
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 17.1.2016

MIDIS-info 1/2016
Här får ni information om kommande verksamhet i föreningen. Nedan 
ser ni evenemangskalendern för vinter 2016. Evenemangskalendern 
finns också på hemsidorna www.midgard.fi/evenemang. 

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
19.01.16 18:00 Linedans (1/5) Midgård Carola Rundman
26.01.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
26.01.16 18:00 Linedans (2/5) Midgård Carola Rundman
28.01.16 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
31.01.16 18:00 Månadsmöte Midgård Anne Pennala
öppet öppet Skiddag Messilä
02.02.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
04.02.16 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
09.02.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
09.02.16 18:00 Linedans (3/5) Midgård Carola Rundman
11.02.16 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
16.02.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
16.02.16 18:00 Linedans (4/5) Midgård Carola Rundman
18.02.16 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
öppet Friluftsdag ? öppet
01.03.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
03.03.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
06.03.16 18:00 ÅRSMÖTE 2016 Midgård Marja Björkroth
08.03.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
08.03.16 18:00 Linedans (5/5) Midgård Carola Rundman
10.03.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
15.03.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
17.03.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
öppet Megazone Flamingo
22.03.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
31.03.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
05.04.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
07.04.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
12.04.16 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
14.04.16 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
24.04.16 15:00 Vårtalko Midgård Magnus Björkvall
27.04.16 öppet Disco för lågstadie-elever Midgård Tiina Nurmi-Kokko
25.09.16 18:00 Septembermöte Midgård Poa Bäckström
02.10.16 15:00 Hösttalko Midgård

Återkommande program
måndagar 20-21 Badminton och sähly, fr.om 7.9.2015 Helsinge 

skola
Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, fr.om 1.9.2015 Helsinge 
skola

Jens Lehtinen
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 17.1.2016
Ordförandens hälsning

Hej,

det nya året är i full gång och vid årskiftet brukar många göra löften av olika slag. "I år 
lovar jag att ... "

I föreningens medlemsregister finns ca 190 medlemmar. Dessutom kan vi räkna med 
medlemmarnas övriga familjemedlemmar och vänner, som har möjlighet att delta  i 
föreningens verksamhet. I år kunde vi alla göra ett löfte om att delta minst en gång i 
någon tillställning, som är arrangerad av föreningen. Även i år har vi ett varierande 
utbud av program. Hoppas var och en hittar något av intresse. Och ifall du inte hittar 
just sådant som intresserar dig – kom med nya idéer, vi tar gärna emot förslag på 
versamhet från medlemmarna! Det du är intresserad av, kan också intressera ett antal 
övriga personer. 

År 2015 var föreningens 107:e verksamhetsår. Det 108:e årsmötet är den första 
söndagen i mars, dvs. den 6.3.2016. Kom med och rösta in den nya styrelsen och 
därmed påverka föreningens framtid. Ifall det finns någon, som vill ställa upp som 
styrelsemedlem, är det bara att kontakta mig.

Med sin långa historia kommer vår förning fram i den nya historiken om Kyrkobyn som 
publicerades före julen 2015. Föreningen och dess föreningshus Midgård näms i flera 
kapitlar och sammanhang. En fin bok om byns historia, som jag råder er alla att läsa. 
Boken heter ”Byn i vägskälet” och kan köpas på Vanda museum i Dickursby.

Till sist vill jag konstatera att Midgård är ännu utan disponent. Vi behöver någon frivillig, 
som kunde se efter fastigheten som en helhet. Vänligen kontakta mig direkt om ni 
känner för er att ta emot denna viktiga uppgift.

Vi ses på Midgård,

-Kristian 

kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150
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Kallelse till årsmöte
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s 
medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 
6.3.2016 kl. 18 på Midgård. På mötet behandlas 

de stadgeenliga ärendena. 
Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna i slutet på 
februari per epost.

mailto:kristian.pennala@saunalahti.fi


Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 17.1.2016

KOMMANDE PROGRAM

Linedansen börjar i januari
Vi välkomnar alla gamla och nya linedansare. Passar för alla från 14 år 
uppåt och inga förhandskunskaper krävs! Datumen är: 19.1, 26.1, 
9.2, 16.2 och 8.3.2016. Linedansen kostar inget för medlemmarna.

Stretching 
Stretchingen fortsätter enligt samma tidtabell som på hösten, dvs. tisdagsgruppen 
samlas kl 10-11 och torsdagsgruppen 19.30 – 20.30. Båda grupperna har 10 st träffar 
och vi börjar tisdagen den 26.1.16 kl och torsdagen den 28.1.16.
Pris för stretching (10 ggr) för vårsäsongen är 80€ för medlemmar och 200€ för icke-
medlemmar. Anmälningar per epost midis@midgard.fi eller per tfn 050-4387024/Rita.

Januarimöte sö den 31.1.2016
Söndagen den 31.1.16 kl 18 är det månadsmöte på Midgård. På 
programmet är det bl.a. Bingo. Januarigruppen bjuder på kaffe med 
dopp. Ställ upp på januarimötet - BINGO!!!! 

Årsmötet den 6.3.2016 kl 18
Se den officiella kallelsen i början på infot.

Efter det möteshandlingarna får vi kaffe med dopp och därefter är det 
program, som årsmötesgruppen har ordnat för oss.

Vi får också höra hur föreningshusets takrenoveringen  framskrider.

Vi har ett föreningshus, som är till för medlemmarna och det är fritt 
fram att komma med förslag till verksamhet. Välkomna med och påverka! 

Vårtalko den 24.4.2016 kl 15
Vårtalko i aprilgruppens regi. Mera om detta i nästa Midis-info.

Disco för lågstadie-elever (7-12 år) 27.4.2015
Disco arrangeras tillsammans med Kyrkoby Hem och Skola föreningen. Alla barn från ÅK 
3-6 är inbjudna.  Danstävlingar, buffé. Pris endast 2 €. 

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2016 har börjat vecka 2. Nya 
deltagare välkomnas

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

• tisdagsturen kl 17-18, start den 1.9.2015, sähly för ungdomar. Kontaktperson 
Jens Lehtinen jens_lehtinen@hotmail.com 
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 17.1.2016
Övriga programförslag

• Skiddag och/eller friluftsdag
Då vintern äntligen kommit även till södra Finland, finns det förutsättningar för att 
ordna en skiddag till Messilä eller ev. friluftsdag i ”hemknutarna”. De två senaste 
åren blev vi tvungna att ställa in dessa pga. för få anmälda. I skrivande stund 
finns det ännu inte med info om saken, men vi återkommer per en skild epost ifall 
utfärderna blir aktuella.

• Loppis?
På förra syrelsemötet godkändes ett förslag om att arrangera loppis av typen 
”klädbytardagen” på Midgård ifall det finns tillräckligt med föreningmedlemmar, 
som ställer upp för arrangemangen. Frivilliga bedes anmäla sig till Päivi Ryyti tfn. 
041-526 1897, epost paivi.ryyti@kotimaa.fi .

• Megazone
Planer på att ordna en träffpå våren i Flamingo och spela Megazone laserspel 
tilsammans (se www.megazone.fi/vantaa). Mera om detta i nästa Midis-info.  

Övrigt, som händer i Vanda på svenska:
• Munskänkarna i Vanda arrangerar öltasting på Midgård den 20.1.16 kl 18.45. Då kan man 

smaka på olika ölsorter och HKUF:s medlemmar är välkomnade att delta. Pris 15€/person. 
Anmälningar senast den 18.1.2016 till Munskänkarna www.muskankarna.fi/vanda

Nästa Midis-info 2/2016 utkommer i medlet av mars 2016. Kom ihåg att följa med våra 
webbsidor www.midgard.fi, där den mest aktuella informationen kan hittas där, om vad 
som händer i föreningen.
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