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Glad vår!
Mycket händer just nu!

I detta nummer berättar vi om 
en teaterföreställning, vårfesten 
och utflykten till Svartholmen. 
Våra nya medarbetare Jan och 
Muluken presenterar sig också.

I följande nummer, som utkom-
mer i maj, får du veta mera om 
södernresan (till Teneriffa!) och om 
teaterutflykterna till Raseborg och Lurens. 
Du får då också läsa om paddlingen. I år kommer   
vi att ha mer sommarprogram än tidigare! 

Det lönar sig att besöka vår nya webbplats  

www.mellerstanyland.duv.fi

Där får du också veta hur du kan betala   
medlemsavgiften – ifall du ännu inte gjort det. 

VÅRMÖTE
Anteckna i 
almanackan!

Föreningens vårmöte 
torsdagen 16 maj 
kl. 18 på Tian. 
Formell kallelse 
senare.



Hälsningar 
från TIAN!

Hälsningar från              
Ankaret!

Ankaret är vår nya klubblokal i Esbo, 
Ankarvägen 5, Esbo. Ansvarig ledare 
Malena Ahlroos (tfn 044-533 9394)

TIAN är vårt allaktivitetscenter på Ta-
vastvägen 10, Helsingfors. Ledare på 
Tian kan kontaktas under klubbtid på 
kvällarna genom telefon 044 242 6622. 

Jan Sten

Jag började 
jobba som verk-
samhetsledare 15 
mars. Mitt kontor 
finns mitt i stan på 
G18, (Georgsgatan).

Mitt jobb innehåller allt möjligt vilket pas-
sar mig utmärkt. Tidigare har jag jobbat 
som företagare och som lärare på Hanken. 

Föreningsliv har alltid varit en del av mitt 
liv. Som aktiv har jag byggt en fotbollshall, 
varit chef för en danspaviljong och myck-
et annat.

Min e-post är jan.sten@duv.fi

Muluken 
Cederborg

Jag kommer efter 
påsken att inleda 
arbetet som fri-
tidskoordinator och 
ser fram emot att få 
träffa er alla!

Jag är född i Etiopien, adopterad vid sex års 
åldern och uppvuxen i Österbotten. Nu bor 
jag i Helsingfors. Jag är en föreningsmän-
niska ut i fingerspetsarna och är styrelse-
medlem i flera föreningar. 

Frågor kring funktionshinder, delaktighet, 
självbestämmanderätt och påverkan i när-
miljö har varit en naturlig del av mitt liv, 
dels genom att min pappa varit rullstols-
buren.

Min epost är muluken.cederborg@duv.fi

Maj

2.5  Vårsånger - Karaoke
9.5 Finland, Norden, 
  Europa-frågesport
16.5 Föreningens vårmöte
23.5  Bingo

Juni
6.6  Vårfest

Maj

8.5  Promenad
15.5 Utespel
22.5  Utespel
29.5  Utfärd

Rid-stipendier
Många av våra medlemmar tycker 
om att rida. Vi har därför beslutat 
utdela ridstipendier, max 200 €. 
Stipendierna är tänkta att endast 
täcka en del av avgifterna för 
ridstallet. 

Skriv en ansökan i vilken det 
framgår stall och dina kontakt-
uppgifter, även kontonummer. 
Sänd ansökan till oss inom maj 
månad 2019. Pengarna utbetalas 
senare mot kvitto. Stipendiet bör 
användas inom år 2019. 

Mitt och Ditt och Mitt
DUV i Mellersta Nyland köpte en hel  
föreställning!!

Kom till Bygdehemmet lö 18 maj   
klockan 14.

Det kostar ingenting och vi bjuder på  
kaffe, saft och bulla! 
Pjäsen räcker omkring 45 minuter.

Bygdehemmets adress är Borgfrökens 
gränd 1, Botbyåsen, en liten bit öster om 
Östra centrum. 
Det är Nylands svenska ungdomsförbund 
som producerat pjäsen. 
 
Anmäl dig senast tisdag 14 maj!

Vårfest
Vårfest på Tian torsdagen 
6.6.2019 klockan 18-20. 

Musik, servering och 
mycket annat trevligt!

Sommarutfärd 
till Svartholmen! 
Onsdagen 12.6.2019

Avfärd med båten Walhalla från 
Edesviken kl 18.00. Retur kl 20.00 
från Svartholmen. Båtresan tar ca 
15 minuter. Vi bjuder på grillkorv, 
kaffe/te, saft och bulle!

Anmäl dig senast 7.6.



KONTOR – post och besöksadress:
DUV i Mellersta Nyland r.f.
Tavastvägen 10, 
00530 Helsingfors
epost: jan.sten@duv.fi

Ordförande: Virpi Schauman 
0400 506330
virpi.schauman@duv.fi

Webbplats:
mellerstanyland.duv.fi
www.facebook.com/
duvmellerstanyland

Bankkonto IBAN:
FI5440551820012619

TIAN
Tavastvägen 10
Helsingfors

ANKARET
Ankarvägen 5 D,   
Larsvik Esbo. 
Ansvarig ledare:
Malena Ahlroos
044-533 9394
malena_ahlroos@yahoo.se
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Adresser till klubblokaler: 
Tian: Tavastvägen 10, Helsingfors

Ankaret: Ankarvägen 5 D, Larsvik, Esbo. 

BowlCircus Sello: Ryttargatan 3, Alberga, Esbo

FunBowling: Idrottshuset, Helsingegatan 25,  
Helsingfors

Kottby lågstadium: Pohjolagatan 45, Helsingfors

Stensvik ungdomsgård: Merivalkama 2, Esbo

Valinsamlingen 

En liten gest
Tack till alla som ställde upp under 
riksdagsvalet! Nästa möjlighet att 
hjälpa är vid EU-valet söndagen 26 
maj. Anmäl gärna ditt intresse att 
delta!

Observera att vi 
nu har nya 

epost-adresser. 
Den gamla 

duv@vingen.fi 
tas snart ur bruk.


