31.3.91

Gott att veta om Dickursby Ungdomsförening r.f.!
Årsmötet hölls på Helsinggård 3.3.
och till de gamla trotjänarna Hans Wikholm ordf, J-E Helander viceordf, styrelsmedlemmarna
K Blomqvist, V Kaurovirta, M Lanaéus, H Leinonen, B Sällström, C Tarvonen sällade sig nu
som ny ledamot Robert Lindroos. Han besatte den post som Kerstin Ahlroos tidigare innehade, men nu lämnade främst på grund av skralt folkdansunderlag i föreningen. Som suppleanter
fortsätter B Burmeister, J Malmberg och R Rönnholm.
Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid 20,- för årsmedlemmar och 200,- för ständiga medlemmar. Uppgifter om förändringar i föreningsregistret mottas av Mona Lanaéus, tel 8732028.
Vi hoppas nu att alla medlemmar ställer upp
på ett litet annorlunda jippo den 25 maj med start på eftermiddagen.
Styrelsen har nämligen beslutat ordna en SOMMARFEST som mest skall bjuda på utomhusaktiviteter på gårdsplanen. Vad det handlar om är det kanske bäst att kolla in själv på ort och
ställe, men säkert är att ju fler vi blir desto roligare blir det. Inbjudan till festen överlämnas
även till barndaghemmens barn, föräldrar och personal.
DET SKULLE VARA EXTRA ROLIGT ATT FÅ KALASA TILLSAMMANS MED FÖRENINGENS MÅNGA MÅNGÅRIGA OCH ÄLDRE MEDLEMMAR !! (Var håller ni hus nu
för tiden?)
Under sensommaren är Duffen i blickfånget
då skall Finlands första squaredansfestival gå av stapeln i Dickursby, med gäster från olika
håll i världen. Följ med i lokalpressen och sola dig i föreningens arrangörsglans!
Till hösten finns det redan kursledare som lovat ställa upp för juniorverksamhet. Om du inte
tidigare blivit squaredansbiten är det kanske dags då? Onsdagskvällarna är preliminärt reserverade för de yngsta dansarna, så låt budet gå...
Nyländsk afton i oktober
Föreningen har rätt att i god tid reservera biljetter till nyländsk afton, men tidigare har det
visat sig svårt att få biljetterna att gå åt. OM du alltså vill boka en biljett, ger du BINDANDE
beställning till någon av:
Hasse, 837773
Crockie, 833950
Börje, 832940
och vi ser till att det antal biljetter som kan förhandreserveras finns tillhanda.

Må så gott och väl mött till sommarfesten!
önskar styrelsen för
DICKURSBY UNGDOMSFÖRENING r.f.

