NYTT KÖK-NYTT KÖK

Helsinggård har nu ett fullständigt renoverat kök. Ljust, rymligt och på alla sätt härligt.
Skåpen går som synes i en vaniljaktig, ljus nyans och arbetsytorna är gjorda i stiligt bokträd.
Skåputrymmet har ökat avsevärt och spisar och diskmaskin är förnyade. Massor av små
finesser gör att det känns bra att få inleda höstens föreningsverksamhet.
Följande projekt kommer att vara att förbättra bardisken och skåputrymmet i buffé-rum-

Det händer inom sektionerna . . .
Square dance hösten 2004
Övningarna börjar sö 12.9.2004 kl. 15.
Square dansarna övar varje söndag på Helsinggård mellan kl. 14.30-19.00.
18.-19.9.2004 åker squaredansarna till Larsmo på Höstdans, arr. Larsmo SquareDancers
Klubbdans ordnas igen på Helsinggård 13.-14.11.2004
DUF Square Dancers planerar att delta i en världsomfattande ”klubbdans” tillsammans med
tusentals andra dansare världen över via internet. Mera om detta senare.
Närmare info får du av Kaj Wikholm, tel 0400-213 263
Kom ihåg styrelsemötet tisdag 21.9.2004 kl. 18.30 i styrelserummet på Helsinggård!

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

Helsingebygdens kör
Helsingebygdens kör ser fram emot en synnerligen intressant och aktiv hösttermin.
Övningarna inleds på Helsinggård torsdag
2.9. kl. 19 och därefter övar kören varje
torsdag fram till julkonserten. På höstens
program finns bl.a. en Taube-konsert i
Aktia-salen tillsammans med trubaduren
Pär Sörman från Sverige den 31.10. kl.
16.00. Den traditionella julkonserten hålls i
år lördag 18.12. kl. 18.00 i Helsinge kyrka
S:t Lars med temat En Medeltida Jul.
Biljetterna till julkonserten kostar 10
euro och kommer till försäljning den
1.10.2004

E n M edeltida J ul
HELSINGEBYGDENS KÖR
I N S T R U M E N TA L I S T E R
HÅKAN WIKMAN, dirigent

LÖRDAG 18.12.2004 KL. 18.00 - HELSINGE KYRKA S:T LARS

Den 31.12.2004 smäller det . . ! ! .. !. ! .....
Duffen ordnar nämligen

NYÅRSFEST
på Helsinggård

fredag 31.12.2004 kl. 20.00
god mat, porlande drycker, allsång,
överraskningsgäst, tävlingar... V ä l k o m m e n !
Anmälningar senast fre 10.12. till Mona Lanaeus tfn 050-3508 724
eller per epost till hakan.wikman@helsingebygden.net

Alla ni

som ännu inte kommit ihåg att betala
medlemsavgiften GÖR DET NU!

10 euro för att vara ”vanlig” medlem
70 euro för att bli ständig medlem
Föreningens konto:
AKTIA 405513- 54960
PS.
Kom

Vi uppdaterar fortfarande vår medlemsförteckning så
vänligen ange namn och adress i fältet meddelande.

ihå

Om det är någonting ni har på hjärtat angående föreningen,
kontakta gärna någon av oss i styrelsen.
DICKURSBY UNGDOMSFÖRENINGS R.F.:s

STYRELSE 2004
Ordförande
Mona Lanaeus, Sävvägen 13 A, 01300 Vanda, tfn 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, 0500-454 481
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.
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PS. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna med!

M e d l e m s b r e v 2 / 2004

Dickursby Ungdomsförening r.f.
K o n u n g s v ä g e n
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V a n d a

Helsinggård 2004

RUTA

Mona Lanaeus

Äntligen är september här och verksamheten på Helsinggård
kör igång igen. Efter en så regnig sommar känns det skönt
att förﬂytta sig inomhus med vännerna för att musicera och
dansa.
På föreningshusets dag söndagen den 26.9.2004 håller vi
dörrarna vidöppna mellan klockan 10 och 12 för dig som vill
beskåda vårt ﬁna kök! Om inte då så träffas vi hoppeligen
på nyårsafton. Tills dess får jag önska Er alla en trevlig och
verksam hösttermin.
Mona
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