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FRÅN FÄDER ÄR DET KOMMET TILL SÖNER SKALL DET GÅ, SÅ LÄNGE SVENSKA HJÄRTAN ÄNNU I NORDEN SLÅ.  

 ORDFÖRANDENS RUTA  
 

                        

Bästa medlemmar! 
 

 Bästa medlemmar och vänner!                                                                                                        

Ber a� än en gång få tacka för det förtroende ni visat. Trots de 20 år jag redan 

su�t som ordförande, ansåg årsmötet a� e� år !ll är okey. Fastän kaptenen är den 

som bestämmer på si� skepp, är ordförande för en förening inte i samma situa!on. 

Det är framför allt fråga om samarbete. -Samarbete med den si�ande styrelsen, 

utan vilken jag redan förts ut på sju famnars va�en. Där görs alla beslut. Därifrån 

förs idéerna vidare !ll sek!onerna och medlemmarna. -Samarbete med medlem-

marna som gläds och förverkligar förslagen. Utan ak!va medlemmar kan vi packa 

ihop och styra fartyget mot hamn, eller ännu värre, på grund. -Samarbete med 

närmiljön och olika intressenter. Så länge det finns medvind, seglar vi dock mot nya 

äventyr. Så följ med på vågkammen även år 2016 och notera redan nu följande  

datum:           

 Gårdstalko onsdag 18 maj kl. 17.00 ->                                                                                          

 Föreningens 120 års fest lördagen 3 september kl. 16.00.                                            

                Mona 

                                                       

Vänligen skicka eventuell  

e-post adress till duf@duf.fi så 
vi i framtiden har  

                                                       
möjlighet att nå dig elektroniskt.  

Medlems�dning för Dickursby Ungdomsförening 

Gårdstalko onsdagen den 18 maj. 
                                

          Kl. 17.00 —> 

          kratta och ansa och beskära. 

        

Grillkorv och saft kommer säkert att 

smaka. 

Alla  V ä l k o m n a ! 

                       



 Vik�ga datum:  

23.4   ViAnda körens konsert på Helsinggård 

18.5  Gårdstalko kl 17=> 

28.5  HBKs jubileumskonsert i Malm 

3.9  Kickoff & 120 års fest på Helsinggård 

3.10  Marthornas visa?on på Helsinggård 

8.10  Spelkväll på Helsinggård kl 18=> 

1.11  Språkbadscafé kl. 17-20 

12-13.11  DUF SD November Dance 

19.11  Marthornas basar 

31.12  Nyårsparty 18=>  

    

Du är varmt välkommen med  

 

lö 3.9.2016 kl. 16lö 3.9.2016 kl. 16lö 3.9.2016 kl. 16lö 3.9.2016 kl. 16    
    då vi samlas för att fira början på en ny höstsäsong  

och samtidigt    DUF 120 årDUF 120 årDUF 120 årDUF 120 år    
 

 

Festen börjar utomhus med smått program och laxsoppa,  

så klä dig enligt väderså klä dig enligt väderså klä dig enligt väderså klä dig enligt väder. 

Till maten serveras vitt vin eller öl.  

Kaffe, trevlig samvaro och egen butelj till kvällen. 

Vänligen meddela om specialdiet i samband med anmälningen.  

 

Pris för deltagandet 10 €/pers (inkl. mat + matdryck) 

Bindande anmälan senast 20.8.2016Bindande anmälan senast 20.8.2016Bindande anmälan senast 20.8.2016Bindande anmälan senast 20.8.2016 till din sektionsledare  

eller till duf@duf.fi 



 

JUBILEUMSKONSERT lö 28.5.2016 kl. 17:00 

Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1, 00700 H:fors 
 

Helsingebygdens kör firar 120 års jubileum med en konsert där programmet består av godbitar från de senaste 10 åren och ny spän-
nande repertoar. Konserten innehåller bl.a. klassisk á cappella musik, musikalmusik, folkmusik och underhållning. Förutom kören 
uppträder även sångsolist och musiker på konserten. Dirigent är Kristian Nyman. 
 

Biljetter á 15€ kan köpas av koristerna eller Lippupalvelu (+ serviceavg.) 
 

Hjärtligt välkommen! 
 

     Körens vårtermin slutar i juni med FSSMF:s sångfest i Karleby. 
 

  Höstterminen börjar to 11.8.2016 kl. 18:30. Insjungning för nya sångare före övningen kl. 18:00. 
 

Följ med vår verksamhet på www.hbk.fi 

HTU visar si' nyrenoverade hembygdsmuseum. 

Söndagen den 15 maj klockan 14.30 händer det på kyrk-

torget i Kyrkobyn. 

Djäkne dans från 1500-talet, Kungsvägens betydelse för 

Helsinge, det nyrenoverade hembygdsmuseet förevisas.  
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Ordförande        Mona Lanaéus, Sävvägen 13 A, 01300 

                                   Vanda, tfn 050-350 87 24, lanaeus@kolumbus.fi 

Viceordförande  Kaj Wikholm, Trumpetvägen 4 B 9, 00420 H:fors 
                             tfn 0400-213 263, kaj@hkw-maalipalvelu.fi 

Sekreterare        Lars Wikström, Sibeliusgatan 23 A 10, 04400 Träskända 

                             tfn 040-8246446, lars.wkstrm@gmail.com 

Kassör                Börje Sällström, Malmarsvägen 4, 01380 Vanda, 
         tfn 823 2940, 0500.454 481, borje.sallstrom@saunalahti.fi                        
 

  

Anneli Hellström, Nattviolsvägen 4 A 6 

 01300 Vanda  tfn 050-3666868,  anneli.hellstrom27@gmail.com 

Leif Lindell, Korsnäbbsvägen 8 E, 00780 H:fors  
tfn 040-901 4224, lg.lindell@gmail.com 

Maija Lindholm, Tallbågen 1 A 4, 01150 Söderkulla 

 tfn 040-746 1968,  maija.lindholm@empower.fi 

Christer Tarvonen, Sexansvägen 45 b, 01380 Vanda 

tfn 050-3216126, christer.tarvonen@kolumbus.fi 

Anna Hökerstedt, Näckrosvägen 43 F 28, 01300 Vanda 

Tfn  040-5149067, anna.hockerstedt@gmail.com 

Monica Jansson-Olenius, Sävstranden 3 b, 01300 Vanda 

tfn 050-5963259, monicajanssonolenius@gmail.com 

 

  hi�as på www.duf.fi 


