvi, pullaa ja virvokejuomaa 
 
Ny infart till Sibbesgården  / Uusi sisääntuloreitti Sibbesgårdeniin 
Gesterbyvägen / Gesterbyntie 12  
Ny parkeringsplats nära gårdstunet / Uusi paikoituspaikka pihan läheisyydessä 

Hembygdsfest söndag 11 juni 2017           
                                    kl 14-16    
Helene Liljeström festtal 
Box hornorkester o. Box sångkör, musik 
Görel Jansson bygdemål, Gesterby marthakrets Buffé, 
Försäljning av hembygdsföreningens pulbikationer 

Sommarens 
utställning i 
Donabackarian 
öppnas 

Utställning / Näyttely Mjölkhushållning i Sibbo 
Maitotalous Sipoossa 
En 30 min. film om mjölkhushållningen blir klar till hösten 
N. 30 min. elokuva valmistuu syksyksi    

Barnens dag med 4 H söndag 2 juli  kl 13 – 16 

Smådjursutställning, lekar, pyssel, ponnyritt o. åkning, buffé 

Pieneläinnäyttely, leikkejä, askartelua, poniratsastus ja ajelu, buffé  

Söndag/Sunnuntai 6 augusti/elokuuta: Hembygdsmuseét Sibbesgården är öppet kl 13 – 16 med 

försäljning av lokala jordbruks- och hantverksprodukter /Kotiseutumuseo Sibbesgården on auki klo 13 – 

16 ja myytävänä on paikallisia maanviljely- ja käsityötuotteita  

 

Sibbo jordbruksmuseum / Sipoon maatalousmuseo  

Söndag 4 juni   STENMANGLING  kl 13 – 16 kom och mangla dina dukar och lakan   

Sunnuntai 4 kesäkuuta KIVIMANKELOINTIA klo 13-16 tuo pöytäliinojasi ja lakanoitasi 

Söndag 9 juli; Friluftsgudstjänst med Sibbo svenska församling kl 12.00 Jordbruksmuséet 

öppet kl 13-16/ Maatalousmuseo auki klo 13 - 16 

Söndag 13 augusti/ Sunnuntai 13 elokuuta: Jordbruksmuséet är öppet för almänheten med 

försäljning av lokala jordbruks- och hantverkproduktet /Maatalousmuseo on auki klo 13 – 16 ja 

myytävänä on paikallisia maanviljely- ja käsityötuotteita. 


