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Hej!
Här kommer ett nytt nummer 
av vårt medlemsblad. Läs om 
teaterutflykten till Raseborg 
och om vår södernresa!  Vi  
vill också påminna om   
Svart holmen och teater
föreställningen Mitt och Ditt 
och Mitt på Bygdehemmet.

I början av sommaren får du 
ytterligare ett nummer av 
vårt medlemsblad. Där ingår 
hela vårt sommarprogram.

Det lönar sig också att följa 
med vår webbplats:

www.mellerstanyland.duv.fi

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.

Kallelse till 
vårmöte
Föreningens medlemmar kallas till Vårmöte  
torsdagen 16 maj 2019 
klockan 18 på Tian,  
Tavastvägen 10.
Förutom stadgeenliga 
ärenden framlägger   styrelsen för godkännande en ny reviderad budget för år 2019.  Information ges 

även om nuläget för den 
testamentdonation som 
föreningen erhöll i februari detta år.  

Därtill föreslås att  
föreningsmötet beslutar 
om bildandet av en fri fond. Styrelsen förslår att fonden kallas Alice och Kerstin  
Ekmans fond.  



Hälsningar från              
 Ankaret!

Hälsningar 
från Tian!

Vi träffas vid Canoas strand Bredan, 
Sommarö, Esbo, vardagar klockan 
18, lördagar klockan 13.

Nya och gamla paddlare är välkom
na 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

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

Maj
9.5  Finland, Norden,   

Europafrågesport
16.5  Föreningens vårmöte
23.5  Bingo

Juni
6.6  Vårfest på Tian

Ankaret är vår nya klubblokal i 
Esbo, Ankarvägen 5, Esbo. 
Ansvarig ledare Malena Ahlroos   
telefon 044533 9394

Maj
8.5  Promenad
15.5  Utespel
22.5  Utespel
29.5  Utfärd

Vi har bokat 40 biljetter till Teneriffa. 
Fyra personer som behöver rullstol 
ryms med.
Hotellet heter RIU Buena Vista. 
Vår resebyrå är TUI. 
Tidpunkten är 19.1126.11

Södernresa – äntligen!

Resan kostar 590 €/person.  
”All inclusive”, dvs alla måltider ingår. 
Anmäl dig genom att betala 100€ 
senast den 15.8.2019
Anmälningar tas emot av muluken.
cederborg@duv.fi som också svarar på 
eventuella frågor.

Årets pjäs i Raseborg är 
Jorden runt på 80 dagar, 
skriven av Jules Verne. 
Berättelsen är en äventyrs
roman. Det har tidigare gjorts 
många film och teater
versioner av Jules Vernes bok.
Vi har bokat 50 biljetter till 
nämnda datum. 
Föreställningen är ca 2 h 30 
min lång med 30 min. paus.

Anmäl dig till paddlingen i juni 
senast 31.5: 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.

12.45  Samling vid Kiasma (hållplatsen   
för turistbussar)

13.15  Kyrkslätt busstation
14.15  Raseborgs teater
14.30  Matservering, Slottsknektens stuga
16.00  Jorden runt på 80 dagar. Under pa
 sen serveras kaffe/saft med bulle.
20.45  Tillbaka vid Kiasma.’

Anmäl dig till muluken.cederborg@duv.fi 
senast den 20.6.2018. Anteckna namn,  
kontaktuppgifter och eventuella dieter! 
Skriv också om du kommer med egen bil, 
eller vill åka med bussen – och var du vill 
stiga på. Meddela om du använder rullstol.
Betala in 20 € på bankkonto   
FI54 4055 1820 0126 19.    
Skriv ”Raseborg 2019” i meddelandefältet.

Att paddla är nödvändigt

20.7.2019



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 
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Du kommer 
väl ihåg …
 
Mitt och Ditt och Mitt 
på Bygdehemmet 18.5 kl 14 

Utflykten till 
Svartholmen 
12.6 kl 18

Observera att 
vi nu har nya 

epost-adresser. 
Den gamla duv@

vingen.fi  tas 
snart ur bruk.


