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Hejsan!        Vasa, 15 maj 2018 

Äntligen har våren kommit!  

Det är länge ljust på kvällarna 

och krokusar och tulpaner blommar. 

 

Även i sommar ska vi ha en fest på Fagerö   

tillsammans med DUV i Sydösterbotten.  

Mera information om den festen, som hålls den 11 juli,  

hittar ni på sidan 6 och 7. 

Också ”Sommarträffen” fortsätter i år. 

Det är träffar för dig med lindrig utvecklingsstörning  

som är över 18 år och bor i egen lägenhet  

eller hemma hos sina föräldrar.  

Med det här medlemsbladet följer inbetalningsgirot för medlemsavgiften för 2018 

På årsmötet beslöts att avgiften är 6 euro för alla medlemmar. 

Om du undrar över något så tag kontakt med mig! 

 

Jag önskar dig en skön vår och sommar! 

 

Christina Mannfolk 

verksamhetsledare 

                                                                      

Vår nya logo har litet annorlunda färg                      

            och text. 
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 Styrelsen för DUV i Vasanejden 2018 

 

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 3 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 torsdagen den 31 maj. 

 

Om intresset blir stort måste vi eventuellt dela upp familjerna på två tillfällen. 

 

Dagen ordnas i samarbete med DUV i Vasanejden som sponsorerar förenings-

medlemmarnas deltagaravgift 25 € per familj. 

 

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

     Sommarutfärd  

 

Onsdagen den 11 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 pavil-

jongen 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 till 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:  Grönsallad  

   Grekisk sallad 

   Ceasarsallad med kyckling 

   Enbärsströmming, senapssill 

   Kallrökt lax rullar fyllda med örtkräm 

   Skagen på majsknäcke 

   Rostbiff, tomataioli 

   Bröd och smör 

    

    

    

Varmrätt:  Plockastek, grädde och lingonsylt 

   Laxfilé under skaldjurstäcke 

   Husets klyftpotatis, kokt potatis  

   Smörstekta morötter 

 

   Matdryck (mjölk, saft, vatten) 

 

Efterrätt: Glass 

   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: 

 

  13.6 Minigolf och glass i Sandviken, Sanmarksgatan  bakom simhallen 

  27.6 Strampenmiddag, kubbspel Strandgatan 6 

    4.7 Bowling, Fondis street music, Handelsesplanaden 18  

 18.7 Sommarteater, Stadshuset (retur ca. klockan 22.00) 

   1.8 Picnic på Sandö, kubb m.m. Sandö  

   9.8 Konstens natt (torsdag), Fredsgatan 16 

  

 

Den angivna platsen efter aktiviteten är det ställe där kvällen börjar och avslutas.  

 

Tid?   Klockan 18-21   

Deltagare? Max. 12 deltagare 

Ledare?  Karin Stara och Elsa Sandås  

Anmälning? Till 040 543 4556  eller vasanejden@duv.fi senast 6.6. 

Kostnad?  25 euro. Deltagarna betalar själva inträden och mat. 
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Idrottskarneval! 

I Ekenäs 

27 Juli 2018, 16:00 - 29 Juli 2018, 13:00  

 

                 Idrottsdagarna har döpts om till Idrottskarneval då vi vill uppmärk      

  samma att det viktigaste är att TRÄFFAS, UMGÅS OCH HA KUL TILL-

SAMMANS!!  

Arrangörer är DUV Västnyland. 

 

              Mera information om program och deltagarklasser samt anmälningsblan-

ketter finns i GP nummer 2 som utkom nu i maj. 

 

              Om du är intresserad att delta så ska du anmäla dig till               

vasanejden@duv.fi eller 040 5434556 senast den 29 maj 

 

                Om tillräckligt med intresse finns ordnas gemensam buss från Österbot-

ten. 
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GRATTIS!! 

Vinnarna i motionskampanjen:  

Tropiclandiabesök:  Stina Lähdesmäki  

Hygienartiklar:   Nicklas Kurula   

Hygienartiklar:   Maria Rex   

Hygienartiklar:   Dan Nykvist   

 

 

Kom i form till Idrottskarnevalen! 

Friidrottsträningar på Karlsplan 

För personer med utvecklingsstörning i alla åldrar. 

 

 När?  Torsdagar med start 7.6 

 Tid?   17.30-19.00 

 Var?   Karlsplan 

 Ledare?  Raili Koskinen 

 

 Ingen anmälan behövs! 
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Skriv in i kalendern redan nu! 

 

• Dansgala  

       Lördagen den 6 oktober kl. 17.00-21.00 på   
 Norrvalla i Vörå.  

 Allan and the Astronauts står för musiken. 
 Buss ordnas från Vasa. 

 

 

 

DUV i Vasanejdens Stipendiefond 

 

Stipendier kan utdelas till personer, grupper och organisationer som på ett för-

tjänstfullt sätt verkar eller verkat i enlighet med föreningens syfte och målsättning. 

Styrelsen kan utdela stipendier på basen av gjorda ansökningar eller på eget ini-

tiativ.  

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  



 

 
                          Familjen i centrum 

Hej! 

Jag har nyligen inlett mitt arbete inom FDUV:s nystartade projekt ”Familjen i centrum”. Må-

let är att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer 

hela familjen i en särskild position jämfört med familjer som inte har barn med funktionsned-

sättning.   

Det kommer bland annat att ordnas familjekurser, föreläsningar och träffar. FDUV:s utbil-

dade familjestödjare är också en viktig länk till familjerna. Vi strävar efter att inhämta mera 

kunskap om familjernas behov och önskemål för att kunna planera och utveckla en mera 

ändamålsenlig och långsiktig verksamhet för familjer. Vi hoppas nå ut till så många familjer 

som möjligt i Svenskfinland.  

Vi är två koordinatorer inom utvecklingsarbetet; Maria Balk är koordinator för familjearbetet 

i södra Finland och jag är koordinator för familjearbetet i Österbotten.    

Kontakta oss – vilket slags stöd behöver ni i vardagen? 

Vi som jobbar inom projektet Familjen i centrum och FDUV:s familjearbete är intresserade 

av att höra hurdant stöd ni familjer och anhöriga upplever er behöva i vardagen. Har ni be-

hov av kamratstöd, föräldraträffar eller familjekurser? Vad behöver ni föräldrar konkret för 

att orka och hur står det till med syskonen? Vad är det som inte fungerar eller vad kunde 

ordnas bättre? Vet ni vart ni kan vända er för att få mera stöd? FDUV:s projektpersonal tar 

gärna del av era erfarenheter.  

Hälsningar,  

Camilla Forsell, koordinator för familjearbete i Österbotten,  

Familjen i centrum 

Tfn 040 673 96 56 
camilla.forsell@fduv.fi 
  


