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NYHETSBREV 1 / 2023 

Bowlingturneringen som vi i november arrangerade tillsammans med DUV i Västnyland och 

Kimitonejden och DUV i Östra Nyland var en verklig succé! Drygt 40 ivriga bowlare samlades en 

lördag i BowlCirkus Sello för att avgöra vem som är Nylands bästa DUV:bowlare. Här är topp 3: 

 

Damklass: 

1. Rita Boström 

2. Maria Selenius 

3. Daniela Frankenhaeuser  

Herrklass: 

1. Jon Tallberg 

2. Martin Forssten 

3. Henrik Averi 

 

Lagtävling: 

1. DUV i Mellersta Nyland 

2. DUV i Västnyland och Kimitonejden 

3. DUV i Östra Nyland 

 

    Daniela med pokalen för lagtävlingen! 

En enad bowlingkör utropade ”nästa år igen!” under middagen så nu är det bara att börja träna inför 

bowlingturneringen hösten 2023. 

Klubbterminen har startat nu i början av februari. Läs om utbudet av klubbar på webbsidan eller i 

klubbhäftet och anmäl dig till Muluken. 

DUV Vingen info 1 2023 med information om vårens alla roliga evenemang utkommer i slutet av 

februari. 

 

EVENEMANG I FEBRUARI 
 
Båtmässa 11.2 klockan 10.00 – 13.00  
Föreningen besöker båtmässan i mässcentret i Helsingfors! Kom och upplev det senaste nytt 
på båtfronten och dröm er till sommaren! Biljetten bjuder föreningen på men ta med lite 
pengar om ni vill köpa något att äta och dricka. Vi har fortfarande några biljetter kvar så 
kontakta Muluken så fort som möjligt.  Vi träffas utanför mässcentrets huvudingång. Adressen 
är Mässplatsen 1. 
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Biljard & Bowling AW 17.2 klockan 16.00 – 18.00 
AW är en engelsk förkortning på After work, som på svenska är ”efter arbete” och betyder att 
man gör något roligt efter arbetstid med vänner. Fredagen den 17 februari arrangerar vi AW på 
BowlCirkus Sello i Alberga. Vi bowlar, spelar biljard, umgås och har det trevligt. Anmäl dig till 
Muluken senast 16.2. DUV bjuder på banor och biljardbord men ta med lite fickpengar om du 
ha något att dricka eller äta. Adressen är Ratsukatu 3. 
 
Lördagskväll i Grani 18.2 klockan 18.00 – 20.00 
Sitt inte hemma på lördag, kom till Grani på Kasinokväll! Vi spelar roliga spel och du kan vinna fina 
priser. Anmäl dig till Muluken senast 16.2. 
 
Karaoke 25.2 klockan 14.00 – 16.00 
Vi träffas en lördag i månaden på Anna K och sjunger karaoke tillsammans med föreningen Vi 
Delaktiga! Anmäl dig till Muluken senast torsdagen 23.2. 
 

EVENEMANG I MARS 
 
TeckenSandra 4.3 klockan 13.00 – 14.30 
Vi arrangerar några lördagar under våren roliga och inspirerande sago och sångstunder med 
Sandra Westerholm! TeckenSandra handleder, utbildar och underhåller barn och vuxna i 
kommunikation med hjälp av tecken och bilder. Anmäl dig / familjen till Muluken senast 2.3. 
 
Bio Kino Engel 11.3 klockan 13.00 – 14.30 

Vi hyr en hel salong på Kino Engel och bjuder våra medlemmar på familjefilmen Mästerkatten 

2! Mästerkatten upptäcker att hans passion för äventyr har tagit ut sin rätt: han har bränt av 

åtta av sina nio liv. Mästerkatten ger sig ut på en episk resa för att hitta den mytiska Sista 

önskan för att kunna återställa sina nio liv. Anmäl dig till Muluken senast 7.3. 

 

Lördagskväll i Grani 11.3 klockan 18.00 – 20.00 
Sitt inte hemma på lördag, kom till Grani på musikkväll och trevligt umgänge! Anmäl dig till Muluken 
senast 9.3. 
 

Barnfest på Annegården 18.3 klockan 11.00 – 15.00 

Kom med på en lördag med mångsidigt och roligt program för alla barn i alla åldrar. På barnfesten får 

barn och vuxna tillsammans delta i olika föreställningar, kreativa verkstäder och kulturaktiviteter. 

Barnfesten är ett årligt evenemang som Luckan i Helsingfors arrangerar i samarbete med ett flertal 

organisationer. Barnfesten beaktar frågor kring mångfald och tillgänglighet. Vårt bidrag till festen är 

två sång- och musikstunder med TeckenSandra. Adressen är Annegatan 30. 

 

Rocka Sockorna på Luckan 21.3 klockan 18.00 – 20.00 

Kom med och rocka sockor! Vi firar Världsdagen för Downs syndrom med mycket roligt program. I år 
har vi karneval-tema och den som vill får klä ut sig. Vi bjuder på dryck och smått saltigt och sött att 
äta. Vi kommer att ha ärtpåsekastning, lyckohjul med fina priser, pysselhörna där du kan dekorera 
dina egna rocka-sockor, massagehörna och fotovägg. Vi kommer att få se på livesändning av när 
Madde och Matilda uppträder i Vasa och sjunga allsång. Till sist delas priserna ut för bästa rocka-
sockorna. Att rocka sockorna är enkelt, ta bara på dig omaka strumpor. Luckans adress är 
Georgsgatan 27. 



  6.2.2023 

 

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf  Webbplats: mellerstanyland.duv.fi 

FO-nummer: 0696634-0   Facebook: DUV i Mellersta Nyland 

Parisgränden 2 A 3  jon.jakobsson@duv.fi 

00560 Helsingfors  FI42 6601 0010 7326 42 

 

Karaoke 25.3 klockan 14.00 – 16.00 
Vi träffas en lördag i månaden på Anna K och sjunger karaoke tillsammans med föreningen Vi 
Delaktiga! Anmäl dig till Muluken senast torsdagen 23.3. 
 

 

 

PÅ GÅNG HOS ANDRA 

 

 

FDUV 

Kom ihåg att ansöka till FDUV:s sommarläger 2023 inom februari månad. Information om deras 

sommarläger för barn, - unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning hittar ni på 

webbsidan fduv.fi 

 

DuvTeatern 

Är du intresserad av teater? Tycker du om att leka och fantisera tillsammans med andra? Drömmer 

du om att stå på en scen? Då kanske DuvTeaterns dramaklubb kunde vara nåt för dej!  

Dramaklubben riktar sig till 12-18 åringar med funktionsvariation som tycker om teater. Klubben 

träffas på torsdagar klockan 15.30 – 16.45 i DuvTeaterns studio på Georgsgatan 18 i Helsingfors.  

Det kostar ingenting att delta. Skriv till dramaklubbarna@duvteatern.fi eller ring 050 5352886 för 

mera information. 

 

mailto:dramaklubbarna@duvteatern.fi

