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Förändringens vindar
drar runt Duffens husknutar!
På årsmötet den 21 mars avgick vår långvariga sekreterare
"Crockie" Viveka Wikström samt mångåriga styrelsemedlemmen Christer Tarvonen. Ett stort tack för Er insats!
Som medlem kan DU inverka på styrelsen och dess arbete.
Men då gäller det att ställa upp på årsmötet.
Nu efterlyser vi ungdomar samt verksamhet för dem. Från
hösten har vi även ett nyrenoverat kök att erbjuda dem. Och
oss.
Vi ses väl den 18.5?!

På kommande:
Gårdstalko - Köksrenovering - Vårkonsert 20-års jubileum - Teaterutfärd . . . . . . läs mer . .

Det händer inom
sektionerna . . .
Squaredans i Dickursby 1986

Square dance firar 20-års jubileum!
Det har alltså faktiskt redan gått 20 år sedan square dancen
startade. I vår firas detta med buller och bång och dansarna är
aktiva som aldrig förr!
Själva jubiléet firas med jubileumsfest för inbjudna
fredag den 14.5.2004 på Helsinggård.
Under påföljande veckoslut dansas det på yrkesskolan i Sandkulla, Tennisvägen 1,
lördag 15.5. kl. 12-20.30 och söndag 16.5. kl. 10-14. Detta är öppet för alla och det
kostar ingenting att ta sig en titt på dansen.
Square dansarna vill även starta en nybörjargrupp så nu uppmanas alla hugade och
intresserade att ta kontakt med Kaj Wikholm. Han nås på tfn 0400-213263 eller
kaj.wikholm@hkw-maalipalvelu.fi

Ett riktigt stort GRATTIS till de jubilerande square dancarna!

Helsingebygdens kör ger vårkonserter med Taube
Sektionen HBK är även aktiv som aldrig förr! Efter
ett idogt övande under en lång vårtermin ger kören två vårkonserter med musik av Evert Taube.

torsdag 6.5. kl. 19.00 i Hangö stadshus
lördag 8.5. kl. 19.00 i Helsinge skola
Biljetter á 10 euro till konserten i Helsinge kan köpas på Samserviceluckan i Dickursby, av
körmedlemmar eller beställas från

www.helsingebygden.net
På programmet bl.a. Sjösala vals, Brevet från lillan, Så
skimrande var aldrig havet, Maj på Malö, Så länge
skutan kan gå . . . . och många fler. . .
Mia Hägg, flöjt, Kristian Nyman, piano, Håkan Wikman, dirigent

VårTaube

från fäder är det kommet till söner skall det gå,
så länge svenska hjärtan ännu i norden slå

Teaterutfärd

Gårdstalko 18.5.
Vi håller Gårdstalko vid föreningshusen
tisdag 18.5.2004 kl. 18.00.
Alla hugade är hjärtligt välkomna!
Vi räfsar, krattar, städar och fejar.
Tag egen kratta med!

Köksrenovering
Under sommaren kommer köket på Helsinggård att genomgå en ordentlig renovering. Alla skåp förnyas och köket skall bli
ljust och luftigt. I början av juni inleds arbetena med att riva den gamla inredningen
och grundkonstruktionerna ses över. En del
grävningsarbeten kommer även att ske utomhus i samråd med Vanda Energi. Under
juli månad monteras den nya köksinredningen och allt borde stå klart tills daghemmet igen slår upp sina dörrar den
2.8.2004.

Vi planerar att företa en teaterutfärd till
Raseborgs sommarteater tisdag
22.7.2004. Där spelas i sommar pjäsen
Colorado Avenue. Jan-Erik Helander sköter arrangemangen, så anmäl Dej till honom om Du är intresserad av att komma
med. Priset klarnar när vi vet hur många vi
blir, men det torde inte bli högt.
Jankke når Du på 044-0372477.
Läs mer om pjäsen på:
www.kulturfonden.fi/raseborg

HTU informerar
Helsinge-Tusby Ungdomsförbund

- HTU besöker i juli Lurens och ser pjäsen
”Panik i Rölleby”. Man åker med buss och
återkommer senare med detaljer. Gunvor
Wikberg står för arrangemangen.
- Allsångsafton vid kvarnen i Kyrkobyn med
Gunnar som ledare och Micke som tangentsmekare blir det onsdagen den 23 juni kl.
18.30.
- Laurentiusmarknaden är lördagen den 7
augusti invid Helsinge kyrka S:t Lars.
Det nya plåttaket

Kom ihåg
att betala medlemsavgiften!

10 euro för att vara ”vanlig” medlem
70 euro för att bli ständig medlem
Vänligen betala in på föreningens konto
AKTIA 405513- 54960 senast 14.5.2004.
Vi uppdaterar vår medlemsförteckning så vänligen
ange namn och adress i fältet meddelande.
PS. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna med!

DICKURSBY UNGDOMSFÖRENINGS R.F.:S

STYRELSE 2004
Ordförande
Mona Lanaeus, Sävvägen 13 A, 01300 Vanda, tfn h. 873 2028, 050-3508 724, Lanaeus@kolumbus.fi
Viceordförande
Jan-Erik Helander,
Korngränden 2 C 29, 01370 Vanda, tnf j. 8787 577, 044-0372477, jan-erik.helander@se-sahat.com
Sekreterare
Håkan Wikman, Brutubyvägen 4, 01740 Vanda, tnf h. 892990, 050-5569782, hakan.wikman@evl.fi
Pia Bjondahl, Kokkobergsvägen 22, 01380 Vanda, tnf 050-46355 55, pia.bjondahl@kolumbus.fi
Maija Lindholm, Vesterängsvägen 60, 01120 Västerskog, tnf 040-746 1968, maija.lindholm@vattenfall.fi
Robert Lindroos,
Gamla Nurmijärvivägen 31 C, 01670 Vanda, tnf h.8782729, 0400-716 749, robert_lindroos@hotmail.com
Rainer Rönnholm, Hovvägen 13 C, 01380 Vanda, tnf h. 823 7546, 0400-665 482
Kassör
Börje Sällström, Malmarsvägen 4, 01380 Vanda, tnf h. 823 2940, 050-454 481
Anna Uro, Kantelevägen 6 I 85, 00420 Helsingfors, tnf 040-561 6231, anna.uro@helsinki.fi
Kaj Wikholm,
Kantelevägen 6 I 85, 00420 Helsingfors, tnf 0400-213 263, kaj.wikholm@hkw-maalipalvelu.fi
Har Du material till nästa medlemsbrev så sänd det vänligen till Håkan Wikman.

