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NYHETSBREV 7 / 2021 

Hej! 

Äntligen har klubbarna startat och vi är glada att medlemmarna hittat till Parisgränden. Klubblokalen 

har fått mycket positiv respons! Höstens antågande betyder också att vi som bäst funderar på 

föreningens verksamhet år 2022. Bland annat är planeringen för 50 års jubileumsfesten i full gång. 

Kanske du har idéer på roliga saker föreningen kan göra under 2022? Hör av dig så kan vi ta det i 

beaktande då vi planerar verksamhetsåret. 

Vi har fått in många svar på vår medlemsundersökning som sändes ut till medlemmarna i slutet av 

augusti, tack för det! Om du ännu inte svarat så är vi väldigt tacksamma om du tar dig tid att besvara 

undersökningen. Vi vill veta vad just du tycker om föreningens verksamhet och vad vi kan utveckla. Vi 

vill erbjuda verksamhet för alla medlemmar! 

I början av september gjorde föreningen en mycket trevlig utfärd till Kotka. Vi besökte den finska 

fiskens undervattensvärld på Maretarium, museer på Maritimcentret Vellamo och Sapokka 

vattenpark. En mycket rolig och lärorik dag! 

 

 

Sapokka vattenpark var en fin upplevelse. 
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VERKSAMHET I SEPTEMBER 

Naturvandring 18.9 klockan 10.00 – 13.00 

I samarbete med Arbis arrangerar vi en naturvandring kring Gammelstadsviken! Under promenaden 

lär du dig om Gammelstadsvikens natur. Du får tips hur man känner igen fåglar i fält och vilka 

hjälpmedel du kan använda. Vi följer med flyttfåglar och du kan prova på att känna igen fåglar kring 

viken. Föreningen bjuder på smörgås och saft under pausen.  

Kläder enligt väder och ta med en kikare om du har en. Vi träffas vid Gardenia, Försökgårdsvägen 1. 

Anmäl dig till Muluken senast 16.9, meddela om specialdieter i samband med anmälan. 

Fallåker teater 18.9 klockan 16.00 – 18.00 

Info till er som bokat biljetter: Vi träffas utanför teatern kl. 15.45, adressen är Fallåker 18, 02740 Esbo. 

 

VERKSAMHET I OKTOBER 

Utbildningshelg – lär dig om hjälpmedel i naturen 9-10.10 klockan 8.15-16.00  

DUV Mellersta Nyland ordnar i samarbete med Malike och Finlands Svenska Idrott en utbildningshelg 
där kursdeltagarna får lära sig om olika hjälpmedel som personer med funktionsvariationer kan 
använda för att röra sig i naturen. Under lördagen är det föreläsning för kursdeltagarna. På söndag 
ordnas en prova på dag då intresserade kan komma och bekanta sig med hjälpmedlen. Kursplatsen är 
hotell Rantapuisto, Furuborgsgatan 3, Helsingfors. 

Kursen är gratis för våra medlemmar så ta vara på chansen att lära dig mera om möjligheterna i 
naturen! Anmäl dig till Muluken senast 3.10. Du får mera information och schema vid anmälan. 

DuvTeaterns Estradmuseum 11.10 

Hösten 2021 slås dörrarna till en helt ny värld upp och publiken välkomnas till Helsingfors nyaste och 
mest dramatiska museum, DuvTeaterns Estradmuseum! Följ med på en guidad tur genom gamla och 
nya berättelser, föreställningar och fantasier. 

Föreningen besöker museet den 11 oktober! De guidade turerna görs i små grupper och vi har fått 
följande tider under dagen: 16.00-17.00, 17.15-18.15, 18.45-19.45. Meddela vilken tid ni önskar delta 
i samband med anmälan. Vi har ett begränsat antal platser så anmäl er så fort som möjligt, senast 
30.9 till Muluken. Välkommen med! Adress: Georgsgatan 18 

Nyländsk Afton 23.10 klockan 17.00 – 20.30  

Nylands sommarteatrar, körer, dansare och andra stjärnor samlas till middag med show. Kom och 
avnjut god mat, ännu bättre sällskap och en fantastisk uppsättning av nyländska talanger i alla åldrar! 
Evenemanget samlar kring 100 finlandssvenska artister. Kvällen ordnas av Nylands svenska 
ungdomsförbund i TRIO sport center, Västra Vitbäcksvägen 52 i Vanda. 

Vi har reserverat 30 biljetter så anmäl dig så fort som möjligt, senast 1.10 till Muluken. Biljett med 
middag kostar 15 €. Meddela specialbehov i samband med anmälan. 


