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Hej!
Träden fäller sina löv i takt med 
svaga eller hårda vindpustar och 
sommartid går över till vintertid sam-
tidigt som verksamheten på både 
TIAN och Porten pågår för fullt. 

Vårt lands 100-års jubileum 
kommer vi att fira med en stor 
Självständighets fest den 2 december 
på restaurang Kaisaniemi i Helsing-
fors. Festen ordnas i samarbete med 

Kallelse till   
höstmöte 2017
Välkommen med på förenin
gens höstmöte! Höstmötet 
ordnas torsdagen den 23 
november kl. 18.00 på TIAN, 
Tavastvägen 10, Helsingfors. 
På mötet behandlas stadge
enliga ärenden.

OBS!
Tian är stängd på 

självständighets-

dagen 6.12

olika organisationer. Du kommer 
väl med!     

Verksamheten för år 2018 
informeras i följande infoblad i 
december 2017!

Fram till dess önskar styrelsen 
er alla en skön fortsättning på 
hösten och en fridfull advents tid 
som snart står för dörren.

Inger

OBS! Stadgarna § 11: 
På föreningens höstmöte :
1: väljs ordförande, sekreterare 
och andra behövliga funktionärer 
för mötet samt tillsätts andra 
behövliga mötesutskott
2. väljs vart annat år styrelsens 
ordförande samt andra styrelse
medlemmar
3. besluts om medlemsavgiftens 
storlek
4. besluts om nästa års budget 
och verksamhetsplan



Hälsningar 
från Tian!

TIAN är vårt allaktivitetscenter, adress Tavastvägen 
10, Helsingfors Man kan nå TIANs ledare endast 
under öppenhållningstiderna, per telefon 044 242 
6622. Ledarna tar emot frånvaroanmälan och sva-
rar på frågor om programmet. Dagtid kan du ringa 
till Lena 050 4328703 om du har något du vill veta.
Öppet Hus varje torsdag kl 18–20
Du är hjärtligt välkommen!

November: 
2.11  Halloween disko (2 euro med)
9.11  Bingo
16.11  Karaoke
23.11  Föreningens Höstmöte och    
 Bordsspel för den som inte    
 deltar på mötet.
30.11  Pepparkakor och glögg
December: 
7.12 Självständighets DISCO i 
 samarbete med Steg för Steg 
14.12 Julfest
Måndag
SLÖJD: kl 18.30-20.00, Kottby lågstadieskola.  
Årets sista träff är måndag 11.12.2017.

Tisdag (TIAN)
KONST: kl 18.00–19.30 
Årets sista träff är tisdag 12.12.2017. 
BANDKLUBB: kl 19.45–21.15 
Årets sista träff är tisdag 12.12.2017.

Onsdag (TIAN)
LÄSLUSTAN: kl 16.30–18.00 
Årets sista träff är onsdag 13.12.2017. 
ALLSÅNGEN: kl 18.15–19.45 
Årets sista träff är onsdag 13.12.2017.

Söndag
BOWLING: kl 12.30–14.00 
Bowling Esbo (BowlCircus Sello): 12.11, 26.11, 10.12 
Bowling Helsingfors (FunBowling) 5.11, 19.11, 3.12 
Ingen ledare på plats, banorna är bokade för DUVMN.

Allaktivitetspunkten på adress Esboporten 3, 
i Esbo centrum. Öppet hus varje onsdag   
kl 18–20. Välkommen med!

På plats finns Portens värdinna Malena Ahl-
roos. Malena nås på telefon 044-533 9394. 
Programmet på Öppet hus har varierade 
aktiviteter som olika ute- och inne-spel,  
filmkväll, musik och pyssel. 

November: 
1.11 Skivrådet (egen musik med)
8.11 Vi gör kort
15.11 Filmkväll
22.11 Julpyssel
29.11 Pepparkaksbakning, kl 18-  
 20. i Caféet vid Glims gårds   
 museum (adress Glimsvägen 1,  
 02740 Esbo)

December:
6.12 Porten är stängd pga att det   
 är Självständighetsdag
13.12 Julfest

Dansverksamheten Lätta Fötter  
Stensvik ungdomslokal, Merivalkama 2, 
02320 Esbo
31.10, 14.11, 28.11, 12.12. 
OBS!  tidpunkten: kl 18.30–20.00. 

LÖRDAG 18.11, kl 10–13 ordnas PYSSEL
verkstad med färg och form för dig som är 
mellan 8–16 år tillsammans med en anhörig. 
Föreningens ledare Antonia och Inez är på 
plats och leder verksamheten. Ta med ditt 
eget mellanmål. Antonia och Inez bjuder på 
varm dricka. 
Anmälan med epost (deltagares namn och 
ålder) senast 11.11.2017 till duv@vingen.fi 

Julfest
Vi värmer upp oss inför den kommande julen med 
julsånger. Vi får besök av Finlands Lucia från 2016 
Ingrid Holm med tärnor och naturligtvis jultomten! Ta 
gärna med en liten julklapp (max 2-4 euro) och Glatt 
Julhumör!

Observera: Anmälan till duv@vingen.fi  
senast den 8.12.2017!

Självständighetsfest 
i Helsingfors 2 december 2017, 18:00–22:00
Välkommen på självständighetsfest till restaurang Kaisaniemi i Helsingfors!  
Festen arrangeras i samarbete med SAMS och de övriga medlemsförbunden.
Konferencier Christoffer Strandberg guidar oss genom en oförglömlig kväll med 
god mat, Bollywooddans och live musik av husbandet Slim T & The Funky Pablos. 
Deltagande i festen kostar 10 euro. Glöm inte att meddela eventuella specialdieter  
i samband med anmälan. Anmäl dig till Jon Jakobsson jon.jakobsson@fduv.fi.

Hälsningar från              
 Porten!

Förhands information:
Boka gärna redan nu in lördag 27.1 för 
musikverkstad på TIAN! Våren 2018 års 
program annonseras i nästa Vingen Infoblad 
som utkommer i slutet av detta år.

Om du har du frågor så eposta dem gärna 
till verksamhetssamordnare Lena Wenman 
(lena.wenman@vingen.fi).

på TIAN 
14.12.2017 kl. 18.00

Barn och familjeprogram
på TIAN, Tavastvägen 10, Helsingfors



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

Ordförande: Inger Karlsson
0400 180288
pian.karlsson@hotmail.com

Verksamhetssamordnare:   
Lena Wenman 
050 4328703 
duv@vingen.fi 
lena.wenman@vingen.fi

www.vingen.fi
www.facebook.com/
duvmellerstanyland

Bankkonto IBAN:
FI5440551820012619

TIAN
Tavastvägen 10
Helsingfors

PORTEN
Esboporten 3
Esbo
Ansvarig ledare:
Malena Ahlroos
044-533 9394
malena_ahlroos@yahoo.se
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Valinsamling 

– Kom med och gör en Frivillig insats 
för DUV Vingens verksamhet!
Insamling för Liten Gest – DIN Hjälp behövs!  
Presidentvalet hålls i januari 2018. På röstning-
splatserna finns igen insamlingsbössor för bidrag 
till organisationer som arbetar för funktionsnedsat-
ta personer.  DUV i Mellersta Nyland har deltagit i 
insamlingskampanjen Liten Gest flera gånger och 
ämnar göra det även denna gång. Med Din insats 
som vakt vid insamlingsbössan får vår förening ett 
välkommet bidrag för verksamheten. Ett bidrag som 
kan användas för till exempel rekreation eller annan 
verksamhet för den primära målgruppen inom före-
ningen.

VALDAG den 28.1.2018
Föreningen har 2 platser i Esbo och 1 plats i   
Helsingfors, vakter vid insamlingsbössorna behövs  
mellan kl. 9.00–20.00 (OM det blir en andra omgång,  
så behövs din insats även den 11.2.2018).

Notera datumen redan nu i din kalender. Ditt intresse att 
medverka med din insats kan du meddela genom att reser-
vera en för dig passlig tidpunkt i ett anmälningsformulär som 
kommer att finnas på vår hemsida fr.o.m december. Du kan 
även anmäla ditt intresse genom att sända epost till duv@
vingen.fi. Din anmälan ser vi gärna att vi har senast den 5 
januari 2018.

Kontaktperson för Esbo är Mauri Nyqvist, tfn 040 730 7020.  
Kontaktperson för Helsingfors är Lena Wenman, tfn (sänd sms) 
050 432 8703.


