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Vill DU bli medlem i Degerby Ungdomsförening r.f. ?
Degerby Ungdomsförening r.f., kallad DUF, är en gammal och aktiv hembygdsförening,
registrerad redan år 1909 i Degerby. Föreningens medlemmar består av familjer som främst är
bosatta i Degerby. Idag har DUF ca. 360 medlemmar. Nya medlemmar önskas varmt
välkomna.

Föreningshuset FURUBORG är i livlig
användning. DUF har i sin verksamhet försökt nå
så många Degerbybor som möjligt och har en rätt
diger barn-, ungdoms- och kulturverksamhet.

naturligtvis en viktig roll vid underhållet av
föreningshuset.

I Degerby har vi en massa härliga barn och
ungdomar, och föreningen vill i sin verksamhet
satsa på dem. Kom gärna med ideér och förslag
till verksamhet!

En viktig inkomstkälla för föreningen är
uthyrningen av föreningshuset för t.ex.
familjefester, bröllop, dop, kurser och möten.

Till de årliga traditionerna hör bl.a Första majsång på Domarbyberget, Degerbydagen,
Degerby Lucia, Julgransplundring och
Påskbrasan. En Degerbyrevy har satts upp och
spelats 17 gånger sedan starten på 1970-talet och
traditionen lever. En barnteatergrupp har var aktiv
2011-2018.
Degerby Marthorna har sin egen trevliga vrå i
övre våningen. Kören Degerby Bortblandade har
under åren lockat mången sångintresserad till
Furuborg.
Furuborg, byggt år 1928, är vår förenings stolthet.
Under årens lopp har Furuborg genomgått många
både mindre och större renoveringar. Styrelsen
har en kontinuerlig plan över projekt, förbättringar
och renoveringar och verkställer dem efter bästa
förmåga och ekonomiska möjligheter. För
ändamålet anhåller styrelsen årligen om bidrag
från olika instanser. Talkoarbetet spelar

Uthyrning av Furuborg

Kontaktpersoner i uthyrningsfrågor:
Yvonne Österberg, tel. 040-5101475,
Johan Lindholm, tel. 0400-838043 eller
uthyrning@degerbyuf.fi

I Degerby kan var och en vara med i många
fritidssysselsättningar och Furuborg är en
samlingsplats för alla.
VILL DU OCH DIN FAMILJ BLI MEDLEMMAR?
Medlemsavgiften är 12 € vuxen, 6 € barn/
ungdomar (u. 15 år).
Ständig medlem engångsavgift 150 €.
Inbetalning till konto:
AKTIA FI89 40556140000012 / DUF r.f.
OBS! Upplys för- och efternamn + födelseår för
alla familjemedlemmar som skrives in.
Välkommen till Degerby Ungdomsförening r.f!

Styrelsen år 2019:
Johan Lindholm, ordförande
Jonas Forsman, viceordförande
Bengt-Olof Wikström, kassör
Micaela Österlund, sekreterare
Malin Sundström
Helena Österman
Annika Holmström
Trygve Hindersson
Kristoffer Albrecht

0400-838 043
050-5810 343
050-3716 963
050-5174 224
041-4491 886
0400-450 256
040-9643 922
0400-760 112
040-7387 560

lim.lindholm@gmail.com
joforsma@gmail.com
bengt.wikstrom41@gmail.com
fitness_757@hotmail.com
malin.schonberg@elisanet.fi

osterman@porkkalanpienkone.fi
annikasjoblom@hotmail.com
trygves@brev.fi
albrecht.kristoffer@gmail.com

