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

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGGNNNIIISSSTTTAAANNN      
Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening 
 

NUMMER 

    1 • 2010 
 

                        

                           

                                                Bästa medlem! 
                                      
                           Dags att presentera Gnistan-tidningen år 2010. Samtidigt den ger dig viktig information 
                         om kommande evenemang visar den även bra den verksamhet DUF:en i dag har. Trots  
                         Helsinggård står så gott som tomt under dagarna, är kvällarna detta år nästan överbokade.                  
                          
                          
Måndagar - Marthorna.   
    Den 12.4. arrangerar föreningen och Marthorna en föreläsning om sophantering. Jag hoppas ni reserverar   
    den kvällen i kalendern redan nu.  
 Tisdagar - Va’i Helsinge övar för höstens teateruppvisningar.  
 Onsdagar -  Pojkgrupp som leds av Sege, nu aktuell med en självskriven musikal. Ett samarbete med Vanda  
    teaterförening och Folkhälsan i Östra Helsinge.  
Torsdagar -  Helsingebygdens Kör har även ett digert program att öva för.  
Fredagar – Ungdomsgård eller HG som de själva kallar sig. Ett deltagarantal på mellan 45 och 85 visar på   
   hur bra ungdomarna trivs på Helsinggård.  
Lördagar - Va’ i Helsinge fortsätter öva.  
Söndagar - Squaredancers snurrar runt i stora salen i såväl Advanced som Challennge 1 nivåer. 
 Samarbetet med Barbakickaföreningen fortsätter även. Medlemmarna hyr lokalen för festliga tillfällen och 
möten förekommer i de mindre utrymmena.  Vårtalko för alla blir det i maj men i skrivande stund är datumet 
inte ännu fastslaget.  (bara all denna snö först har smultit!) Ha det så bra tills dess. 

                                                              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 
 
                               Leif Lindell, Korsnäbbsvägen 8 E, 00780 H:fors 
                               tfn 040-901 4224, lg.lindell@gmail.com 
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Maija Lindholm, Tallbågen 1 A 4, 01150 Söderkulla 
                          tfn 040-746 1968, maija.lindholm@vattenfall.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 

Lisbeth Örthén    Grönvägen 49A, 01620 Vanda 
tfn 050 3811925    lisbeth.orthen@netti.fi 
 
Viveka Wikströn   Hampflockelvägen 10, 01350 Vanda 
 tfn 040 5215233    crockie@luukku.com 
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DUF TILLBAKA BLICK 
För 20 år sedan, 1990 
- Firade körförbundet  40-års jubileum med 
en vårkonsert i Helsinge skola. Dagen till  
ära hade förbundet efter en gallup bland  
sångarna letat fram och övat in favoriter  
från förr. Vi fick bl.a. höra ’Vara ingenting’ 
av Elisabet Hermodson. 
- Arrangerade DUF Squaredancers en upp- 
visning på Fernissa som öppnat sina dörrar  
som kultur- och ungdomsgård. Fabriken  
lade ned sin fernissverksamhet på 1970-talet  
och Vanda stad övertog byggnaden 1979. 
- Visade DUF teatersektion med HTU en 
revy, fickkabaré, på Helsinggård. Vanda- 
revyn spelades därtill 10 gånger på olika 
orter. 
 

 
 

Squaredans 
 

ger dig god fysisk 
och psykisk hälsa 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ger dig många 
nya vänner 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ger dig den där 
andningspausen, då du 
glömmer dagens jäkt 

och bekymmer 

 

 
Vad är Squaredans? 

 
Dansen går till så att man lär sig ett antal calls 
(kommandon), vad de heter och hur man utför 
dessa. När man sedan åker ut på dans så har 
man en caller (utropare) som sjunger ut dessa 
calls. 
 
Callerns uppgift är att bestämma och styra 
dansen. Callern blandar dessa calls olika, så att 
varje dans blir unik. För dansaren gäller det att 
vara mycket skärpt och lyssna på vad callern 
sjunger, och på en gång utföra det. 
 
Squaredansen är internationell och finns i ett 
stort antal länder. Den är också enhetlig, så att 
alla namn på dessa calls är lika oavsett språk. 
Därför kan man åka till vilket land som helst 
och dansa där det finns squaredans. 
 
Musiken är mycket varierande med pop, rock, 
country, schlager, jazz, blues osv. Det enda 
som krävs är att det går att promenera i takt 
med musiken. 
 

 

Vad gör Squaredansen för mig? 
 
All dans är bra för kroppen, men eftersom Squaredans kräver att man hela 
tiden lyssnar och är skärpt så får även hjärnan motion. Det gör också att 
dagens jäkt och livets bekymmer lätt glöms bort, så att man får den där 
mycket viktiga andningspausen. 
 
Squaredans är en mycket social dansform, där man träffar nya människor 
varenda gång man åker ut på dans. Man bjuder upp två och två, men dansar 
sedan fyra par tillsammans i en square (fyrkant). De övriga dansarna kan från 
början vara obekanta, men när man hamnar i samma square igen så känner 
man igen varandra. Snart är man riktigt goda vänner. Att ha roligt och att 
träffa vänner, nya som gamla, är det absolut viktigaste i Squaredans. 
 

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  
 

 

 

Pojkgruppen vid Helsinggård sätter upp en egen skriven musikal med 
namnet “Kvarsittningar, energidrycker och rock’n roll”. Ledare Jan “Sege” 
Lindqvist.  
Biljetter kan beställas per tel. 050-5390818. (Föreställningar kan köpas)  
Föreställningar enlig följande:  
On 21.4 kl. 18 på Helsinggård (Premiär) 10€/5€  
Fre 23.4 kl. 19 på Helsinggård, gratis föreställning, endast för ungdomar  
Lö 24.4 kl. 18 På Helsinggård 10€/5€  
Sö 25.4 kl. 18 på Bygård/Tavastby 10€/5€  
On 28.4 kl. 18 på Bygård/Tavastby 10€/5€  
Rekommenderas för 10 år och uppåt. (5€ upp till 15 år).  
Ledare Jan “Sege” Lindqvist  
OBS! Nya datum p.g.a ett olycksfall! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Marita ’Diddi’ Siniketo   17.7.1927 – 31.12.2009 
 
Det nya året började med ett sorgebud, föreningens  
hedersmedlem Marita ’Diddi’ Siniketo har gått ur tiden.  
Diddi föddes 1927 och var Haxböle trofast ända till  
sin död. Sin skolgång började hon i dåvarande  
Dickursby folkskola och mellanskoleexamen tog hon i  
Åggelby samskola. Diddi hörde till den ’Forsströmska  
klanen’ som verkat aktivt inom ungdomsföreningen  
ända sedan Linda Forsström. 
Efter kriget anställdes Diddi som telefonist på Schildt  
& Hallberg, nuvarande Tikkurila Oy därifrån hon också  
avgick med pension. Där träffade hon sin blivande make  
Jaakko ’Jaska’ Siniketo och tillsammans fick de fyra  
barn,  Marianne, Tom, Jim och Monika. 
För Diddi var föreningslivet en välkommen avkoppling från det dagliga arbetet. Hon var 
verksam under flere årtionden och till hennes stora intressen hörde teater och sången.  
På scenen stod hon flitigt och hennes röst var klar och stark. I lustspelet Edvards barn år 
1961, som blev en stor succé, var Diddi en självmedveten och rapp hustyrann. År 1963  
uppfördes Bakom Kuopio där hon innehade rollen som en präktig prostinna. I den av  
Linda Forsström på Helsinge dialekt skrivna pjäsen Baggismors sommargäster var Diddi 
den kavata och frispråkiga pigan Mando. I pjäsen Sagoprinsen år 1980 fick hon sällskap 
av dottern Marianne i rollen som husan Catherine och själv spelade hon kammarjungfrun 
Rose. Listan över pjäser hon medverkat i är lång, bl.a. My Fair Lady, 1965, Hjärtats dårar, 
1966, Charleys tant, 1973, Tio små niggerpojkar, Arsenik och gamla spetsar, 1976, 
Farmor och vår Herre, 1979, Vita hästen, 1986 och Fula Elsa, 1987. 
Diddis intresse för körsången började efter krigsåren och redan 1946 deltog hon i sång-
festen i Ekenäs. Under sin tid som aktiv sångare i Duffen fick hon uppleva många kör- 
namnbyten. Hon började sjunga i Dickursby Ungdomsförenings kör som då hörde till  
Borgå Omnejds Sång- och Musikförbund, därefter följde Helsingebygdens Körförbund och 
slutligen Helsingebygdens Kör. Förtjänsttecknet för 15 års körverksamhet tilldelades Diddi 
1964 och Finlands svenska sång- och musikförbunds hederstecken för 20 års medverkan 
i förbundskören 1969. Diddi älskade sången och sjöng ännu inpå 2000-talet. 
Under sina pensionärsår företog sig Diddi och Jaska några utlandsresor, men största 
delen tillbringades ändå hemma i Haxböle. Om man hade sin väg förbi det gröna huset i 
korsningen av Gamla Borgåvägen och Kokkobergsvägen var man alltid välkommen på  
en pratstund. 
      Börje Sällström 
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Helsingebygdens körs 
traditionella vårkonsert 
kommer att gå av 
stapeln 12.5.2010  
kl. 19:00 på Vanda 
Lantbruksmuseum.  
Alla medlemmar, med 
vänner och bekanta, är 
Hjärtligt Välkomna att 
njuta av en intressant 
och varierande 
program med HBK! 

KOMIHÅG ATT BETALA 
DUF 

MEDLEMSAVGIFTEN 
UNDER MARS MÅNAD 

Årsmedlem 20€ 
Ständigmedlem 200€ 

 
 
 

Meddela  även om 
adressförändring till någon i 
styrelsen eller på duf@duf.fi. 
Använd samma kanal om du 
inte längre vill förbli medlem. 

 

 


