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NYHETSBREV 8 / 2021 

 

Hej! 

Hösten rullar på och så också föreningens fritidsverksamhet. I oktober besökte vi DuvTeaterns 

fantastiska Estradmuseum, arrangerade en utbildningshelg med Malike och kultiverade oss på 

Nyländsk Afton! I november och december är det också full rulle, hoppas vi ses på t.ex. Höstmötet den 

22.11. Föreningens 50 års jubileum firas med stor fest den 12.2.2022 så boka datumet. Mera 

information om festen får ni i december. 

 

 

Under utbildningshelgen med Malike fick vi lära om oss hur man kan röra sig i naturen med  

olika hjälpmedel. Här prövar Vincent och Amanda på att cykla. Malike arbetar för att alla ska  

kunna komma ut i naturen, oberoende av hjälpbehov. Är du intresserad av deras verksamhet  

så gå in på deras webbsida: malike.fi  
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VERKSAMHET I NOVEMBER 

 
UPPTÄCKTSFÄRD TILL HEUREKA 13.11 klockan 10.30 –15.00  

 
Heureka bjuder på fascinerade, lärorika och spännande upplevelser för alla åldrar.  
Allt från spektakulära fysikaliska fenomen som man kan uppleva med hela kroppen till cirkulärfabrik 
där man får återvinna bekanta föremål. På SuperTrä utställningen får man se träets superkrafter och 
olika användningsmöjligheter. Ni kan också bekanta er med Idéverkstaden var man kan låta fantasin 
och kreativitet flöda.  

Adress: Vetenskapsparken 1, Dickursby, parkering vid Konungsvägen 5. Handikapparkering finns 
framför Heureka-byggnaden, infarten via Oxspannsvägen.  
 

Det finns några biljetter kvar! Hör av er till Muluken senast 12.11. Deltagaravgiften är 15 euro, betala 

in på föreningens konto FI5440551820012619 före 13.11. I deltagaravgiften ingår lunchbuffén. 

TROPICARIO 20.11 klockan 14.00-16.00 
 
Kom med och upplev Nordens modernaste tropiska djurhus som specialiserar sig på ormar och ödlor.  

Vi har en guide som berättar om djuren så det blir garanterat ett lärorikt och spännande besök!  
Vi har ett begränsat antal biljetter så anmäl dig till Muluken så snabbt som möjligt och senast 15.11. 
Evenemanget är gratis för deltagarna. Adressen är Sturegatan 27. 
 

HÖSTMÖTE 22.11 klockan 18.00 

Föreningens höstmöte arrangeras på Parisgränden 2 A 3. Vi behandlar bland annat verksamhetsplan 

och budget för år 2022. Man kan också delta via Zoom. Anmäl er till Jon Jakobsson, 

jon.jakobsson@duv.fi 

 

 

VERKSAMHET I DECEMBER 

 

JULFEST 15.12 klockan 18-20 

I år arrangeras julfesten onsdagen den 15.12 i våra nya utrymmen på Parisgränden 2 A 3. Vi får besök 

av både Lucia och Julgubben, ta med en liten julklapp! (värde högst 3–5 euro). Anmäl dig och möjliga 

specialdieter till Muluken senast 8.12. 

LYRAN & AKADEMENS JULKONSERT 17.12 klockan 17.00 

Välkommen med och starta julfirandet på det mest stämningsfulla sätt! Föreningen har ett begränsat 

antal biljetter till konserten i Johanneskyrkan. Anmäl dig så snabbt som möjligt och senast 30.11 till 

Muluken. Biljetten kostar 15 €, betala in på föreningens konto FI5440551820012619 före 17.12. 

OBS! Det står fel datum och klockslag i DUV Vingen info 5 
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