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GGGNNNIIISSSTTTAAANNN      
Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening 
 

NUMMER 

    2 • 2009 
 

                        

                           

                         Bästa medlem! 
 

         Hösten 2009 står Helsinggård igen tomt under dagarna. Vanda stad hyr inte längre lokalen  
        för dagvård. Och trots det intresse Duffen visat, efter  vårens extra föreningsmöte, kommer  
        staden att bygga ett eget daghem invid Dickursby skola 2012. Om byggandet framskrider  
        enligt planerna blir också Linda huset tomt 2013. Den dagen alla barn flyttat ut blir goda råd  
        dyra för då tar våra inkomster slut. Att underhålla två stora hus utan medel är en omöjlig  
    ekvation. Det alternativ vi hade att  vi skulle  bygga ett annat daghem invid Linda och hyra ut  

även det till staden avslogs alltså av såväl undervisningsnämndens svenska sektion som stadens tjänsteman. 
 
Verksamheten under kvällstid på Helsinggård är dock i full gång igen. Såväl Helsinge-bygdens Kör som 
Squaredancers övar flitigt varsin dag. Ungdomarna fyller lokalen fredagar, deras antal har inte minskat, tvärtom. Och 
med glädje kan jag meddela att en grupp pojkar på tisdagar övar inför en teaterpjäs med premiär februari/mars. Det 
väntar vi med spänning på! Som ledare har de Jan ’Sege’ Lindqvist, som sysslat mycket med teater och ungdomar. 
Han är en av ungdomsledarna under fredagskvällarna där de också tillsammans kommit med idén om en pjäs.  
 
Sege och Mattias Persson är de personer styrelsen anställt som vaktmästare/gårdskarl på Helsinggård från och med 
den 1 juni 2009. 
 
Det nya ”avfallshuset” vi byggt denna sommar är fem före färdig. En föreläsning om hur man sorterar avfall skall det bli 
under våren så vi alla kan fylla de olika kärlen rätt. 
Med en påminnelse om att betala medlemsavgiften före den 15 december, vill jag också önska er ett angenämt slut på 
detta år. Snart är det tid att planera julbestyren och ett nytt år. 
        

       Mona 

 ORDFÖRANDENS RUTA  

    Mona Lanaéus 

 

 
 
 
 
  Ordförande        Mona Lanaéus, Sävvägen 13 A, 01300 
                                Vanda, tfn 050-350 87 24, lanaeus@kolumbus.fi 
 

  Viceordförande  Kaj Wikholm, Kantelevägen 6 l 85, 00420 H:fors 
                             tfn 0400-213 263, kaj@hkw-maalipalvelu.fi 
 

  Sekreterare         Lars Wikström, Sibeliusgatan 23 A 10, 04400 Träskända 
                             tfn 040-8246446, lars.wikstrom@24.fi 
 

  Kassör                Börje Sällström, Malmarsvägen 4, 01380 
                                Vanda, tfn 823 2940, 0500.454 481 
 

  Nina Elmgren, Gustavsgatan 6 C 56, 00500 Helsingfors 
  tfn 0400-357396, nina.elmgren@capgemini.com 

 
 
          www.duf.fi                              duf@duf.fi  
 
Maija Lindholm, Tallbågen 1 A 4, 01150 Söderkulla 
tfn 040-746 1968, maija.lindholm@vattenfall.fi 
 
Leif Lindell, Korsnäbbsvägen 8 E, 00780 H:fors 
tfn 040-901 4224, l.lindell@bm-chemie.fi 
 
Katarina Sirenius, Kinaborgsgränden 1 A, 01370 
Vanda, tfn 87 13 135, 050-337 8919, kata.sirenius@kolumbus.fi 
 
Jonna Sundqvist, Örtgränden 12, 01300 Vanda 
tfn 040-5805849, jonna.sundqvist@vantaa.fi 

Christer Tarvonen, , Sexansvägen 45 b, 01380 Vanda 
tfn 050-3216126, christer.tarvonen@kolumbus.fi 
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Square Dance 

 

Internationell stämning på 9th Ipac Convention 
 
 

23-26.7.2009 dansades Square Dance för fulla muggar i den lilla och vackra staden  
Barmstedt, i Tyskland, då den nionde Square Dance festivalen Ipac Convention ägde rum. 
 Ipac Convention hade även denna gång lockat dansare från alla världens  
hörn att komma till Barmstedt och dansa tillsammans. I festivalen deltog över 900 dansare 
från sammanlagt 17 olika länder. Bland dansarna fanns bla. Japan, USA, Nya Zeland,  
Tjeckien och det lilla landet Finland representerat.  Finland var mycket väl representerat  
under festivalen, med denna gång rekord många dansare. I år hade 10 dansare från Duffen och 2 från 
Larsmo Square Dancers rest till Ipac Convention för att dansa så mycket fötterna bara höll. 
 I Ipac dansades i internationell, glad och öppen stämning till fartfyllda och medryckande 
låtar.  Det dansades i 8 stora hallar och till 14 callers från 8 olika länder. 
 Under torsdagen, som Ipac Convention inleddes, satte vi upp vårt tält på gräsplanen som 
låg alldeles intill Plus- och A1-danshallarna, där vi för det mesta höll till.  Vi dansade även ett par tipp 
under Trailend-dansen, samt dekorerade väggen i Main-hallen, med DUF:s fina fana. 
 Fredagen och lördagen dansade vi från kl 10 på morgonen till 22 på kvällen, med lunch och 
middagspaus däremellan.  Till lunch åt vi lätta och mycket goda salladsportioner, som vi köpte i den 
lokala matbutiken Rewe.  På lördagkväll deltog vi även i den stora Grandmarchen. 
 På söndagen dansade vi på Open Air-dansen på Barmstedt-torg, packade ihop tältet och 
Square Dance kjolarna samt dansade på den för alla gemensamma Farwell-dansen, före det var dags 
att styra kosan hemåt.  En del av Duffarena valde att flyga medan andra åkte hem med båt.  Vi åkte 
hem med fraktfartyget Finnlines och kom på tisdagen trötta, men glada, hem efter en mycket lyckad 
resa. 

Nästa Ipac Convention, som är Ipac:s 10-års jubileumsfest, ordnas 6-10.7.2011.  
Information och foton från Ipac Convention finns på hemsidan http://www.percolators.de/ipac/ipac.htm. 
 
Viveca Haapalainen 
DUF Square Dancers. 
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DICKURSBY MARTHAFÖRENING RF. 
 

Hej alla Duffare! 
   
Under hösten har Dickursby Marthaförening ännu följande möten: 
  
16.11 blir det föreläsning : Janine Smeds från Marthaförbundet talar under rubriken 

          ” Kvinna behärska din ekonomi.”  

7.12 är det dags för julfest med program och mat. Ta med en   
        namnlös julklapp som börjar på bokstaven V som Vanda.   
        Anmälningar till Elin eller Elsa senast 22.11, maten  
         kostar ca.10 €. 

 Våra möten börjar kl.18.30 på Helsinggård, alla intresserade är hjärtligt välkomna med, 

 det är bara att infinna sig om någon kvälls program intresserar! 

Vi dansar varje söndag på 
Helsinggård enligt följande:     
A1-C1 dansare kl. 13.30 – 19.00 
 
Mer info om square dansen  
per telefon 0400-213 263 / Kaj  
kaj.wikholm@gmail.com  
 

 
 
Närmare uppgifter fås av Elin Rönnholm, 
ordförande tel:8231415  
ronnholm@kolumbus.fi 
eller Elsa Eklöf, sekreterare tel:8571335  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gunvor Bäckman och Dickursby 
Ungdomsförening. 
  
Våren 1945 var Gunvor Forsström 20 
år gammal och blev invald i DUF:s 
styrelse, efter sluten omröstning med 
flera kandidater. Kriget var slut och 
samhället återgick till fredligt värv. 
Gunvor åtog sig kassörens uppgift efter 
Ellen Waselius. Året därpå ingick också 
sekreterarens sysslor, efter Margit 
Karlsson, i Gunvors uppgifter. Under 
namnet Bäckman deltog hon sedan 
ivrigt i DUF:s aktiviteter, som 
folkdansare och sångare, som 
föreningens sekreterare till år 1972 och 
år 1982 för sångkören. Hon har alltså 
en bra överblick över verksamheten 
under åren. 
Helsinggård var inte obekant, då 
föräldrarna Fanny och Bertel 
Forsström, från Hedebo i Stenkulla och 
de övriga släktingarna i Haxböle, också 
varit ivriga medlemmar. Småskolans 
klasser 1 och 2, hölls också på 
Helsinggård. Till DUF julfesten 1938 
fick Gunvor gå allena och blev till sin 
förskräckelse uppbjuden till dans. 
Under kriget deltog Gunvor också i 
Lottakören med Tyra Ilmoni vid pianot. 
 
Föreningens evenemang efter kriget 
var mycket populära, fullsatt hus alla 
gånger. Nu kunde man igen träffas och 
trivas. Den första stora tillställningen 
var den stora hemförlovningsfesten på 
hösten, med Torolf Meinander som 
ansvarsperson. Gunvor kommer också 
väl ihåg sångfesten i Ekenäs 1946, 
med 5000 sångare, och resan till 
Sverige 1947, som representant i 
Finlands Svenska Folkdansring. Resan 
gick till Stockholm och Dalarna. På 
Stockholms Slottsgård blev hon 
presenterad för kung Gustav V. Det 
blev litet pinsam då hon glömde det här 
med ”Hans Majestät”. 
Den egentliga föreningsverksamheten 
utvecklades bra. Det var 
Självständighetsfest, Svenska dagen 
fest, Runebergs fest och därtill 
månadsmöten. Alla var ivriga att ställa 
upp med dikter, små skådespel, musik. 
Förutom Marthor, folkdansare och 
sångkör hade man olika ungdoms 
aktiviteter. Det var folk på lokalen alla 
kvällar. 
 

Den mest aktiva tiden inföll med Erik Söderling som ordförande, 
åren 1955-61. Erik var en idéspruta av stora mått. Det var ett litet 
sällskap med Erik, Gunvor, Henrik Furuhjelm, Nisse Grönholm, 
Dolly Strömberg och Ulla Nylander som kokade ihop till revyerna. 
Man satt hemma hos varandra och kläckte idéer. Teatersektionen 
firade lagrar med fina uppsättningar. Drama, humor, kavalkader 
avlöste varandra. Gunvor syntes inte på scenen, däremot såg vi 
ofta syster Marita, Diddi, agera.  
 
Föreningshuset gav ofta anledning till bekymmer, ekonomin ville 
aldrig räcka till underhållet. Ett stort arbete gjordes då scenen 
flyttades över till salens södra kortända strax efter kriget. 
Skyddskåren hade donerat sin skjutbana i Sandkulla åt föreningen 
och när Helsinge kommun ville bygga sportplan på området kom 
man överens om en ersättning i form av ved till Helsinggård. Den 
kommunala byråkratin misslyckades nog ganska bra på den 
punkten vill Gunvor komma ihåg. 
Med en tillbakablick vill Gunvor framhålla två saker.  
 
På det personliga planet har Gunvor fått leva ett mycket rikt liv. 
Tänk att få verka i sin hembygd bland idel bekanta, med trevliga 
aktiviteter och en uppskattande publik. Det är nästan synd om 
människor som inte fått uppleva något sådant. Det var förstås 
också möjligt tack vare en förståelsefull äkta hälft. Kalle Bäckman 
deltog sporadiskt i arrangemangen, men blev inte en aktiv 
föreningsmänniska.  
 
På det allmänna planet vill hon säga, att Helsinggård har varit den 
gemensamma punkten för många svenskspråkiga på orten. 
Begreppet Ankdammen var inte uppfunnet då ännu, men här ser vi 
dess goda sidor. År 1950 fanns det 1 313 personer i Dickursby 
med svenska som modersmål, varav en stor del deltog i DUF:s 
verksamhet. De finskspråkiga var 4 227 till antalet. Det fanns nog 
ändå en liten social spärr, som gjorde att alla inte kunde delta. 
Någon kontakt med den finskspråkiga föreningen hade man heller 
inte. 
 
Att verksamheten in på 60-talet delvis minskade vill Gunvor tro att 
berodde på samhällets förändring. Den största enskilda faktorn var 
väl televisionen, som fick folk att stanna hemma på kvällarna. Det 
skedde i all föreningsverksamhet i hela landet. 
 
Gunvor ställde upp för intervju i sitt hem under medlet av 
september. 
Lars Wikström 

                                      
 
 
Inför julen uppträder kören två gånger. Den 6 december klockan 16 
sjunger och dansar vi kring granen i Helsinge skola. Programmet är 
avsett för familjens yngre och ungdomliga. Den 19 samlas vi i 
Helsinge kyrka S:t Lars kyrka för att lyssna till julkonserten. 
Programmet börjar klockan 18. Programmet under våren upptar bl.a. 
en konsert med Fougstedts musik. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

  
 

  

   

KW2009 

 

Så ser nu ’ordförande’väggen ut . Ännu fattas bilder på följande personer: 
Väinö Mellin 1896, Oscar Behm 1909, Bruno Waselius 1920-22 och Sven Blomqvist       
1927-29. Årtalen är de år de verkat inom föreningen. Om du har, eller om du känner 
någon som möjligen kan skaffa fram, fotografi på någon av dessa personer, vänligen tag 
kontakt med någon i styrelsen. 

 
 Material till nästa 
Gnistan-medlemstidning 
tas gärna emot 

 

 


