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GNISTAN

GNISTAN utges ett par gånger 
per år till Dickursby Ungdoms-

förenings medlemmar.

Nästa nummer utkommer i 
början av hösten 2006.

Material till nästa Gnistan tas 
gärna emot av styrelsen, adress: 

Dickursby Ungdomsförening
Konungsvägen 2

01300 Vanda

gnistan@duf.f i
w w w . d u f . f i

MEDLEMSAVGIFTER I DUFFEN

årsavgift 10 euro
ständig medlem 100 euro

AKTIA 405513-54960

Pysselklubb

Nästa Pysselklubb

måndag 3.4.2006 
kl. 18-19:30

på Helsinggård.

Pysselklubben är öppen 
för barn mellan 4-10 år 

med föräldrar. 
Klubben är gratis.

Välkommen!

GNISTAN
Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening

NUMMER
1 • 2006

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

Bästa läsare,

Vi vill återuppväcka vår gamla medlemstidning Gnistan. Denna tidning för 
Dickursby Ungdomsförening utkom åtminstone under åren 1908-21, 1937 
och 1955. De första numren är handskrivna och år 1917 utkommer tidningen 
för första gånger som tryckt.
År 1955 görs ett försök att återuppväcka tidningen men strävan tycks inte ha 
fallit i så god jord.
Nu vill vi på vårt sätt hedra de medlemmar som tidigare stretade för fören-
ingens väl och ge vår medlemstidskrift namnet Gnistan.

Styrelsen

Efterlyses

Gamla exemplar av Gnistan!

Har Du gamla exemplar 
av Gnistan liggande i nån 

byrålåda? Vi tar emot allt material 
som berör föreningen 
och dess verksamhet. 

Kontakta någon i styrelsen.
red.
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TEATERBESÖK

Dickursby Ungdomsförening har köpt 20 biljetter till pjäsen Vidarevyer på Midgård den 1.3.2006 kl. 19:00. 
Föreningens medlemmar kan lösa biljetter till ett subventionerat pris på 7,50 euro hos kassören Börje Sällström, 
tfn 823 2940 eller 0500 454 481.

TEATER VIIRUS  uppför pjäsen 

VIDAREVYER  eller

” he e sköönt ti leva i en fäärdi värld”.

Vidarevyer (betona ordet hur du vill) består av 
både sketcher och sånger. Den är både aktuell, 
småfräck och tillgänglig, angelägen till sitt innehåll 
och oförskämt lättsam i utförandet. Den består av 
ett gyckelspel, där fördomar gisslas med humorn 
som vapen. Inget är så allvarligt att det inte går att 
skämta om. Könsroller, generationskonfl ikter, sex, 
fi nnar, invandrare, landsbor-stadsbor,  elitkonst-
bygdekultur och så vidare. 
Speltid 2,5 h. (inkl. paus då man kan inhandla 
förfriskningar).
Inträde 15/10 €.

Detta för Vandas förhållanden unika tillfälle att se rolig revy kan du - 
och dina släktingar, vänner, grannar, föreningsmedlemmar m.fl . - inte missa!

Arr. Helsinge kyrkoby Ungdomsförening och Viirus

Ring Börje, 

tfn 823 2940 eller 

0500 454 481.



ORDFÖRANDENS
RUTA

Mona Lanaéus

Bästa medlem!

Det är säkert korrekt att fortfarande önska ett 

Gott Nytt År trots att medlet av februari är här. 

Vi har en underbar vintertid just nu, jag hoppas 

du har möjlighet att njuta av den. 

Verksamheten på Helsinggård rullar på som 

tidigare och styrelsen sköter sina åligganden efter bästa förmåga. Nu 

då årsmötet är nära stående är det din tur att vara aktiv och komma 

med de frågor och förslag du vill ställa. Såväl skriftliga som muntiliga 

till vem som helst i styrelsen är välkomna. Gärna redan nu i god tid före 

årsmötet den 19.3.

En stor del av krafterna läggs just nu på 110-års jubileét den 4 november, 

men än hinner du komma med förslag även till den. Och så önskar jag 

stor uppslutning till teatern på Midgård. Och när vintern vänder och snön 

smultit får vi börja vänta på de vårblommor vi planterat invid väggen 

bredvid rosorna. Men än är det långt till dess.

Mona

STYRELSEMÖTE

tisdag 7.3. 2006 kl. 18:30

hemma hos ordföranden

DUFTILLBAKABLICK

Vårtalko
vid föreningshusen

Helsinggård & Linda

Tisdag 9.5.2006
kl. 17:00

Alla hugade är hjärtligt välkomna!
Vi räfsar, krattar, städar och fejar.

Tag egen kratta med!
Vi bjuder på grillkorv, öl och läsk!

Dickursby Ungdomsfören ings  
med lemmar ka l las  t i l l  

Å R S M Ö T E  
söndag 19.3.2006 kl .  

17:00 på Hels inggård.

Stadgeen l iga  årsmöteshand-
l ingar  och kaf feserver ing.

Vä lkommen!

SQUARE DANCE

Square dansarna övar 
varje söndag på Helsinggård

12:30 - 19:00

FÖR 40 ÅR SEDAN . . .

AKTIVITETEN STOR 
INOM DUF

Rätt många trot-
sade kylan över 
Helsingeslätten och 
samlades till DUF:s 
årsmöte och årsfest 
på Helsinggård. Till 

ordförande återvaldes enhälligt Kurt 
Blomqvist och lika enhälligt återvalde man 
viceordf. Erik Söderling. Tor Wikström. 
mångårig styrelsemedlem, ville avgå 
och i hans ställe nyvaldes folkdansarnas 
ordförande Heidi Eklöf. Berndt Weck 
blev även ny i styrelsen. Återvalda blev 
Gunvor Bäckman sekreterare, Nisse 
Grönholm, Inga-Lill Tarvonen, Stina 
Wikström, Henrik von Knorring, Karl-Erik 
Karlsson, Lars Strömberg och Guy Bäck.

§

GNISTAN - Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening

Sida 2
GNISTAN - Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening

Sida 3

Gnistan på webben

Du kan nu även läsa 
Gnistan på internet. Gå till 
sidan www.duf.fi  och klicka 
dej vidare till Gnistan. 
På vår hemsida har vi även 
annan information om 
oss och vår verksamhet. 
Sidorna är ständigt under 
utveckling och vi tar gärna 
emot kommentarer, åsikter 
och material till våra 
hemsidor.

red.

www.du f. f i

www.duf . f i www.duf . f i

Snart är 
VÅREN 

här!
Därför inbjuder 

vi alla till . . .

HELSINGEBYGDENS
KÖR
110 ÅR

JUBILEUMSKONSERT
lördag 13.5.2006 kl. 16:00
Konserthuset Martinus

Biljetter 15 €

www.helsingebygden.net

Helsingebygdens kör grundades i samband med grundandet av Dickursby 
ungdomsförening. Kören verkade då under namnet Dickursby Sångkör. 
Senare var kören medlem i Helsingebygdens kör förbund. Detta förbund 
blev på 1960-talet en enda kör. Denna kör övar forfarande regelbundet varje 
torsdag på Helsinggård. Kören mönstrar idag 51 sångare och de senaste årens 
verksamhet har präglats av intressanta och utmanande konserthelheter. Kören 
vill fi ra sina 110 år med en storslagen jubileumskonsert i maj och dessutom 
hålla sin traditionella julkonsert i Helsinge kyrka S:t Lars.

Videoklubben

Videoklubben håller på att 
starta upp sin verksamhet på 

Helsinggård. Materialet kommer 
småningom att sättas in på www.

vandatv.fi  så stick dej gärna in 
på sidorna och tag en titt på vad 
som försiggår i Dickursby och i 

vår stad.

Kurt Blomqvist 

HELSINGEBYGDENS KÖR övar varje 
torsdag kl. 19-22 på Helsinggård. 
Nya sångare hinner ännu med och 
fi ra vårt jubileumsår. Välkomna! 
Kontakta ordförande Annika Halmén, 
040-7279220 eller dirigenten Håkan 
Wikman 050-5569 782.

DUF 110 år
Jubileumsfest 

lördag 4.11.2006.
Mer info senare, men 
boka dagen redan nu!


