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Hej på er ALLA DUVOR! 
Hoppas ni haft en riktigt skön sommar, det var länge sedan jag njutit så av vär-
men och sommaren som i år. Innan semestern gick jag en golfkurs så nu är jag 
fast i ett nytt intresse….. Nog om sommaren nu är det arbete som gäller. 
 
Ni minns säkert att vi vid ett flertal tillfällen berättat om den kommande handi-
kappservicelagen. Presidenten har nu undertecknad lagen och den kommer att 
träda ikraft den 1 september, härligt. Ålands handikappförbund r.f. kommer att 
hålla en föreläsning under temat ” Handkappservicelagen i praktiken” den 30 
september, läs mer på sidan 9. Jag tycker att ni som  
anhöriga och ”brukare” av lagen ska ta er till och lyssnar till juridiskt ombuds ju-
rist Johanna Lindholm. Ju mer vi kan och vet om lagen desto mer kan vi påver-
ka vår livssituation. Jag vill igen påminna om serviceplanerna som vi publicera-
de i senaste numret av DUVAN. Har ni tappat bort tidningen så finns dem att till-
gå på DUV:s hemsida: www.duv.ax. För er som inte har tillgång till internet ring 
eller kom in till kansliet så får ni checklistorna i pappersformat.  
 
I slutet av maj gästades föreningen av ”Teaterfolket” från Hedemora. Det blev 
en inspirerande dag med såväl föreställning som workshop. Dagen gav mer 
smak för oss DUVOR och gästerna utmanade oss med att bjuda in oss till deras 
planerade teaterfestival år 2012. Föreningen har tagit fasta på detta och kom-
mer att bjuda in teater/drama intresserade medlemmar till två helg workshops 
under hösten, läs mer på sidan 4.  
 
Ny verksamhet för hösten är även den mer utvecklade ungdomsgårdsverksam-
heten. Som ni kan läsa på sidorna 10 - 11 kommer från och med hösten att 
finns två ungdomsgårdar. Uncan vänder sig till barn– och ungdomar i åldern 
12 - 19 år och Café MUG för er lite äldre ungdomar i  
åldern 20 år och uppåt. Det är viktigt att detta respekteras för att de yngre ung-
domarna ”vågar” sig in i föreningens ungdomsverksamhet. Det är på Café MUG 
som vi hållit våra uppskattade karaokekvällar som vi planerar längre fram under 
hösten. 
Till sist vill jag önska vår nya kanslist/bokförare Mia Grönlund riktigt varmt  
välkommen till kansliet och hoppas hon skall trivas i föreningen. Mia är säkert 
för många av er redan ett välkänt ansikte. Hon sitter sedan tidigare i föreningens 
styrelse och är vår ”färskaste” föräldrastödjare. 

 
Vi ses säkert på någon av våra många aktiviteter! 

 
Susan 

verksamhetsledare 
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Nystart för Tittut i nya lokaler! 
Tittut på Åland är en föräldra-barn-grupp för små barn 
med olika funktionshinder och deras familjer som startade 
hösten 2008.  
 
Målgruppen är barn med olika syndrom, neurologiska 
handikapp, enbart fysiska handikapp, barn med olika kro-
niska sjukdomar och barn som av någon annan orsak har 
särskilda behov i sin vardag. 
 
Vi sjunger sånger med teckenstöd och leker med barnen, 
fikar och pratar med varandra. Här finns möjlighet att 
träffa andra föräldrar och barn i liknande situation.  
 
Vi har månadsträffar på S:t Mårtensgården i Mariehamn, 
näst sista måndagen i månaden mellan klockan 18-20.  
Vi börjar terminen måndagen den 23 augusti 2010! 
 
Nytt för hösten är att vi håller till i nya lokaler, på 
nedre våningen i S:t Mårtensgården, där det är bätt-
re lekmöjligheter för barnen.  
Mariehamns församling bjuder på gratis fika! 
 
Ledare för Tittut: Siv Hallbäck, 0457-5243733 / e-post: 
siv.hallback@evl.fi 
Kontaktförälder: Mia Grönlund, 0457-3135562 / e-post: 
mia.gronlund@aland.net 

TITTUT/Mini - DUV riktar sig till   
familjer med barn i åldrarna 0 - 7 år 
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- Mia Grönlund tel. 14163, GSM 0457 313 5562.  
- Viveka Lindström tel. 19753 
- Kristina Hansen  tel. 19554 
- Marika Sund tel. 14652 
 

 

 - Föräldrastöd i praktiken - 

 
 SENIORTRÄFF  

för Er med äldre barn kom  
och träffa föräldrastödjare  

Kristina ”Bojan” Hansen och  
fritidssekreterare Ann-Britt Alén 

 
Måndagen den 27 sept. kl. 14 

på DUV:s lägergård Sjötorp i Bamböle. 
Intresseanmälan till kansliet  

tel. 527 371. Om Du önskar, ordnar vi  
samåkning från Mariehamn. 
Vi bjuder på kaffe med dopp! 

Väl mött! 

Våra föräldrastödjare finns för att stödja  
andra föräldrar till barn eller vuxna med  
en funktionsnedsättning. Stödjarna är  
utbildade och har fått handledning från  
FDUV. De är inte professionella, utan  
experter tack vare sina egna erfarenheter som 
föräldrar till barn med en funktionsnedsättning.  
De finns till för att lyssna och diskutera, ge stöd 
och information om olika serviceformer och  
juridiska frågor. 
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Inspirationsdagar blir 
lördagen den 2 oktober kl.13-16 och 

lördagen den den 13 november kl. 13-16 
 

Platsen är HandiCampens bibliotek, samma ingång som DUV:s 
kansli på Skarpansvägen 30. Anmälan till kansliet  
tel. 527 371/527 372 senast den 23 september. 

HöstNYTT! 
Välkommen till DUV:s 2 tillfällen att pröva på  

rörelse- och dramaövningar tillsammans 
med teaterpedagog Gretel Sneltvedt 
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Syskonläger - för dig som har en bror eller syster 
med utvecklingsstörning 

17 - 19 september på föreningens lägergård Sjötorp i 
Bamböle. 
 
Ledare är Lena Jansson och Henrik ”Löken” Löthman 
som själva har syskon med en utvecklingsstörning.  
 
Helgen innehåller allt från ”fredagsmys”, aktiviteter,  
matlagning till samtal om känslor och funderingar  
kring syskonskapet. Henrik och Lena berättar om sina  
erfarenheter. 
 
Lägret börjar i Sjötorp på fredag kväll kl. 19 och slutar 
på söndag kl. 15. Skjuts till och från lägret sköter var 
och en själv. 
 
Det du behöver ta med dig är: sköna, varma och  
regntåliga kläder, sängkläder, handduk, simkläder,  
toalettväskan och andra för dig viktiga prylar. 
 
Anmälan till kansliet tel. 527 371/527 372 senast den  
9 september. Endast  sju syskon har plats så var snabb 
på luren. Blir ni många ,delar vi upp er enligt ålder och 
ordnar ett nytt läger längre fram i höst. 
  

Vi ses i Bamböle! 
Lena och Henrik 
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 KURSER KURSER —— hösten 2010 hösten 2010——FDUVFDUV  

Syskonkurs för er som är 18+   
Tid: 1-2 oktober 2010 
FREDAG 
17.00-18.30  Välkommen! Introduktion + presentation  
               Ledd diskussion med psykolog   
18.30-19.30  Vi lagar sydamerikansk mat tillsammans 
19.30 - 21.00 Middag 
LÖRDAG 
10.00 - 11.00   Frukost (3:je våningens mötesrum Cassiopeja)  
11.00 - 12.30 Vardagskraft ledd av fysioterapeut/psykolog  
12.30 - 13.30    Lunch                   
13.30 - 15.00 Fördjupning på förmiddagens pass 
15.00 - 15.30 Kaffe, testund med dopp 
15.30 - 16.30 Sammanfattning och planer om fortsättning 
Plats: Vegahuset (FDUV  Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors) 
Beroende på kursdeltagarnas önskemål kan FDUV vidtala även andra  
föreläsare! Föreläsare: psykolog, fysioterapeut, familjeterapeut Ann-Sofie 
Öist. Kursansvarig: Elina Sagne. FDUV förbehåller sig rätten till förändringar i 
programmet 
 

Rekreationsdagar för föräldrar till barn med särskilda behov 
Tid: 24-26.9.2010 på Kvarnuddens kurscentrum i Pernå 
Deltagarna erbjuds god mat i vacker miljö, gott sällskap av andra föräldrar i  
liknande livssituation, ledd fysisk aktivitet eller senshin och ledd diskussion 
om förmågan att ta vara på sin egen kraft.  
 
Dagarna ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund. För anmälning och 
mer information: kontakta Elina Sagne 09 43 42 3615 eller Jonna Skand Folk-
hälsans förbund tfn 046 810 50 37 eller (09) 315 55 37.  
Sista anmälningsdagen är 31.8.2010, platserna fylls i anmälningsordning. 
Pris: 50€. 
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Träff för mor– och farföräldrar 
tisdagen den 5 oktober kl. 18.30 
På DUV:s kansli, Skarpansv.30 

Familjehelg på Norrvalla, Vörå 
Tid: 8 - 10 oktober kl. 18.30 - 14.00 
 
För vem? Helgen vänder sig till familjer som har barn med funktionshinder/
utvecklingsstörning i åldern 0–8 år.  
 
Med familjehelgen vill vi ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyten. På 
programmet står fritidsprogram för hela familjen, bland annat simning samt lek 
och spel för barnen och deras syskon. Familjen har en egen ledare så att föräld-
rarna kan få vuxentid med andra föräldrar. Familjerna och ledarna sover på ho-
tellet. Logi och mat ingår.  
Deltagaravgift: 60 €/förälder, 30 €/ungdom och syskon.  
Sista anmälningsdatum 3.9.2010. Platserna fylls i anmälningsordning, 
men familjer som ej tidigare deltagit på FDUV familjeläger eller kurser har förtur. 
 
INTRESSERAD? Ta kontakt med Annika Björne fduv.vasa@fduv.fi 
eller ring 06-3195652. Hjärtligt välkomna med! 
 
 

 
Hej alla mor– och farföräldrar som har ett barnbarn med en  
utvecklingsstörning, nu är det dags för höstens första träff.  
Ni som inte varit med på tidigare träffar - är lika välkomna.  
Tillsammans med hälsovårdare Soffi Wetterhoff för ni möjlighet  
att träffas och utbyta erfarenheter och tankar. 
 
Meddela ert deltagande till Susan på kansliet tel. 537 371  
senast 30 september. 
 

”NYA och GAMLA” deltagare 
Varmt välkomna! 
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IFK Mariehamn - DUV r.f. 
Tisdagen den 7 september kl. 19.00 på 
Wiklöf Holding Arena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äntligen är det dags för årets sporthändelse.  
En fotbollsmatch du bara inte kan missa… 
 glädje och vilja som inte går att beskriva  

med ord - måste ses :-)  
Välkomna! 

  
P.S. Vi kommer att lotta ut Örebro Sportklubbs spelartröja  
med hela lagets autografer till en lyckligt lottad DUV-spelare. 
Den mest värdefulla autograf för oss ålänningar är nog Tommy 
Wirtanens. Tack till Örebroarna :-) 
 
Arrangörer IFK Mariehamn och De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. 
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Ålands handikappförbund r.f.s 
föreläsningar hösten 2010 

Handikappservice i praktiken 
Föreläsare: Johanna Lindholm, Juridiskt ombud i Svenskfinland. 
Tid: torsdagen den 30 september kl. 17.30 - 20.30  
Plats: ÅHS konferenscenter. Ingång mittemot Gullåsens huvudentré. 
Ingen deltagaravgift 
 
Informationstillfälle om den nya handikappservicelagen för föreningar och 
allmänheten. Under föreläsningen kommer den uppdaterade handikapp-
servicelagstiftningen att behandlas, speciellt personlig assistans, service-
plan, tolktjänster och dagligverksamhet.  
 
Kortkurs i föreningsteknik 
Föreläsare: Mikael Eriksson 
Tid: onsdagen den 6 oktober 
Plats: HandiCampen, Skarpansvägen 30 
 
Kortkurs i föreningsteknik för handikappförbundets medlemsföreningar. 
Frågor och önskemål om föreläsningens innehåll kan framföras till  
Mikael Eriksson senast den 30 september per  
e-post: bildningsforbundet@aland.net eller per telefon 16660. 
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Nytt för hösten är att ungdomsgårdsverksamheten vid Uncan vänder 
sig till er ungdomar i åldrarna 12 - 20 år. 
 
Verksamheten startar upp måndagen den 6 september  
mellan kl. 18.00 - 20.30. Höstterminen slutar den 29 november. 
 
Ledare och ansvarig för verksamheten är ungdomssekreterare Fredrik 
Scott. 
 
De första gångerna i september kommer vi att lära känna varandra och 
tillsammans planera höstens aktiviteter. Fundera gärna hemma vad du 
tycker om att göra tillsammans med andra ungdomar och kom med  
förslag. 
 
Har ni som föräldrar några frågor gällande verksamheten kontakta  
ungdomssekreterare Fredrik Scott på tel. 527 373. 
 
 

HöstNYTT! 

Ungdomsverksamhet 12 - 19 år 
vid Uncan måndagar kl. 18.00 - 20.30 
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Ungdomsverksamhet för äldre ungdomar  
20 år och uppåt  

vid Café måndagar MUG kl. 18.00 - 20.30 

För de äldre ungdomarna som fyllt 20 år kommer verksamheten att flytta till 
Café MUG, Köpmansgatan 11, i Emmaushuset. Det är samma ställe som vi 
hållit våra karaokekvällar.  
 
Ungdomsverksamheten startar måndagen den 6 september och slutar  
måndagen den 29 november. Öppethållningstiden är kl. 18.00 - 20.30. 
 
Är det något ni funderar över kontakta kansliet så berättar vi mer. 
 
På Café MUG finns biljardbord, dart, musikanläggning, tv – med tillhörande 
spel och massor av sällskapsspel. Ett mysigt ställe som vänder sig till er över 
20 år. 
 

Vi ses på MUG :-) 
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Till konfirmander och föräldrar 
 
- Välkommen på informationstillfälle angående upplevelseskriftskola  
på Lemböte lägergård sommaren 2011. Vi tittar på DVD om upplevelseskriftskola 
och samtalar om genomförandet. Träffen avslutas med kvällsmässa. 
 
Tidpunkt: Torsdag den 23.09.2010 kl 18.30 - ca 20.30 
Plats: Margaretagården, Ytternäs, Mariehamn 
 
 
VARMT VÄLKOMNA 
 
Björn Nalle Öhman 
omsorgspräst KCSA 
+358 400 602829 
bjorn.ohman@evl.fi 
 
Ytterligare information ger: 
kaplan Chester Karlsson  chester.karlsson@evl.fi  0457 529 3002 
fritidsledare DUV Ann-Britt Alén ann-britt.alen@handicampen.ax  0457-5957630   

SKRIFTSKOLTRÄFF i MARIEHAMN 
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Ridläger på Stall Aftonsol augusti 2010 

Söndag eftermiddag samlades alla 

förväntansfulla ridlägerdeltagare på 

Stall Aftonsol i Hammarland. 

Många hade deltagit förut men för 

vissa var det en helt ny spännande 

upplevelse. Vi välkomnades med 

fika och Mia berättade kort om hur 

programmet de följande fem dagar-

na skulle se ut. Nu blev deltagarna 

även tilldelade hästen som de  

skulle få ha som sin under veckan. 

Då alla föräldrar hade åkt och vi  

installerat oss i både lillstuga samt i 

ridhuset gick några iväg till betet för 

att hämta hem ponnyerna som 

skulle vara med under vecka. De 

stora hästarna var redan hemma i 

hagen.  

Under kvällen putsade deltagarna 

sin hästs sadel och träns så att de 

skulle vara fina på måndag morgon 

då ridningen skulle sätta igång. 

Åsa, som var vår ridlärare under 

lägret, kom på måndag morgon och  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direkt frukosten slunkit in var det 

dags att bege sig till stallet. 

 Under veckan som gick red delta-

garna två gånger per dag, ett pass 

på förmiddagen och ett pass på  

eftermiddagen. Förmiddags pass 

reds i ridhuset, där fick eleverna 

öva sina färdigheter i att styra  

hästen i slalom, över bommar och i 

bågar. De travade också som om 

de aldrig gjort annat.  

På kvällarna tittade vi på film och 
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spelade olika spel. Torsdag kväll var 

den traditionella trerättersmiddag,  

som i år bestod den av toast Skagen, 

spagetti med köttfärssås samt en  

underbar rabarberpaj till efterrätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla kvällar utom denna somnade  

deltagarna som stockar, men nu  

var de alldeles för spända inför uppvis-

ningen på fredag, alla var vakna sent 

på kvällen med fjärilar i magen.  

På avslutningen kom det många  

föräldrar och bekanta som beundrade 

hur duktigt deltagarna kunde rida. 

Skrivet av Petra Alén, lägerledare 

Bowlingslandskamp DUV-Qvirre-IF Hammar 2010 

Torsdagen 13 maj 2010 närmare be-
stämt på kristihimmelfärdsdag. 
Dagen hade släpat sig fram men så 
var klockan kvart över 5 och pappa 
kom och hämtade mig och snart var vi 
i Käringsund och vädret var strålande 
och temperaturen var som på som-
maren. 
På trappan till värdshuset stod: Simo-
na Slentenryte, Jeffrey Blomqvist, 
Ann-Britt Alén, Fredrik Scott, Susan 
Enberg, Daniel Lindblom, Samuel An-
dersson, Ronja Löthman, Agnes 
Björklund och Hilda Gustavsson. 
Snart så var det bara några kvar och 
efter en stund kom Erik Weyand, Ca-
rolin Fellman, Jonna Strömberg men 
Simon Sydén och Linda Engblom lys-
te ännu med sin frånvaro men ledarna 

bestämde att vi skulle gå till våra stu-
gor och börja installera oss och så 
skulle Fredrik vänta på Simon.  
 
När vi var klara i vår stuga så gick jag 
och Simon, Daniel och Erik till tjejerna 
för att prata lite. Vi hade lite dödtid in-
nan kvällsprogrammet började så vi 
gick för att prata lite med några be-
kanta i ena motståndarlaget Qvirre 
ifrån Örebro. De kom just ifrån bussen 
som de hade åkt med ifrån färjan och 
Agnes och Simona erbjöd sig att köra 
två av sina kompisar ifrån Qvirre som 
satt i rullstolar.  
Till deras stuga som låg ovanför en li-
ten sluttning. Jag tittade beundrade 
på dem när de strävade tappert.  
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Fast jag sa också lite varnande till 
dem tänk på att ni ska bowla i mor-
gon. När vi kom fram till stugan var 
Agnes helt utpumpad och satte sig 
ner med oss andra på verandan och 
vi satt där och pratade lite. Hilda ville 
gå vidare men då sa Agnes vi går 
ingenstans nu. Vi började skratta 
hon var så rolig, det är sällan Agnes 
låter så sträng men hon var fortfa-
rande alltför utpumpad för att kunna 
gå.  
 
En stund senare så gick vi raskt 
över gräsplanen mot Käringsunds 
värdshus där vi skulle ha något 
slags kvällsprogram tillsammans 
med våra motståndare som kom 
ifrån Karlstad och Örebro i år. Vi var 
där nere i så god tid att vi satt till-
sammans länge och pratade på 
trappan till Käringsunds värdshus. 
Innan Sussi kom och sa att vi skulle 
komma med henne ner till stranden 
utanför bastun och där fick vi vara 
en stund sa hon och så småningom 
så började det komma ner folk dit 
mer och mer och vi satt och pratade 
vid våran bänk. Och de andra gick 
runt och minglade med varandra det 
var ett rejält brus i luften ifrån mum-
lande människoröster.  
 
Äntligen så klev Sussi ut på konfe-
rensrummets farstukvist och presen-
terade sig. Och bjöd alla att stiga in 
och äta lite skinkfrestelse tillsam-
mans. Och vi som vid den här tid-
punkten hade stått nära ingången 
hamnade ju först i kön men när Ann-

Britt såg vilka som kom först ropade 
hon att vi fick vänta så att gästerna 
skulle få komma först. Ja efter en 
stunds väntan så hade kön blivit så 
liten så vi gick dit och nu fick vi mat. 
Fast inte var det skinkfrestelse det 
var mera som Janssons frestelse 
fast det smakade nog bra. Sedan 
blev det bingo och det var många 
som fick bingo fast. I min närmaste 
bekantskapskrets av de som var där 
så var det bara Ronja och Simon 
som vann.  
Ja, sedan tog vi killar med oss bru-
darna till våran stuga för det traditio-
nella Unospelet med förfriskningar 
som Cola, Fanta, vitlökschips/
vitlöksdipp och en ytterligare dipp 
som hette Amerikanare. Fast innan 
vi hade hunnit börja spela så ändra-
de sig Agnes Simona och Carolin de 
var så jättetrötta sa de och de orka-
de inte spela. Så det blev bara jag 
Erik, Daniel, Hilda, Ronja som spela-
de. 
 
Fredagen 14 maj 2010: 
Jag, Daniel och Erik gick till frukost-
matsalen och vi hade en lugn frukost 
ingen stress. Klockan tio gav vi oss 
iväg jag, Fredrik, Simon, Erik och 
Daniel åkte med Qvirre i deras buss. 
Agnes Carolin Hilda och Simona 
åkte med Ann-Britt i hennes bil. Hur 
Susan, Ronja, Samuel och Jonna 
kom in till stan har jag ingen aning 
om. Vi kom i alla fall först till idrotts-
gården och de andra kom senare. 
Till idrottsgården kom Robin Pihl och 
Jan Mattson som också skulle delta i 
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tävlingarna. Det var jag Jonna, Erik, 
Daniel och Simon som var i första 
omgången av matchen. Jag fick inte 
riktigt såna slag som jag hade velat 
ha. Vi hade gjort bra reklam om den 
här matchen så en del av våra anhö-
riga kom och tittade. Som min pappa 
och när matchen var nästan slut så 
kom Carolins pappa Rune och hen-
nes mamma Carita och de fikade 
och satt länge och pratade med  
Carolin. Agnes spelade jättebra som 
alltid, hon är nog den bästa av oss 
alla. Hennes pappa Peter och  
hennes faster och Camilla hennes 
mamma kom när hon var färdig det 
var ju lite tråkigt.  
 
När vi kom tillbaka till Käringsund så 
tog vi det lugnt på olika håll jag och 
Daniel och Erik gick en promenad 
längs stranden. Jag ville se om jag 
kunde hitta några vackra stenar eller 
något annat skojigt. Erik sa att han 
gärna skulle vilja vara deckare och 
hoppades hitta ett lik här på stran-
den. Och när jag nu gick där och 
granskade stranden så hittade jag 
en benbit och Erik blev väldigt för-
tjust och sa att det var ett struphu-
vud. När vi hade gått längs hela 
stranden och jag hade hittat några 
stenar och snäckor så gick vi upp till 
stugan och spelade lite Uno tills det 
blev dags att duscha och byta om till 
festkläderna.  
 
När vi var klara så var det ännu för 
tidigt att gå och hämta våra damer till 

festen . Jag hade frågat Carolin om 
hon ville gå med mig och det ville 
hon gärna. Erik hade frågat Hilda om 
hon ville gå med honom och det ville 
hon gärna. Daniel hade frågat Agnes 
om hon ville gå med honom och det 
ville hon gärna. Så vi spelade lite 
Uno till.  
 
Lite över sex på kvällen så gick vi till 
flickornas stuga och där togs foton 
av paren innan vi gick till festen på 
Käringsunds värdshus och vi hittade 
ett bord som vi satte oss vid med 
våra damer. Det var mycket folk där . 
Där var bland andra Ulrica Sund, 
Krister och Marika Sund och Mikael 
Holm med familj och Jan Mattson 
och Robin Phil. Jag tänkte bjuda  
Carolin på en läsk men Ann-Britt 
kom och sa att DUV bjöd på en läsk 
till maten så vi tog oss en Cola var 
allihopa utom Erik som tog en mel-
lanöl och den fick han betala. Vi satt 
och pratade om lite allt möjligt tills 
maten kom det var hjortronytterfilé 
tror jag med lite grönsaker.  
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Klyftpotatis och en sås på kantareller 
som var jättegod. Till efterrätt blev det 
choklad mousse med tranbär uppe på 
och så den jätte god.  
 
Sedan så gick Mikael Holm upp på 
scenen och berättade först vilka som 
hade blivit turneringens bästa spelare. 
Agnes blev förstås den bästa kvinnliga 
bowlaren från Åland som jag anade 
hela tiden. Men vi vann inte i år som 
vanligt men det gjorde inte Örebro hel-
ler så de fick stå där med lång näsa för 
vann det gjorde Karlstad. Sedan så fick 
Erik ett specialpris som hade donerats 
till den här turneringen av självaste 
Tommy Wirtanen. Det var en jacka och 
Ann-Britt som tydligen satt med i juryn 
för vilka som skulle få de här två jack-
orna. Som gavs för personliga an-
strängningar som de vill uppmuntra. 
Erik hade kämpat med att gå ner i vikt 
och kommit långt därför fick han det 
här priset. Och det hade han gott långt 
så han förtjänade verkligen det här pri-
set.  
 
Sedan började dansen men nästan alla 
i det åländska laget var så trötta antag-
ligen av bowlingen att det inte var 
många som orkade dansa. Jag dansa-
de lite och Daniel och Erik med och 
Ronja, Simona och så men Agnes och 
Carolin orkade inte. Vi satt mest och 
pratade ute på terrassen utanför re-
staurangen. Vi tog oss lite att dricka. 
Emellanåt så gick vi in och lyssnade på 
musiken. Vid slaget tolv så följde vi 
flickorna till deras stuga sedan gick vi 

grabbar och lade oss. 
 
Lördagen 15 maj 010 
Erik och jag var först iväg på morgo-
nen, Fredrik sa att vi fick gå och äta 
frukost och vi hade inte hunnit långt fö-
ren vi fick höra rop och springande steg 
bakom oss, när vi vände oss om så 
kom flickorna springande. Vi gjorde 
sällskap till värdshuset. Efter frukosten 
så tog vi våran packning och gick till-
samman med flickorna ner till värdshu-
set där vi satt och pratade. Efter ett tag 
så flyttade vi oss till skuggan vid ett 
bord uteserveringen. Där satt vi och 
väntade på att Sussi Ann-Britt eller 
Fredrik skulle komma ner och när de 
kom så visade sig att Fredrik och Sussi 
skulle åka med örebroarna i deras buss 
och vara guider till Kastelholm så det 
var Ann-Britt som satt där med oss och 
väntade med oss tills vi blev hämtade 
av våra föräldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivet av: John Westerholm 
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Är du intresserad av polisarbete? Tycker du om att testa nya  
saker? Då är du välkommen att komma med på DUV:s resa till 
Stockholm för att besöka polismuseet och tekniska museet.   
Låter detta trevligt tycker jag att du kontaktar Sussi på telefon 
527 371 eller Mia på telefon 527 372. Vi åker med DUV:s bil så 
det finns 7 platser lediga.  Först till kvarn gäller för anmälningar-
na. Priset för resan blir 30€ per person. I priset ingår resa och 
måltider.  Ansvarig ledare på resan är Fredrik. 
Vi åker på morgonen den 25 september klockan 08:00 med  
Rosella och kommer hem samma kväll klockan 23:00 med  
samma båt. 
 
Polismuseet 
Ett trasigt bord, krossat glas och en utspridd kortlek. En klocka, 
några spritflaskor och blodstänk. Vad är det som har hänt? Och 
vad har bordsbenet som hittas kastat i buskarna för betydelse? 
 
Tekniska museet 
Tekniska museets föremålssamling innehåller för närvarande 
ca. 55 000 objekt. Här finns allt från hela flygplan till synålar. 
Samlingen växer hela tiden. 

Hoppas att vi ses,  
Fredrik 

 

Ungdomsresa till Stockholm 
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Fritidsaktiviteter hösten 2010 

Fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 12-19 år 
Plats: Uncan 
Tid: 18.00 - 20.30 på måndagar 
Terminen startar den 6 september och slutar 29 november 2010 
- ingen avgift 
 
Fritidsverksamhet för ungdomar i ålder 20 år och uppåt 
Plats: Café MUG, Köpmansgatan 11, Emmaushuset. 
Tid: 18.00 - 20.30 på måndagar 
Terminen startar den 6 september och slutar den 29 november 
2010. 
- ingen avgift 
 
Bowling  
Plats: Idrottsgården 
Tid: 16.00 - 17.00 på tisdagar 
Terminen startar den 7 september och slutar den 30 november 
2010. 
Terminsavgift: 35€ 
 
Folkdans 
Plats: Röda Korsgården  
Tid: 19 - 20.30 på onsdagar 
Terminen startar den 29 september och slutar den 29 november 
Ansvarig ledare: Solveig Krogell 
Anmälan till Medborgarinstitutet tel. 531620 fr.o.m. 29.8.2010 
Terminsavgift: 28€ 
 
Innebandy/fotboll 
Plats: Strandnäs Högstadieskola 
Tid: 18.30 - 20.30 på torsdagar 
Terminen startar den 9 september och slutar den 25 
november 2010. 
Terminsavgift: 35€ 
 
 
 



Kontaktuppgifter 
till Fredrik, Susan 

Ann-Britt, Kika  
och Mia 

 
DUV:s kansli finns på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 
Kansliet är öppet måndag - torsdag kl. 9 - 15, fredag kl. 9 - 13. 
 
Verksamhetsledare            Susan Enberg         tel. 527 371 
E-post: susan.enberg@handicampen.ax 
Kanslist/bokförare              Mia Grönlund          tel. 527 372 
E-post: mia.gronlund@handicampen.ax 
Kanslibiträde                       Ulrica Sund             tel. 527 364 
Fritidssekreterare               Ann-Britt Alén          tel. 527 364 
E-post: ann-britt.alen@handicampen.ax 
Ungdomssekreterare        Fredrik Scott           tel. 527 373 
E-post: fredrik.scott@handicampen.ax 
 
 

www.duv.ax 


