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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! 

 
 Glädjande nyheter. DUF kan andas ut de följande fyra åren. Daghemmet får fortsä�a sin verksamhet i Linda-huset. Vilket gör a� vår 
ekonomi torde vara stabil och inte gå på minussidan. Här%ll bidrar även de sparåtgärder vi varit tvungna a� införa. Trots oavbrutet 
underhåll av vårt kära Helsinggård uppdagas det tydligen all%d något som måste repareras. Nu kan vi glädjas åt de nya toale�erna 
och den nya belysningen. Men, då gamla lampor och ledningar tas bort e*erlämnar de omålade ytor som inte är så vackra. Så med 
största sannolikhet måste penslarna fram igen nästa sommar.  

Verksamhet har vi varje dag på Helsinggård. En del kan du läsa om här i Gnistan                                                                                                  
PS. Jag hoppas vi träffas då HTU ordnar Svenska Dagen fest 6.11  på Helsinggård.                      Mona                                                         
            

Svenska dagen med HTU på 
Helsinggård 

Fredagen den 6 november klockan 18. 

 

Fes�alare FD Jan Hellgren, ordförande för 
modersmålet i Studentexamensnämnden: 

 Hur mår vårt modersmål? Premiering av årets 
Vanda Lax, musik och Modersmålets sång. 
Servering. 

Dickursby UF har jobbat hårt med föreningsverk-
samheten i Vanda- allt från Marthakvällar %ll körer 
samt öppen ungdomsgård för lågstadieålder, hög-
stadie- och gymnasieålder. Dickursby UF kan även 
stoltsera med Squaredans, som de var första om i 

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

                                                       
möjlighet att nå dig elektro-
niskt.  

 

Medlems!dning för Dickursby Ungdomsförening 



FASTIGHETSRUTAN 

 
Året var 1970. E*er 58 år med utedass (huset byggdes 1912) fick Helsinggård 
sina innetoale�er. Fli%g användning gjorde dock en renovering nödvändig. 
De�a skedde 1975 och de tre toale�ernas renovering uCördes av Karl-Erik 
Karlssons byggföretag. 

I början på 2010 talet konstaterade vi a� toale�erna ”svävar i lu*en” med 
andra ord golven började ge vika. 

E*er e� beviljat understöd beslöt styrelsen a� arbetet med de nya toale�er-
na uCörs under sommarmånaderna 2015. 

Detaljplaneringen gjordes av föreningens egen hovarkitekt Heikki Leinonen. 
Slutresultatet blev tre helt nya toale�er, varav en är så kallad invatoale�. 
Många har vid toale�besöket förgäves letat e*er strömavbrytaren. En sådan 
finns inte, belysningen tänds och släcks automa%skt. 

        Börje Sällström 

 

Kick-off på Helsinggård 

 
E*er en kall och blöt sommar kom augus% med värme och solsken. Alltså 
ypperligt väder a� ordna en för alla sek%oner gemensam Kick-off, där vi 
%llsammans sparkade igång höstens verksamhet. Med var medlemmar från 
HBK, pojk-/ungdomsklubben, square dansen samt även från andra håll 
inom föreningen, allt som allt ca 40 personer. Kvällens program bestod av 
lite all%ng: sång, dans och trevliga lekar. För a� orka hålla igång skö�e ung-
domarna om matsidan med korvgrillning och diverse sallader och bröd. Till 
e*errä� bjöds det på supergoda plä�ar, som Rainer L. stekte åt alla!   

 
Det blev en lyckad %llställning, och därför funderar föreningens styrelse a� 
det nästa år skall bli något slags uppföljning på Kick-offen, men kanske i lite 
annat format, e*ersom föreningen då också firar 120 år. Vi får se vad det 
blir, spännande… ☺ 

 
E� stort tack %ll alla som hjälpte %ll a� ordna Kick-offen, %ll alla som skö�e 
det prak%ska under kvällens lopp och naturligtvis %ll Er alla som deltog! Det 
var e� stort nöje a� få vara med! 

 

Hälsningar, Maija Lindholm (square dansare, styrelsemedlem och ”kick-offare”) 





 

 

 

 

   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 

 

 

          www.duf.fi                              duf@duf.fi  

 

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@elenia.fi 

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

Alex Nurmi, Kuovir inne 4 B 01450 Vanda 
alex.nurmi@kolumbus.fi 

 

Monica Jansson-Olenius, Sävstranden 3 b, 01300 
Vanda 
tfn 050-5963259, monicajanssonolenius@gmail.com 

Inbjudan 
 

Hjärtligt välkomna på visafton till Helsinggård den 16.11 kl.18.00.  

Camilla och Rolf Sonntag underhåller oss med sitt program om Dan 
Anderson.  Gratis inträde. kaffeservering 2€. 

 

Meddela gärna ungefär hur många ni blir senast 11.11. 

Med hösthälsningar från Dickursby Marthaförening 

Elin Rönnholm, tel:09-8231415, ronnholm.elin@gmail.com 

Solveig.Halonen, tel:044-3761083,solveig.halonen@kolumbus.fi 

    Bjarne Viking Ahlroos 1949 - 2015 

 

Bjarne ”Bjase” Ahlroos är borta.   

Den aktiva idrottsmannen och förenigsaktiva 
Bjarne gick bort den 21.8.2015. 

Vi minns honom från ungdomsåren som en 
mångsidig idrottsman vars favoritsport var orien-
tering och skidning. Bjarne var mycket aktiv inom 
DUF:en, han deltog i folkdans och teater, bland 
annat minns vi honom från flere stora produktion-
er som till exempel Tio små niggerpojkar år 1974. 

Bjarne hade även en aktiv roll i DUF:ens styrelse. 
Han invaldes i styrelsen år 1971. 

Bjarne var föreningens ordförande åren 1974 - 
1983. 

För sitt medverkande i föreningslivet blev han 
hedrad med många bemärkelsetecken. 

Vi dansar varje söndag på Helsinggård   
Mer info om square dansen  per telefon 
0400-213 263 / Kaj   kaj.wikholm@hkw-

maalipalvelu.fi , www.facebook.com/
DUFSD 

DICKURSBY MARTHAFÖRENING RF 
 

Vill du bli martha? Välkommen med i Dickursby 

Marthaförening! 

Vi träffas 1-2 ggr/månad på Helsinggård i Dickursby. 

På våra möten brukar vi diskutera, handarbeta, lyssna 

på föredrag, pyssla  

eller koka mat %llsammans. Vi gör också uClykter eller 

besöker utställningar. 

 Mera info ger vår ordförande Elin Rönnholm,  

Cn 09-8231415 ronnholm.elin@gmail.com 

 
”Bli smarthare, gladare och starkare - bli martha!” 

Julbasar 
lördagen den 21.11.2015 kl. 11.00 – 14.00  

på Helsinggård i Dickursby, Konungsvägen 
2, Vanda 

* På basaren kan man göra fynd till julpake-
ten eller köpa delikatesser till julbordet 
från flera olika försäljares utbud.  

* I buffén finns kaffe eller te med dopp.
  

* Lotteri 

Välkommen! 

Arr. Dickursby Marthaförening r.f. 
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