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Ordförande har ordet

Information på vår hemsida

I detta informationsblad berättar vi om
höstens aktiviteter. Medlemmar som inte
betalat sin medlemsavgift får även en
påminnelse i form av ett inbetalningskort

www.sibbo.hembygd.fi

Trots regntunga skyar kunde sommarens
evenemang genomföras utan att publiken
blev våt. Tidvis sken solen och värmde
folket. Hembygdsfesten lockade ett
hundratal besökare och Barnens dag med
4H ett par hundra barn och vuxna till
Sibbesgården. Kring hundra personer deltog
i friluftgudstjänsten vid Sibbo
jordbruksmuseum. Även de andra
söndagarna då Sibbesgården och
jordbruksmuséet öppnats för allmänheten
med försäljning av jordbruksprodukter och
hantverk besöktes av några tiotal personer.
Sommarens utställning i Donabackrian
presenterade mjölkhushållningen genom
tiderna.
Under sommaren har byggarbetsgruppen
samlats varje måndag på Lill-Stufas
drängstuga. Stugan fick ett nytt tak före
vintern. Renoveringen fortskrider, golven är
nu lagade och pietetsfullt renoverade fönster
på plats. Men ännu återstår mycket arbete.
Arbetena på Sibbesgårdens parkeringsplats
har sakta gått framåt. Skogen är avverkad
och området schaktat. Vi väntar på
utfyllnadsmaterial . I detta skede börjar
uppfartsvägen vara klar.

Hans Blomberg
hans.blomberg@sibbo.fi
tfn 050 5994522

Du hittar mera uppgifter om oss och vår
verksamhet på vår hemsida:

Föreningens kanslist
Carita Olander
carita.olander@elisanet.fi
tfn 0405307753
Föreningens styrelse 2016
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 5368412
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

Kallelse till

HÖSTMÖTE
Tisdag 15 november
Kl. 18.00
Servicehuset Elsies samlingslokal Jussasvägen 18 K
Vid föreningens höstmöte behandlas verksamhetsplanen och budgeten för år 2017 bl.a.
hembygdsfesten, Barnens Dag och muséernas utställningar och öppethållningstider. Mötet väljer
ordförande för år 2017 och styrelsemedlemmar för de i tur avgående för åren 2017-2018.
Vi börjar med att presentera Renoveringen av Lill-Stufas drängstuga i ord och bild.
Kaffeservering

Slocknande kolen kväll
med Martin Andersson
om den nyutkomna boken

Gula faran
i servicehuset Elsies samlingssal
Jussasvägen 18 K
tisdag 18.10.2016 kl 18.00

kaffeservering

Vi deltar i välfärdsmässan 3.10.2016 under de äldres vecka och håller Sibbo
jordbruksmuseum öppet 8.10.2016 kl 13-16
Med infobladet medföljer en inbetalningsuppmaning åt dem som enligt vår
bokföring inte har betalat medlemsavgiften för detta år. Om du fortfarande vill
vara medlem i föreningen hoppas vi att du betalar avgiften med det snaraste. Om
du inte vill vara medlem hoppas vi att du meddelar vår kanslist Carita Olander.
carita.olander@elisanet.fi tfn 0405307753

