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Hejsan!

Vasa, 14 maj 2019

Äntligen är våren här!
Alla flyttfåglar har kommit,
och tyvärr också myggen.
I sommar far vi igen till Fagerö på dans och buffémiddag
tillsammans med DUV i Sydösterbotten.

Buss ordnas till den festen, som hålls den 10 juli.
Mera info hittar ni på sidorna 6 och 7.
”Sommarträffen” fortsätter i år.
Det är träffar för dig med lindrig funktionsnedsättning
som är över 18 år och bor i egen lägenhet
eller hemma hos sina föräldrar.

Med det här medlemsbladet följer inbetalningsgirot för medlemsavgiften för 2019
Avgiften är 6 euro per medlem.

Jag önskar dig en skön sommar!

Christina Mannfolk
verksamhetsledare
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Styrelsen för DUV i Vasanejden 2019
DUV i Vasanejden har på årsmötet omvalt Lars-Erik Björklund till ordförande.

Ordinarie medlemmar i styrelsen är:

Suppleanter:

Teijo Gunell

Camilla Åbrandt

Monica Johnson

Fred Hartman

Mika Niskanen

Majvor Neuman

Marion Norrgård

Bo-Anders Ingo

Anki Stenkull-Aura

Thomas Backman

Jannika Backholm

Sol-Britt Hytönen

Marina Håkans

Maria Backman

Josefine Rex

Ulrike Björkqvist
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Träff för specialbarnsfamiljer
Söndagen den 2 juni från klockan 14 på Smedisgården i Sundom.
Vi träffas, umgås och har picknic.
-Ledd ridning
-Träffa djuren
Man kan ha med egen matkorg eller så finns det möjlighet att att köpa
kaffe, te, sött och salt. Även korv som grillas i grillgrytan.

Förhandsanmälan till Carola Nygård-Nysand
tel. 050 5915354 senast onsdagen den 29 maj.
Om intresset blir stort måste vi eventuellt dela upp familjerna på två tillfällen.

Dagen ordnas i samarbete med DUV i Vasanejden som sponsorerar föreningsmedlemmarnas deltagaravgift 25 € per familj.

Kostnad 25 € per familj för icke DUV-medlemmar.
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Kom med på

Sommarutfärd
Onsdagen den 10 juli åker vi på utfärd till Fagerö i Närpes.
Där äter vi, tillsammans med medlemmar från DUV i Sydösterbotten,
middag från restaurang Seasides buffé och tillbringar kvällen i paviljongen med dans.

Preliminär tidtabell:

kl. 14.30 Start från stadshuset i Vasa
kl. 16.00 Middag
kl. 17-20 Dans
Kl. 20.00 Hemfärd
Kl. 21.30 tillbaka vid stadshuset i Vasa.

Resan kostar 35 € (resa, mat, dans)
Anmäl dig till Christina senast den 26 juni på telefon
040 543 4556 eller vasanejden@duv.fi

Om du sitter i rullstol, behöver specialdiet eller har andra önskemål,
berätta det då du anmäler dig.

Välkommen med!
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Allt detta finns att äta i buffén:

Förrätt:

Kycklingsallad
Rökt ren cheesecake
Citron-ört marinerade oliver
Örtsallad med melon , gurka och paprika
Tomat-mozzarellasallad med basilika
Varmrökt lax
Ägg med dillkräm och räkor
Bröd och smör

Varmrätt:

Rostbiff med sky-gräddsås
Stekt rödspätta med remouladesås
Honungsglaserade rotfrukter
Potatisgratäng och kokt potatis

Matdryck (mjölk, saft, vatten)

Efterrätt:

Glass och bär
Kaffe/Te
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Sommarträffen
•

Har du en lindrig utvecklingsstörning och

•

har du fyllt 18 år och

•

bor du i egen lägenhet eller hos föräldrar och

•

brukar du röra dig ensam ute på stan?

Då är Sommarträffen något för dig!

På Sommarträffen gör vi olika saker:


12.6 Minigolf och glass i Sandviken, Sanmarksgatan



26.6 Strampenmiddag, kubbspel Strandgatan 6



17.7 Sommarteater, Stadshuset (retur ca. klockan 22.00)



31.7 Picnic på Sandö, kubb m.m. Sandö



bakom simhallen

8.8 Konstens natt (torsdag), Fredsgatan 16

Platsen som är angiven efter aktiviteten är det ställe där kvällen börjar och avslutas.

Tid?

Klockan 18-21

Deltagare?

Max. 12 deltagare

Ledare?

Karin Stara och Daniela Mård

Anmälning?

Till 040 543 4556 eller vasanejden@duv.fi senast 7.6.

Kostnad?

25 euro. Deltagarna betalar själva inträden och mat.
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Bilder från Aktivitetsdagen i Botniahallen 16.3.
(fotograf Martina Uthardt)
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GRATTIS!!
Vinnarna i vårens motionskampanj:
Tropiclandiabesök: Jenny Storm
Hygienartiklar: Maria Rex

Hygienartiklar: Cecilia Ljungkvist
Hygienartiklar: Tuula Knip

Kom i form!

Friidrottsträningar på Karlsplan
För personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

När?

Torsdagar med start 6 juni.

Tid?

17.30-19.00

Var?

Karlsplan

Ledare?

Raili Koskinen

Ingen anmälan behövs!

Sida 10

Skriv in i kalendern redan nu!

•

Dansgala
Lördagen den 12 oktober kl. 17.00-21.00 på
Norrvalla i Vörå.
Buss ordnas från Vasa.

DUV i Vasanejdens Stipendiefond
Stipendier kan utdelas till personer, grupper och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkar eller verkat i enlighet med föreningens syfte och målsättning.
Styrelsen kan utdela stipendier på basen av gjorda ansökningar eller på eget initiativ.
Stipendiefonden kan också ge bidrag för resor och skolning.
Fritt formulerade ansökningar till fonden kan göras fortgående och riktas till :

DUV i Vasanejden/Stipendiefonden
Storalånggatan 60
65100 Vasa
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