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Ordförande har ordet
Sommarens många aktiviteter.
Våra museer Sibbesgården och Sibbo
jordbruksmuseum har varit välbesökta då
muséerna varit öppna för allmänheten.
Sibbesgården har städats upp och föremålen har
putsats upp och inventerats under ledning av
fil.mag Eliisa Jäntti, som varit anställd via Borgå
museum under sommar-halvåret. Arbetet har
varit omfattande och ännu finns mycket kvar för
nästa år då även jordbruksmuseet skall
inventeras. Byggarbets-gruppen har fått färdigt
filttaket på Fägårdslidret, reparerat Fram-Martis
väggens skador, lyft upp Donabacka rians hörn
och byggt en ny dörr för att få bättre utrymme
för lagrade föremål. Fram-Martis tak läckte och
fordrade en snabb kostsam reparation liksom
dräneringen av Fram-Martis gavel. Och så har vi
kämpat för miljön på Söderkulla gård
Vi har många utmaningar och idéer för nästa
års verksamhet och kallar nu till höstmöte
11.11.2019.

Hans Blomberg

Vår adress: Sibbo hembygdsförening
Stora Byvägen 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
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Slocknande kolen kväll på servicehuset
Elsie måndagen 11.11.2019 kl 18

”Paipis äldst och yngst” Odin
Sjöholm berättar i ord och
bild om Paipis historiegrupps
bokprojekt
Ån i Paipis nedanom Bertas, korna dricker, vinter.
Bilden tagen före storskiftet

HÖSTMÖTE
Sibbo hembygdsförening r.f. håller sitt höstmöte måndagen 11.11.2019,
kl 19.00 i servicehuset Elsies mötesrum.
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 1. mötet öppnas 2. val av mötesordförande, sekreterare,
två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3. mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstateras 4.
föredragningslistan för mötet godkänns 5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens
storlek för följande kalenderår fastställs 6. val av ordförande och övriga (se § 12) medlemmar i styrelsen 7. val
av två verksamhetsgranskare 8. besluts huruvida och vilka sektioner tillsätts och beroende av beslutet verkställs
val av ledningen för dessa 9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden (finns ej)

Kom och hör och påverka hur föreningens verksamhet utformas
nästa år!
Vi bjuder på kaffe och bulle vid Slocknande kolen kvällen och vid
höstmötet
Årsbladet Hembrygden 2019 kommer ut i slutet av november till julöppningen i Nickby
30.11.2019 och säljs i Sibbo bokhandel i Nickby, i Linda servicehem i Söderkulla och kan
beställas av vår kanslist Carita Olander.

Se bilder från Östersundom förenings besök
på Sibbesgården denna sommar
på vår hemsida sibbo.hembygd.fi
eller

https://spark.adobe.com/page/WiDSNXYyAi62O/

