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Evenemangskalender
Evenemangskalendern finns också på hemsidorna www.midgard.fi/evenemang. Kom ihåg
att också i övrigt följa med våra webbsidor www.midgard.fi, där den mest aktuella
informationen kan hittas.
Datum

Kl.

Vad

Var

31.3.2016

19.30

Stretching – torsdagsgruppen (8/10) Midgård

Ansvarig/
sammankallare
Rita Niemi

5.4.2016

10

Stretching – tisdagsgruppen (9/10)

Carola Rundman

7.4.2016

19.30

Stretching – torsdagsgruppen (9/10) Midgård

Rita Niemi

12.4.2016

10

Stretching – tisdagsgruppen (10/10) Midgård

Carola Rundman

14.4.2016

19.30

Stretching – torsdagsgruppen (10/10) Midgård

Rita Niemi

24.4.2016

15

Vårtalko

Midgård

Magnus Björkvall

27.4.2016

18

Disco för lågstadie-elever

Midgård

Tiina Nurmi-Kokko

11.5.2016

18

Boboll

Sahara

Atte Miettinen

05.6.2016

18

Frisbeegolf

Brobacka

Victor Bergström

25.9.2016

18

Månadsmöte

Midgård

Poa Bäckström

Midgård

Återkommande program
måndagar

20-21

Badminton och sähly

Helsinge skola Rasmus Björkvall

tisdagar

17-18

Sähly (och annat roligt) för ungdomar Helsinge skola Jens o. Mats
Lehtinen

Ordförandens hälsning
Hej alla föreningsmedlemmar,
föreningen höll sitt 107:e årsmöte på föreningshuset Midgård den 6.3. Vi hade en fin
kväll tillsammans med gästföreläsare från Vanda Energi, som berättade till oss om
senaste nytt gällande återvinning. Tidigare under årsmötet hade medlemmarna valt tre
nya medlemmar till styrelsen. Jag vill välkomna Kia Lundberg-Kankare, Victor Bergström
och Atte Miettinen. Med det samma vill jag tacka de avgående styrelsemedlemmarna
Sonja Gummerus, Magnus Björkvall och Mats Bergström för allt det arbete som ni gjort i
styrelsen för föreningen. Stort Tack!
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften för i år ofördändrad. I detta nummer av
Midis-Info finns uppgifterna om medlemsavgiften och som påminnelse föreningens
kontonummer. Det blir igen mycket program som ordnas i föreningens regim. Jag tycker
att alla får valuta för pengarna med höra till vår egna Ungdomsförening. Vi tar gärna
emot även nya medlemmar. Ta med kompisarna. Tillsammans blir allting mycket
roligare.
Vid detta laget är takrenoveringen på Midgård färdig och slutgranskningen görs den
31.3. Ett stort projekt är avklarat. Huset ser fint ut! Och som körsbäret på tårtan, fick
föreningen ännu ett bidrag från Kotiseutuliitto på 23 000 euro. Detta betyder att
föreningen lyckas betala alla fakturor för takrenoveringen skuldfritt. Ett stort tack till
Kotiseutuliitto och NSU samt Aktia och alla övriga, som understött vårt projekt.
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Föreningshuset står till medlemmarnas förfogande. Använd huset till era privata
tillställningar eller kom med förslag till program som vi kan alla göra tillsammans.
Vi ses på Midgård och i vårens tillställningar
Vårhälsningar
Kristian Pennala
Kristian Pennala
kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150

Betalning av medlemsavgiften för år 2016
Kom ihåg att betala medlemsavgiften 15€ för vuxna och 7,50€ för barn mellan 715 år. Barn under 7 år betalar ingen årsavgift. Medlemsavgift för ständig medlem är
300€, som motsvarar 20 års medlemskap.
Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99,
HELSFIHH senast den 15.4.2016. Referensnummer 3777. Skriv dessutom i
meddelandefältet namnet på de medlemmar vars medlemsavgift det gäller.
Ständiga- samt hedersmedlemmar betalar givetvis ingen årsavgift.

Styrelsen för verksamhetsåret 2016
Föreningens styrelse har konstituerat sig efter årsmötet den 6.3.2016 och ser ut
som följande:
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Kristian Pennala
Margit Kallioniemi-Nygren
Rita Niemi
Patrik Haldin

Styrelsemedlemmar:

Victor Bergström
Mats Lehtinen
Kia Lundberg-Kankare
Atte Miettinen
Tiina Nurmi-Kokko
Carola Rundman
Päivi Ryyti

Gruppsammankallarna
Januarigruppen: Anne Pennala, suppleant Börje Henriksson
Februarigruppen (årsmötet): Marja Björkroth, suppleant Carola Rundman
Aprilgruppen: Magnus Björkvall, Suppleant Gunnar Weckström
Septembergruppen: Per-Johan Bäckström, suppleant Margareta Malmberg
Decembergruppen (julfesten): Berit Selenius, suppleant Jean Calais
KOMMANDE PROGRAM
Midis-info 2/2015

2(4)

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f.

30.3.2016

Stretchingen fortsätter ända till mitten av april
Tisdags- och torsdagsgrupperna fortsätter ända t.o.m. vecka 15. Sista gången för
tisdagsgruppen är den 12.4 och torsdagsgruppen den 14.4.2016.
Grupperna fortsätter på hösten.

Vårtalko söndagen den 24.4.2016
Aprilgruppen arrangerar talko på Midgård söndagen den
24.4.2106 kl. 15. Aprilgruppen med Magnus Björkvall i
spetsen ansvarar för ”arbetsledningen” samt bjuder på
tilltugg + dricka. Vi skall kratta och putsa efter
takrenoveringen, så tag med er krattor. Fönstertvätt
finns också på arbetslistan. Kom med och hjälpa till och med det samma ser du
hur fint Midgård blivit efter takrenoveringen!

Disco för lågstadie-elever den 27.4.2016
Föreningen arrangerar disco på Midgård tillsammans med
Hem och Skola i Kyrkoby skola. Discot äger rum
onsdagen den 27.4.2016 kl. 18–20.30 och är ämnat för
barn i lågstadieåldern. Inträdesavgiften är 2€ och barnen
blir bjudna på läsk, popcorn och godis.
Välkomna – discobollen är polerad och musiken väntar på
att någon trycker på ”on-knappen”

Boboll den 11.5.2016
När har du senast spela boboll? Det är säkert en tid
sedan. Nu har du din chans och testa på vår nationalsport
med övriga föreningsmedlemmar samt deras vänner.
Platsen är Sahara, dvs. sandplanen vid Helsinge Skola och
datumet 11.5.2016 kl. 18. Kontaktperson Atte Miettinen
(attemiettinen@gmail.com )

Frisbeegolf den 5.6.2016
Vi tar ett nytt försök med frisbeegolf, då fjolårets träff inte blev av
pga. hård vind och regn.
Kom och fira en trevlig sommarkväll i Brobacka med att testa på
hur frisbeen flyger i sommarkvällen! Tag med dig picnic samt egen
frisbee, ifall du har en sådan.
Vi samlas vid Brobacka sportplans parkering den 5.6.2016 kl. 18.
Kontaktperson är Victor Bergström (viguu.bergstrom@gmail.com)
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Septembermöte söndagen den 25.9.2016
Höstens medlemsträff är söndagen den 25.9.2016. Programmet är öppet tills
vidare. Poa Bäckström (urban@natural.fi) är sammankallare så ifall ni har
programförslag, kontakta honom. Träffen är kl. 18 på Midgård. Ifall
septembergruppen har hittat på någon utfärd eller dylikt, så kan plats och
klockslag ändras. Mer om detta i nästa Midis-info 3/2016, som utkommer i
månadsskiftet augusti-september.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2015 fortsätter t.o.m.
mitten av maj 2016 (vecka 19):


Måndagsturen är kl. 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi.



Tisdagar kl. 17-18, start den 13.1.2015, är ägnad för ungdomar. På
programmet sähly, brännboll, futsal osv. Kom med!

Program under hösten 2016
Höstterminens program består bl.a. av stretching, linedance och julfest.
Eventuellt yoga, höstfest, besök till Megarange och Megazone, bowling, mm.
Medlemmar uppmuntras att komma med förslag gällande verksamhet.

Övrigt
•
•
•
•

Show and Dinner med Helsingers den 9.4.2016 på Björkhem (Vanda UF) och den
16.4.2016 i Klemetskog.
Hälsningar från HTU: den 15.5.2016 är det Vandadagen på kyrkplanen vid Helsinge kyrka.
Museet är öppet
Teater Rampfeber övar på Midgård under vårterminen och har premiär på årets pjäs ”Kan
ni vänta på oss” den 20.4.2016 på Midgård. Se närmare www.rampfeber.fi
NSU ordnar årligen under tre sommarveckor en dagkoloni för barn i åldern 7-10 på
Bygdehemmet i Botby den 6.-23.6.2016 klo 8.30–16.30. Utöver musiken har varje vecka
ett eget tema och barnen får ta del av lekar, utflykter, simning, bollspel, teater, pyssel och
god mat! Anmälningar och mera info: kansliet@nsu.fi, www.nsu.fi
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