Sibbo hembygdsförening r.f. – Verksamhetsplan för år 2021
Arkivet
- Uppstädning och organisering av arkivet fortsätter
- Släkt- och andra forskare har möjlighet att utnyttja föreningens läsapparat och
mikrofilmer i föreningens kansli
- Föreningens kanslist sköter arkiveringen.Sibbesgården
- Hembygdsfesten firas 6.6.2021 kl 14
- Sibbesgården är öppen första sommarsöndagar 4.7 och 1.8 kl. 13-16. Möjligheter till olika
demonstrationer av äldre arbetsmetoder undersöks (spinnande, pärthyvling) och ordnas i mån av
möjlighet. Med Monika och Kenneth Nars undersöks möjligheten att ordna uppvisning av
Drängstugan på Stufas. Försäljare av lokala hantverk och lantbruksprodukter inbjuds att sälja på
Sibbesgårdens gårdstun 1.8.2021.
- 4H ordnar barnens dag på Sibbesgården 4.7.2021
- Under sommaren fortsätter utställningen ”Mjölkhushållning genom tiderna” i Donabackarian såvida
inte något annat visar sig vara möjligt. Utställningen kompletteras efter behov och man åskådliggör
Donabacka rians användning för tröskande, som möjligen kunde vara ett ämne för hela
utställningen
- Förhandlingar om införskaffande av området där Fägårdslidret står endera genom köp eller byte av
mark fortsätter.
- Granskning av Fram-Martis tegeltak med tanke på sprickor och förskjutningar görs på våren.
- Samlingsprogrammet för museerna skrivs möjligen ut i sin helhet under slutet av år 2020, varefter
det årligen kompletteras.
- Inventeringen av museiföremålen på Sibbesgården fortsätter. En del av föremålen i Fransbacka
ladan, Fram-Martis (kansliet/köket), Donabackarian (lager o. utställningsutrymmet) och Lönnbergs
bastu. Många donerade föremål bör ha en egen förvaringsplats och de bör få en EINO nummer,
fotograferas införas på en lista. De föremål som väljs ut till museiföremål bör katalogiseras.
Interiörerna behöver en gallring av föremål. Föremål som stör helheten i utställningen bör
avlägsnas. Föremål i gott skick och som föremål, som har en historia ges företräde. Föremål som
skall förvaras, som väntar på katalogisering eller som skall förstöras kan lagras i Fafasbodans loft,
Fransbacka ladan och Donabackarian.
- Utställning om linberedning i Wilenius boda fortsätter år 2021.
Jordbruksmuséet
- Jordbruksmuséet öppnas med stenmangling söndagen den 13 juni 2021. Försäljare av lokala
hantverk och jordbruksprodukter medverkar.
- Jordbruksmuséet är öppet 11.7 och 8.8 kl 13-16. Söndagen 8.8. inbjuds även försäljare av lokala
hantverk och jordbruksprodukter.
- Inventeringen av museiföremålen i jordbruksmuseet fortsätter. En del av föremålen är inte
inventerade, fotograferade och införda på huvudbokens Excel lista. Diverse föremål som ej passar
in i utställningen skall avlägsnas. Skyltningen skall förbättras och ett hörn i en silo förses med bilder
som förbättrar upplevelsen av en autentisk sädessilo.
- Möjligheten att flytta Söderkulla utställningen till Söderkulla gård utreds.

Inventering och katalogisering år 2021
- Inventeringen av Sibbesgårdens och Sibbo jordbruksmuseums samlingar, som påbörjades 2015
och som fil.mag Eliisa Jäntti gjort åren 2018-2020 fortsätter och planeras slutföras under år
2021. Fil. mag. Eliisa Jäntti anställs att slutföra arbetet och för anställningen söks bidrag.
Förutom fotografering, katalogisering av föremålen och förbättring av museiinteriörerna ingår i
projektet förnyande av informationsmaterialen i pappers och digital form (broschyrer och
internetsidor, text och bilder). Planeras göra virtuella museer som presenterar Sibbesgården och
Sibbo jordbruksmuseum. För guider på museerna görs instruktioner. Eliisa Jäntti har samlat
information för guidning 2019 och museistuderande Valter Aspö har 2020 gjort instruktioner för
guidning på Fram-Martis på Sibbesgården och för guidning i Sibbo jordbruksmuseum.
Övrigt
- Styrelsen utreder möjligheten att dokumentera och publicera Gustav Nybergs sånger, framförda
av Bitta Nyberg och Synnöve Jern. Det kunde göras en master-version som förvaras i Sibbo
hembygdsförenings arkiv och sångerna kunde avlyssnas t.ex.på Youtube. Ett häfte med
sångtexterna kunde också tryckas.
- Slocknande kolen kvällar fortsätter i mån av möjlighet.
- Fornborgen Sibbesborg sköts med talkoarbete och det görs en miniatyrmodell av borgen.
- Föreningen deltar i Sammarbetsgruppen för Östra Nylands museer utfärd till det nationella
jordbruksmuseet SARKA i Loimijoki om det med beaktande av COVID-19 epidemin går att ordna och
ordnar vid behov en egen utfärd
- Föreningen deltar i centralorganisationernas sammankomster.
- Websidorna på sibbo.hembygd.fi upprätthålls.
- Föreningen deltar i kommunens julmarknader
- Årsbladet hemBrygden utges till julen.

