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STYRELSE 2005

Ordförande Mona Lanaéus, Sävvägen 13 A, 01300 
Vanda, tfn 050-3508 724, lanaeus@kolumbus.fi

Viceordförande Rainer Rönnholm, Hovvägen 13 C, 
01380 Vanda, tfn h. 823 7546, 0400-665 482 

Sekreterare Håkan Wikman, Brutubyvägen 4, 
01740 Vanda, tfn h. 892990, 050-5569782, 
hakan.wikman@evl.fi

Pia Bjondahl, Kovallgränden 5-6 F 49 , 01300 Vanda, 
tfn 050-46355 55, pia.bjondahl@kotiportti.fi

Marja-Leena Lehikoinen, Rotvägen 4 A, 01730 Vanda 
tel. 8714 662, 050-3385803, 
marja-leena.lehikoinen@hel.fi

Maija Lindholm, Vesterängsvägen 60, 
01120 Västerskog, tfn 040-746 1968, maija.
lindholm@vattenfall.fi

Robert Lindroos, Gamla Nurmijärvivägen 31 C, 
1670 Vanda, tfn h.8782729, 0400-716 749,
robert_lindroos@hotmail.com

Kassör Börje Sällström, Malmarsvägen 4, 
01380 Vanda, tfn h. 823 2940, 0500-454 481 

Anna Uro, Kantelevägen 6 I 85,  00420 Helsingfors, 
tfn 040-561 6231, anna.uro@helsinki.fi

Kaj Wikholm, Kantelevägen 6 I 85, 
00420 Helsingfors, tfn 0400-213 263, 
kaj.wikholm@hkw-maalipalvelu.fi

DUFFENS MEDLEMSBREV

Medlemsbrevet utges ett par 
gånger per år till Dickursby Ung-

domsförenings medlemmar.

Nästa nummer utkommer i början 
av hösten 2005.

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

Dickursby Ungdomsförening
Konungsvägen 2
01300 Vanda

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

MEDLEMSAVGIFT I DUFFEN

årsavgift 10 euro
ständig medlem 100 euro

AKTIA 405513-54960

I N  M E M O R I A M

JOHAN ERIK SÖDERLING
4.4.1921 - 25.3.2005

En av Dickursby Ungdomsförenings eld-
själar, Erik Söderling, har gått ur tiden. Erik 
föddes 1921 i dåvarande Helsinge och utbil-
dade sig till diplom ingenjör. År 1950 gifte 
han sig med lärarinnan Brita Margareta Ny-
berg och år 1952 fick de sonen Trygve och 
år 1958 dottern Åsa. Familjen bodde först i 
Hanaböle innan de flyttade till den bekanta 
adressen Kurirvägen 42 i Dickursby. Sedan 
början av 1980-talet var Erik bosatt i Karis.
Erik utförde sitt yrkesförvärv vid Ström-

bildliga dokumentation av föreningens his-
toria saknar motstycke. Han var även mycket 
teaterintresserad och i och med att verksam-
heten inom ungdomsföreningen blomstrade 
upp efter kriget handhade Erik ofta regissör-
uppdraget vid uppsättandet av nya pjäser på 
Helsinggård.
Erik författade Dickursby Ungdomsförenings 
två dokumentationskrifter. Den första utkom 
1971 och omfattar föreningens historia från år 
1896 till år 1971. Den andra utkom till fören-
ingens 100-års jubileum år 1996 och omfattar 
alltså tiden 1971-1996.  Ytterligare har Erik 
utförligt sammanställt fem stora mappar med 
fotografier från föreningens snart 110-åriga 
historia.
Erik skriver i slutordet till den första histori-
ken mycket träffande: ’Det har varit angenämt 
för mig att i samband med sammanställningen 
av denna dokumentation uppleva föreningens 
öden i med- och motgång, och jag hoppas att 
jag i någon mån lyckats förmedla dem till läsa-
ren. ”Från fäder är det kommet, till söner skall 
det gå”. De som arbetat för föreningen kan 
med gott samvete konstatera, att föreningens 
motto i alla skiften ihågkommits.
. . . . . Det gäller som förut att anpassa sig till de 
strömningar som rör sig i tiden och då skall det 
ej heller i framtiden saknas intresse och entu-
siasm för föreningens sak. För det finns ingen 
anledning att tro att framtidens Dickursbybor 
skall vara sämre eller mindre vitala än sina före-
gångare ”så länge svenska hjärtan ännu i Nor-
den slå”.
Själv hade jag förmånen att år 1999 träffa Erik 
i hans hem i Karis och stifta bekantskap med 
hans otroliga samling fotografier, skrifter och 
alster angående Helsingebygdens historia. Ma-
terial som på intet sätt får gå om intet.

Dickursby Ungdomsföreningen tänker med 
tacksamhet och vördnad på allt det Erik gjor-
de föreningen till fromma och hyser frid över 
hans minne.

Håkan Wikman

bergs fabrik i Sockenbacka och till hans arbets-
uppgifter hörde att planera broar. Detta arbete 
förde honom ut på många resor till olika hörn 
av världen. 
Erik hade ett brinnande intresse för hembyg-
den och han utförde en oerhört viktigt gärning 
inom Dickursby Ungdomsförening. Han ver-
kade som föreningens ordförande åren 1956-
61 och var under en lång tid en trogen sångare 
i Helsingebygdens körförbund. Hans stora 
passion torde ha varit fotografering och hans 
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P Y S S E L K L U B B

I samarbete med föreningen för barnkultur i 
Korso, Barbakicka, ordnades en pysselklubb 
på Helsinggård måndagen den 21.3.2005.
Uppslutningen var strålande med 16 barn och 
10 vuxna som marmorerade ägg och découpe-
rade tygkassar för att samla påskägg i. En allt 
igenom lyckad kväll!

Nästa pysselklubb
Nästa pysselkväll blir måndag 25.4. kl. 18-
19.30 på Helsinggård. Då är det dags att göra 
bl.a. valborgshattar och sugrörsdjur. Pyssel-
klubben är öppen för barn mellan 4-10 år med 
föräldrar. Klubben är gratis.

En hel del material måste skaffas på förhand 
så vänligen anmäl er på förhand till klubbdra-
garen Annika Halmén, tfn 040-727 9220 eller 
epost annika.halmen@mbnet.fi

Välkomna!

Nästa pysselkväll måndag 25.4.2005 kl. 18-19.30 på Helsinggård

Videoklubb
Föreningen har för avsikt att i början av 
hösten 2005 starta en videoklubb för ung-
domar. I klubben skall man lära sig grun-
derna i videokameraanvändning, hur göra 
intressanta videosnuttar, hur editera ma-
terialet, vad är intressanta ämnen att göra 
inslag över etc.
Även äldre bereds tillfälle att medverka 
beroende på antalet lediga platser. Klub-
ben inleder sin verksamhet i mindre skala 
med siktet inställt på att framledes lägga ut 
filmmaterial på internet. Uppbyggandet av 
studio och datautrustningen sker i mån av 
ekonomiska resurser. Föreningen står för 
den administrativa delen av klubben och 
kommer att söka finansiellt understöd för 
att rätt raskt kunna utveckla verksamheten 
till att bevaka svenska evenemang i Vanda 
och distribuera bildmaterialet över internet. 
Dragare för klubben är Lucas Snellman, 
som har en gedigen utbildning i TV-teknik. 
Mer om klubben i början av hösten.

Duffen har köpt en egen internetadress 
och sidorna konstrueras som bäst. Följ 
med sidorna www.duf.fi

Teaterutfärd till Raseborg

Sommarens teaterutfärd går igen till Rase-
borgs sommarteater. Vi åker till föreställ-
ningen torsdag 21.7.2005. Pjäsen börjar kl. 
19.00 så bussen startar ca kl. 17.00.

Föreningen står för busskostnaderna. Bil-
jettpriset är 18 euro. Anmälningar till ord-
föranden Mona Lanaéus,  tfn 050-3508 724, 
lanaeus@kolumbus.fi eller teater@duf.fi

En hjärtlig och hjärtkni-
pande musikal för 

hela familjen av 
Thomas Meehan, 

Martin Charnin 
och Charles 
Strouse. Svensk 

översättning 
Beppe Wol-
gers. Regi: 
Sven Sid.
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ORDFÖRANDENS RUTA
Mona Lanaéus

Så är årsmötet över för den här gången igen och allt är 
fortfarande väl med DUF.
I fjol var vi tvungna att tacka Crockie för hennes lång-
variga och fi na arbete i styrelsen och likaså Christer. I år 
måste vi avtacka Jankke för hans insats för föreningen.
Visst är det positivt med cirkulation, dit har vi även 
strävat. Att få fl ere personer engagerade med nya krafter 
och idéer. Men litet vemodigt känns det. Därför gläder 
det mig att Börje ännu fortsätter som kassör och Håkan 
som sekreterare och de övriga styrelsemedlemmarna med, 

samtidigt som jag önskar de nya välkomna i vår gemenskap.
Om föreningen även i framtiden skall vara konkurrenskraftig och locka till sig med-
lemmar måste nya idéer kläckas i massor. Och visst sker det kontinuerligt. Men innan 
planerna tar konkreta former talar vi tyst om dem och hoppas kunna presentera en 
del då föreningen träder in i sitt 110:de verksamhetsår 2006.
Många personer har betytt mycket för Duffen. Erik Söderling var en av dem. Via 
hans dokument, de båda historikerna, kan även kommande generationer uppleva 
vår förening från dess början år 1896 till och med 1996. 
Vi hedrar hans minne.

Mona

STYRELSEMÖTE
tisdag 10.5. 2005 kl. 18:30

på Helsinggård

DUFTILLBAKABLICK

Vårtalko
vid föreningshusen

Helsinggård & Linda

Tisdag 17.5.2005
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!

Föreningen höll årsmöte söndagen 20.3.2005 på Helsinggård

Till årsmötet hade 17 medlemmar mött upp 
och till mötesordförande valdes Hans Wik-
holm. Årsmötet godkände verksamhetsberät-
telsen, bokslutet, verksamhetsplanen och bud-
geten för år 2005.
Verksamhetsplanen för år 2005 omfattar bl.a. 
annat några nya verksamhetsformer. I sam-
arbete med marthorna startar en köksklubb 
och i samarbete med Barbakicka inleds en 
pysselklubbverksamhet. Till föreningens hu-
vudintressen hör att understöda sektionernas 
verksamhet, dvs. squaredansarna och Helsing-
ebygdens kör. Ytterligare skall de ovala vinds-
fönstren förnyas och ett verkligt storprojekt 
är naturligtvis förberedandet av föreningens 
110-års jubileum nästa år. Dessutom planerar 
styrelsen några nya verksamhetsformer som 
det kommer information allt efter riktlinjerna 
blivit klara.

ME D L E M S AV G I F T E R

Årsmötet fastställde medlems-
avgifterna enligt följande:

ÅRSMEDLEM 10 EURO

STÄNDIG MEDLEM 100 EURO

Vänligen betala in endera avgiften 
på föreningens konto

AKTIA 405513-54960

B O N D B R Ö L L O P
med

H E L S I N G E B Y G D E N S  K Ö R

Lördag 11.6.2005 kl. 14:00-20:00 i Helsinge kyrkoby

kl. 14:00 Vigsel i Helsinge kyrka S:t Lars 
ca kl. 15.30 Festtåg

ca 16:00 Bröllopsfest i Helsinge skola.

- Konserthelheten blir en kulturhistorisk fest
- En nutida version av ett gammaldags bondbröllop i Helsinge socken

- Lördag 11.6.2005 kl. 14.00-20.00. 
- Uppbyggt av modern folkmusik och äldre hembygdsmusik

- Vigseln förrättas i Helsinge kyrka S:t Lars lördag 11.6.2005 kl. 14.00
- Karen Brown och Fredrik Kankare ingår äktenskap

- Förrättas av kyrkoherde emeritus Ilkka Turkka och pastor Lucas Snellman
- Vigselmusiken är en modern folkmusikmässa I välsignan och fröjd skriven av Hans Kennemark

- Festtåg längs med Bygatan till festlokalen Helsinge skola
- Bröllopsfesten omfattar en gammaldags middag

- Helsingebygdens kör uppträder
- Spelmän framför allehanda dans- och spelmansmusik

MEDVERKANDEN

Präster: ILKKA TURKKA, LUCAS SNELLMAN

HANS KENNEMARK, fiol, GREGER SILJEBO, fiol, JAN-ANDERS ERNLUND, kontrabas
MIKAEL GRÖNROOS, tenor, RIKO EKLUNDH, konferencier, 

HELSINGEBYGDENS KÖR, HÅKAN WIKMAN, dirigent

Bröl lopsgästerna ombedes att i  mån av möj l ighet ik läda s ig folkdräkt.

Biljetter 40 euro inkluderar vigselakten, bröllopsfesten & festmiddag.Biljetter 40 euro inkluderar vigselakten, bröllopsfesten & festmiddag.
Från Martina Seppänen tfn 0400-63 43 70, från www.helsingebygden.net samtFrån Martina Seppänen tfn 0400-63 43 70, från www.helsingebygden.net samt

från Samserviceluckan i Dickursby. Biljettförsäljningen avslutas 1.6.2005.från Samserviceluckan i Dickursby. Biljettförsäljningen avslutas 1.6.2005.

SQUARE DANCE

Square dansarna övar varje söndag 
(ända till slutet av maj): 

kl. 13.30-15 Plus
kl. 15-16 A1
kl. 16-17 A2

kl. 17-18.30 C1

Vi har uppvisning under VM i friidrott
i augusti (Vanda stads

programandel).

Square dansarna har extra sommar-
övningar kl. 18-20 följande måndagar: 

6.6
13.6
29.8 
5.9

Söndagen 11.9 kl.15-18 inleder vi höst-
terminen med en gemensam övning.

FÖR 50 ÅR SEDAN .  .  .
Den 12.6.1955 ar-
rangerade HTU en 
stor hembygdsfest 
i Hertonäs. På pro-
grammet stod bl.a. 
sketcher, illustrerande 
livet på en mindre 
bondgård för 100 år 
sedan. Den andra de-
lan av programmet 
utspelade sig framför 
Hertonäs karaktärs-
byggnad och sket-
cherna här visade oli-
ka skeden i Helsinges 
historia från forntid 

till våra dagar. Sammanlagt 25 sketcher visades. 
I programmet tog Dickursby Ungdomsför-
ening synnerligen aktivt del och stod för inte 
mindre än 5 av sketcherna. Många sångare del-
tog under ledning avValter Lindberg.

Erik Söderling höll hälsningstalet

§
Till styrelseordförande omvaldes Mona La-
naéus. Den nya styrelsen konstituerade sig 
tisdagen den 5.4. och sammansättningen är nu 
följande:
Ordförande Mona Lanaéus
Viceordförande Rainer Rönnholm
Sekreterare Håkan Wikman
Pia Bjondahl
Marja-Leena Lehikoinen
Maija Lindholm
Robert Lindroos
Kassör Börje Sällström
Anna Uro
Kaj Wikholm
Övriga poster är:
Disponent för föreningshusen Rainer Lanaéus
Gårdskarl på Helsinggård
f.r.o.m. 1.6.2005 Satu Pihlhjerta. 


