Senaste nytt från DIN EGEN förening!
Vi i styrelsen, ordförande Mona Lanaéus och dom övriga -Bo Burmeister, Jan-Erik
Helander, Maija Lindholm, Rainer Rönnholm, Börje Sällström, Christer Tarvonen, Kaj
Wikholm, Håkan Wikman och Viveka Wikström- skickade ingen sommarhälsning till
Dig i våras.
Hoppas att sommaren hittills varit fin i alla fall !
På Helsinggård börjar det snart hända igen !
intensiva övningar inför Musikteatern Va´ i Helsinge
aktörer tisdagar , sångare torsdagar
obs!

föreningsmedlemmarna kommer att erbjudas rabatterade
biljetter till föreställningen söndag 26.11. kl. 18.00
(endast 30 biljetter reserverade)
square dance och line dance mej Kaj Wikholm
småningom också lekdrama med Mia Portin
julfest mm mm

Under sommaren har bl.a. buffetrummet föryngrats. I styrelserummet på vinden står
en kopieringsmaskin till förfogande –kontakta Mona om du vill använda den.
Till hösten skall vi också få helt nya stolar till festsalen!
Men vi skall också alla hjälpa till att ställa i ordning för den kommande säsongen:

fredag 15 september (kom gärna redan kl. 17!)
försöker vi än en gång kasta ut allt onödigt från vindsutrymmena. Det kan ju finnas
nån pryl som du själv vill ha så passa på! Eller om du hellre vill vara ute så går det
också bra att snygga upp gårdsplanen. Blir du torr i halsen skall det säkert finnas bot
för det ..

Men innan det skall vi träffas på Helsinggård
lördagen den 5 augusti kl. 16.00 i och med
KUNGSVÄGEN I ORD OCH BILD
Lars Wikström berättar om Kungsvägen och dess historia och visar diabilder.
Fotoutställning och böcker om Kungsvägen!
Nyttig hembygdskunskap !
Alla intresserade hjärtligt välkomna!!
Tips

Den som lyssnar riktigt noga kan säkert svara rätt
på frågorna på söndagen! Vad då för frågor? Vänd på
bladet och se!

MOTIONSJIPPOT FÖR HELA FAMILJEN
ett av kulturårets evenemang i Vanda

KUNGSTRAMPET
söndag 6.8.
arr. Helsinge-Tusby Ungdomsförund,
medlemsföreningarna och Vanda Stad.

Det går bra att starta från vilket föreningshus som helst,
mellan klockan 10 och 12
öppet hus – ballonger – saft – plojknappar
Björkhem, Gamla Nurmijärviv. 54, Vandaforsen
Bygård, Ainogränden, Tavastby
Bykulla, Gla Nurmijärviv, 182, Käinby
Fagerlund, Sottungsby
Helsingggård, Konungsv. 2, Dickursby
Midgård, Midgårdsgränden, Helsinge kyrkoby
Solhem, Kyrkobyvägen 23, Malm

Cykla, promenera, åk rullskridskor, skuffa barnvagn eller skottkärra
– alla metoder är tillåtna !
Längs KUNGSVÄGEN –

Övitsbölevägen, Dickursbyvägen,
Kurirvägen och vad allt den coh dess
efterträdare heter –

i riktning mot
Helsinge Skola, Övitsbölevägen 3
där det är storsamling

klockan 13.00

med musik, servering, program, tävlingar ….
Deltagarkort
med frågor om Kungsvägen
kan också lämnas in vid föreningshusen, senast klockan 11.
Fina priser för rätt svar !

Medlemsavgiften, som fortfarande är 50,- för års- och 400,- för ständiga medlemmar.
Inbetalas till Aktia 405513-54960. TACK !

