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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. Föreningens kanslist deltar i den av Borgå museum 

ordnade skolningen för användare av museets nya samlingshanteringssystem KooKos. I mån av 

möjlighet deltar även andra styrelse- eller föreningsmedlemmar i skolningen.  

Sibbesgården 

- Hembygdsfesten firas 4.6.2023  kl 14 

- Sibbesgården är öppen första sommarsöndagar 2.7 och 6.8 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 6.8.2023. 

- 4H ordnar barnens dag på Sibbesgården 2.7.2023 

- Förhandlingar om införskaffande av området där Fägårdslidret står endera genom köp eller byte av 

   mark fortsätter. 

- Talkogruppen sköter om underhållsarbeten på Sibbesgården. Matbacka byggnadens pärttak 

planeras förnyas år 2023. Sibbo Sparbanksstiftelse har beviljat 4000 euro för förnyande av taket och 

ansökan om ett bidrag på 8000 euro har gjorts till Museiverket. 

Jordbruksmuséet 

- Jordbruksmuséet öppnas med stenmangling 11.6. Försäljare av lokala 

  hantverk och jordbruksprodukter medverkar. 

- Jordbruksmuséet är öppet 9.7 och 13.8 kl 13-16. Söndagen 11.6. och 13.8 inbjuds även försäljare av  

  lokala  hantverk och jordbruksprodukter.  

- 9.7 ordnar Sibbo svenska församling en friluftsgudstjänst kl 12-13 

- Möjligheten att flytta Söderkulla utställningen till Söderkulla gård utreds fortsättningsvis.  

  Utställningen skulle förbättra informationen om Söderkulla gårds historia på gården och en 

  förflyttning skulle ge behövligt tilläggsutrymme för jordbruksmuseets övriga föremål. 

Samlingsprogrammet för museerna planeras bli färdigt i början av år 2023 och kan härefter 

kompletteras vid behov. 

- Anordnas ett diskussionstillfälle om Sibbesgårdens och Sibbo jordbruksmuseums framtid och göres 

en SWOT analys ( Tidigare har gjorts en SWOT analys om museernas framtid  25.1.2016) 

Inventeringen och katalogiseringsprojektet fortsätter ännu år 2023.  

För arbetet anställs fil. mag Eliisa Jäntti.   Se bilaga 

Sibbesborg 

Det av Sibbo hembygdsförening ägda fornminnesområde upprätthålls genom talkoarbete varvid vi är 



tvungna att beakta Museiverkets direktiv. Den förbättrade tillfarten ökar belastningen på området 

som ökar behovet av underhåll. 

Söderkulla gård 

- Föreningen flyttar Söderkulla utställningen till Söderkulla gård om det ges möjlighet att ställa upp 

  den i Söderkulla gårds gamla sädesmagasin. 

- Föreningen utvecklar kulturstigen på Söderkulla gård och producerar och sätter upp informations- 

  skyltar 

- Föreningen bevakar att de historiskt och kulturhistoriskt betydelsefulla byggnaderna och miljöerna 

  vid Söderkulla gård bevaras. 

- Föreningen samarbetar med Sipoon teatteri och Sibbo ungdomsförbund för att utveckla 

  friluftsschenen vid Söderkulla gård 

- Östra Nylands Brage planerar ordna en föreställning: Dans och musik i herrgårdsmiljö, som 

  preliminärt kunde ordnas i samarbete med Sipoon teatteri och SUF på Söderkulla friluftsscen i  

  augusti då SUF dansen och Sipoon teatteris föreställningar har hållits 

 

Övrigt 

- Styrelsen utreder fortfarande 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. 

- Föreningen deltar i Sammarbetsgruppen för Östra Nylands museers verksamhet. 

- Föreningen är samverkande medlem i Finland svenska hembygdsförbund 

- Websidorna på sibbo.hembygd.fi upprätthålls. 

- Föreningen deltar i kommunens julmarknader  

- Årsbladet hemBrygden utges till julen.  


