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NYHETSBREV 1 / 2022 

Hej! 

God fortsättning på det nya året! Ni har nyligen fått DUV Vingen Info, inbjudan till jubileumsfesten och 

Klubbhäftet för våren 2022. Dessvärre råder restriktioner och rekommendationer som begränsar 

föreningens verksamhet. Vi är nu tvungna att ställa in evenemang och fysisk klubbverksamhet under 

början av året. 

INHIBERADE EVENEMANG 

• Ishockeymatch den 22.1 

• Jubileumsfest 12.2 

• Besök till båtmässan 19.2 

 

Den fysiska klubbverksamheten startar tidigast i februari. Om vi på grund av restriktioner och 

rekommendationer inte kan arrangera verksamhet enligt planerna så ordnar vi ersättande ute- och 

onlineverksamhet istället. 

Man ska ändå anmäla sig till klubbarna enligt direktiven i klubbhäftet nu under januari. Vi informerar 

sedan så fort vi vet när klubbarna kan starta. 

Vi vill ändå erbjuda våra medlemmar fysisk fritidsverksamhet så vi kommer att arrangera några extra 

uteevenemang nu i januari och februari som det inte informerades om i senaste DUV Vingen info. 

Hoppas vi ses på dem! 

 

VERKSAMHET I JANUARI 

VINTERDAG VID RASTBÖLE GÅRD 29.1 klockan 11.00-13.00 

Välkommen med på en härlig vinterdag vid Rasböle gård. På området finns en liten backe och man kan 

ta med egen pulka eller skidor. Föreningen bjuder på lunch på Cafe Monamis utservering. Anmäl er till 

Muluken senast 25.1. Meddela specialdiet i samband med anmälan. Adressen är Karavangatan 4, 

Helsingfors. 

VERKSAMHET I FEBRUARI 

RUNEBERGSDAG I GRANI 5.2 klockan 13.00 – 15.00 

Välkommen och titta in i föreningens nya klubblokal i Grankulla! Ni kan i små grupper gå in och 
bekanta er med lokalen och utanför klubblokalen bjuder föreningen på Runebergstårta, saft 
och kaffe. Klä er enligt väder! Anmäl er till Jon senast 4.2. Meddela specialdieter i samband 
med anmälan. Klubblokalen ligger precis vid Grankulla torg endast ett stenkast från 
tågstationen. Adressen är Thurmansplatsen 10. 
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FASTLAGSEVENEMANG I TALI 27.2 klockan 14.00-15.30 

Välkommen på en härlig pulkadag för hela familjen på Talibacken (nära Tali gård vid golfplanen). Vi 
hyr anpassade pulkor så alla kan åka oavsett rörelseförmåga. Föreningen bjuder på varm saft och 
fastlagsbulle. Kom ihåg att ha lämpliga och varma kläder som är anpassade till vädret. Anmäler er 
senast 25.2 till Muluken, meddela specialdiet i samband med anmälan. Adress: Talin Kartano, 
Taliallén 12. 

KLUBBHÄFTES KORRIGERING  

Adressen till föreningens bowling i Tali är felaktig i Klubbhäftet våren 2022. Den rätta adressen 
är Hoplaksvägen 28 (inte Kutomokuja). Kom gärna och testa på att bowla tillsammans med vänner 
och familjer. Söndagar kl.12.30-14.00 från och med februari.  

__________________________________________________________________________________ 

PÅ GÅNG HOS ANDRA 

FDUV 

FÖRÄLDRAGRUPP – verktyg och stöd i föräldraskapet 

Välkommen till föräldraträffarna där du får stanna upp och reflektera över ditt föräldraskap. 
Vid gruppträffarna kommer ni att få ta del av forskning och material kring att stärka 
relationerna inom familjen. Vi ser också på de praktiska vardagssituationer ni föräldrar lyfter 
fram och delar erfarenheter, utmaningar och konkreta tips som stöd för vardagspusslet. 
Mellan träffarna får ni enkla övningar att testa hemma med era barn.  
 
Tidpunkt: Måndagskvällar den 14.2, 7.3, 28.3, 11.4 och 2.5 klockan 18.00 – 20.00   
 
Föräldragruppen träffas via mötesverktyget Zoom. Anmälan (senast 3.2) och mera information 
på FDUV:s webbsida: fduv.fi/kalender 
 
 
MALIKE ÖPPET HUS 5.2 klockan 11.00-16.00 
 
Malike ordnar i samarbete med Jaatisen Maja en kom och pröva på – dag med olika hjälpmedel som 
kan användas i vinterterräng. Det finns slädar, pulkor, skidor och mycket mera! Anmälan och 
meddelade om ankomstid görs till: akseli@jaatinen.info. Adressen är Vällingklocksstigen 1, 
Helsingfors. 
 

 
 
Har ni frågor eller önskemål så tveka inte att höra av er till oss. Vi uppskattar all respons. Sköt om er! 
 
 
Jon & Muluken 

mailto:akseli@jaatinen.info

