
DUV Vingen 
info

De Utvecklingsstördas 
Väl i Mellersta Nyland
Tavastvägen 10, 
00530 Helsingfors
050 43 28 703
Epost:jan.sten@duv.fi

4 2019

Bästa medlem!
Vår förening har många uppgifter. Vi anordnar fritidsverk
samhet, fungerar som ett kontaktnät för anhöriga och  
försöker stöda vår medlemskår i stort och smått. 

Som många vet fick vi i början av året ett större arv som  
ger oss goda möjligheter att uppfylla de önskningar som 
du som medlem säkert har. Hör därför gärna av dig och  
säg vad vi kunde göra för dig!

Samtidigt har arvet – det är främst fråga om ett antal  
mindre bostäder – medfört flera utmaningar. Vissa  
bostäder bör renoveras, nya hyreskontrakt ska göras upp. 
Det finns mycket att göra och fundera på.

Här kan du läsa om våra sommarevenemang. Som du  
ser står teaterutflykter, paddling, Seniorklubb, bowling,  
dansklubb och Öppet hus på programmet. 

Det har hänt mycket sen jag kom med år 1976, lockad av 
dåvarande ordförande Larissa Marschan. DUV och föräldra
gemenskapen har gett mig och min familj otroligt mycket. 
Många saker har blivit bättre med åren, men föräldra
gemenskapen är kanske inte lika intensiv idag. Men på 
hösten träffas igen anhöriga till vuxna barn en gång i  
månaden på Tian! 

Ha en skön sommar!

Virpi Schauman, Ordförande 



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

ANKARET är vår nya klubblokal i Esbo, 
Ankarvägen 5, Esbo. Ansvarig ledare 
Malena Ahlroos (tfn 044533 9394) 

Juni
3.6  Seniorklubb på Tian
4.6  Dans, Lätta fötter på Ankaret (obs)
4.6  Paddlingen börjar – se övriga  

datum brevid
5.6  Öppet hus på Ankaret: frisbee  

golf på Malenas sätt
6.6  Vårfest på Tian
9.6  Bowling: Bowl Circus Sello
10.6  Seniorklubb på Tian
12.6  Utflykt till Svartholmen
12.6  Öppet hus på Ankaret:   

ute aktiviteter 
16.6 Bowling: Bowl Circus Sello
17.6  Seniorklubb på Tian
18.6  Dans, Lätta fötter på Ankaret
19.6  Öppet hus på Ankaret: 
 promenad och picknick ute
30.6  Bowling: Bowl Circus Sello

Ankaret: Om det regnar är vi 
inomhus och gör något annat skoj.
Bowling i Bowl Circus Sello, söndagar
12.3014.00

Juli
20.7  Teaterutflykt till Raseborg

Augusti
3.8  Teaterutflykt till Lurens, Lovisa
24.8  Sista gången paddling

Att paddla är 
nödvändigt
Vi träffas vid Canoas strand Bredviksvägen, 
Sommaröarna, Esbo, 
vardagar klockan 18, lördagar klockan 13.
Nya och gamla paddlare är välkomna 
med! Paddlingen passar även dig som 
har större rörelsenedsättning. Föreningen 
bjuder på både kanot och – får vi hoppas 
– solsken.

Paddlingsdagar i juni: 
tisdag 4.6 
torsdag 6.6 
lördag 8.6
tisdag 11.6 
torsdag 13.6 
lördag 15.6

Anmäl dig till paddlingen: 
muluken.cederborg@duv.fi

Preliminära paddlingsdagar i augusti: 
tisdagen 20.8 
torsdagen 22.8 
lördagen 24.8

Den stora paddlingsutfärden med   
Espoon Kehitysvammatuki är planerad  
till den 17.8.2019. Anmäl dig i god tid  
även till utflykterna i augusti.
Mauri Nyqvist 040 730 7020 svarar  
gärna på dina frågor.

Raseborgs sommarteater 
20.6.2019
Årets pjäs i Raseborg är Jorden runt på 80 da
gar, skriven av Jules Verne. Berättelsen är en 
äventyrsroman. Det har tidigare gjorts många 
film och teaterversioner av Jules Vernes bok. Vi 
har bokat 50 biljetter. Föreställningen är ca 2 h 
30 min lång med 30 min paus.

12.45  Samling vid Kiasma
13.15  Kyrkslätt busstation
14.15  Raseborgs teater
14.30  Matservering, Slottsknektens stuga
16.00  Jorden runt på 80 dagar. Under pausen 

serveras kaffe/saft med bulle.
20.45  Tillbaka vid Kiasma

Adress: Raseborgs slottsväg 109,   
Snappertuna

Anmäl dig till muluken.cederborg@duv.
fi. Anteckna namn, kontaktuppgifter och 
eventuella dieter! Skriv om du kommer 
med egen bil eller vill åka med bussen – 
och var du vill stiga på. Meddela om du 
använder rullstol.
Båda utflykterna kostar 20 € inklusive 
resor och lunch. Betala in summan på 
bankkonto FI54 4055 1820 0126 19. Skriv 
”Raseborg 2019” eller ”Lurens 2019” i 
meddelandefältet.
Anmälningar till Raseborg senast 
20.6.2019 och till Lurens senast 15.7.2019.

Lurens sommarteater 
3.8.2019
Årets Lurenspjäs Juntjävlar är en 
finlandssvensk version av Maria 
Bloms dramakomedi Masjävlar. Tre 
systrar som vuxit upp på landet 
samlas för att fira sin fars 70års
dag. Kalaset kan börja ...  
Vi har bokat 40 biljetter. Pjäsen  
rekommenderas inte för barn un
der skolåldern.

11.45  Samling vid Kiasma
12.30  Söderkulla busshållplats
12.50  Borgå turisthållplats
13.30  Matservering, Lovisa  

Kapell
14.30  Juntjävlar
18.50  Tillbaka vid Kiasma

Adress: Lurensvägen 121, Lovisa

Sommarens  

       program

Södernresan är nästan fullbokad
Trots att vi reserverat tio tilläggs platser är höstens södernresa till Teneriffa nästan fullbokad.  Hör dig för med Muluken om du ännu vill komma med. Anmälningar tas emot av muluken.cederborg@duv.fi som också svarar på dina frågor.



DUV i Mellersta Nyland r.f. 
Tavastvägen 10, 
00530 Helsingfors 

Verksamhetsledare: 
Jan Sten
jan.sten@duv.fi
050 4328 703

Fritidskoordinator: 
Muluken Cederborg
muluken.cederborg@duv.fi
040 0502 349

Ordförande: 
Virpi Schauman
virpi.schauman@duv.fi
040 0506 330

Webbplats: 
mellerstanyland.duv.fi 

Bankkonto 
IBAN: FI5440551820012619 

KO
N

TA
K

TA
 O

SS

Det lönar sig att följa med vår webbplats:

w w w. m e l l e r s t a ny l a n d. d u v. f i      
Där finns mycket som vi tror kan vara till både nytta 
och nöje, men som inte ryms med i DUV Vingen. Nytt 
material tillförs varje vecka.

Har du kommit ihåg medlemsavgiften?
För dig som är 16–26 år: 15 € 
För dig som är äldre än 26 år: 30 € 
Om du är under 16 år: ingen avgift

Obs!

Några konstverk 
från Konstklubben 
på Ankaret. 
Vernissage hölls 
20 maj.


