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HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 1/2020  

Ordförande har ordet 

År 2019 har varit arbetsdrygt för Sibbo 
hembygdsförening. Förutom de traditionella 
sommarsöndagstillställningarna på 
hembygdsmuseet Sibbesgården och Sibbo 
jordbruksmuseet har vi fortsatt den omfattande 
inventeringen och utvecklingsarbetet på 
museerna, som ännu kräver en fortsättning. På 
Sibbesgården har fägårdslidret fått ett nytt tak 
och fuktskadoran på Fram Martis har åtgärdats. 
Parkeringsplatsen utvidgas. Den renoverade 
Drängstugan på Stufas visades upp för 
allmänheten och familjen Nars bjöd på 
plättkalas. Föreningen har också engagerat sig i 
planeringen kring Söderkulla gård. Allt har 
kunnat förverkligas tack vare en aktiv styrelse 
och en arbetsam byggarbetsgrupp med 
ekonomiskt stöd av bl.a.Sibbo kommun, Sibbo 
Sparbanksstiftelse, Krogells stiftelse, Svenska 
kulturfonden och medlemsavgifterna. 
 Vi försöker hålla vårt medlemskartotek 
uppdaterat och avlägsnar felaktigheter, som vi 
uppmärksammats på. Om du konstaterar 
felaktigheter i våra utskick önskar vi att du 
meddelar oss antingen genom att meddela oss 
per post eller e-post eller kontakta vår 
sekreterare Tage Olander.  
Hans Blomberg 

 
Vår adress: Sibbo hembygdsförening 
     Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo 
e-post:    sibbo.hembygd@gmail.com 
 
Du hittar mera uppgifter om oss och vår 
verksamhet på vår hemsida: 
www.sibbo.hembygd.fi 

Du får också gärna kontakta 
våra styrelsemedlemmar 
 

Föreningens styrelse 2020  
Hans Blomberg, ordförande       
hans.blomberg@fimnet.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 
Tuula Ojaluoma, suppleant 
tuula.ojaluoma@finnair.com 
tfn 050 3932363 
Magnus Jansson 
magnus.jansson-creodent@fimnet.fi 
tfn 0405329927 

Föreningens kanslist: 
Carita Olander 
tfn 0405307753 
carita.olander@elisanet.fi 
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Vinnare i hemBrygden 2019    
   Korsordslösning  
  
- Sven-Gustav Åström 
- Bo-Christer Oljemark 
- Gun-Britt Eriksson 
    Vinnarna har kontaktats. Gratulerar! 

 

 

Våren och sommarens 

händelser: 
*Tour de Sibbo cykeljippo 17 maj 
* Hembygdsfest på Sibbesgården 7 juni  
*Stenmangling på Sibbo 
jordbruksmuseum 14 juni  
*Barnens dag på Sibbesgården  5 juli 
*Friluftsgudstjänst vid jordbruksmuséet 
12 juli 
*Något gott i Drängstugan och marknad 
på Sibbesgården 9 augusti 
*Sibbo jordbruksmuseum öppet med 
marknad 2 augusti 
 
hemBrygden 2019 kan köpas från från 
Sibbo bokhandel och servicehuset Linda 
samt från föreningens kanslist. 
 
Kom med på utfärd till jord bruksmuseet 
SARKA i Loimijoki 4.4.2020 
Anmäl dig till Hans Blomberg 
hans.blomberg@fimnet.fi 
Tfn 050 5994522 
Platserna är begränsade 
 
Följ med oss i ÖN, Evenemax och i  
Sipoon Sanomat 
 

Inbetalningskort 
Medlemsavgiften för år 2020 

är 15 euro/person 

Vi hoppas du betalar enligt medföljande 

faktura till Sibbo hembygdsförenings 

konto: 

FI81 4055 6640 0032 43 

Slocknande kolen kväll  

”Bondbröllop på 

Sibbesgården”  

Tisdag 17 mars 2020  

Kl 18.00 i Servicehuset Elsies 

grupprum, Jussasvägen 19, Nickby 

Samuel och Else-Britt Lönnqvist 

vigdes 29.7.1973 på Sibbesgården 

enligt gamla traditioner i närvaro av 

ca. 2300 ”bröllopsgäster” 

Vi ser på bilder och Samuel och Else-

Britt berättar om sina minnen 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe 

och bulla 

Kallelse till 

VÅRMÖTE 
            Tisdag 17 mars 

kl. 19.00, 2020 

Servicehuset Elsies grupprum 

Vi bjuder på kaffe 


