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MIDIS-info 1/2017
Detta är Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings rf:s första info-blad för år 
2017. Här finner in information om föreningsverksamheten under 
vårterminen 2017. Evenemangskalendern finner ni också på 
föreningens hemsidor www.midgard.fi/evenemang. 

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
Januari 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (1-4/13)

10.1, 17.1, 24.1 och 31.1
Midgård Carola Rundman

Januari 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (1-3/13)
12.1, 19.1och 26.1

Midgård Rita Niemi

29.01.17 18:00 Månadsmöte Midgård Anne Pennala

Februari 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (5-7/13)
7.2, 14.2 och 28.2

Midgård Rita Niemi

Februari 19:00 Stretching – torsdagsgruppen (4-6/13)
2.2, 9.2 och 16.2

Midgård Rita Niemi

Februari 17:00 Linedans (1-2/5)
9.2 och 16.2

Midgård Carola Rundman

12.02.17 11:00 Skiddag Hjort-
landet

Patrik Haldin

Mars 17:00 Linedans (3-5/5)
2.3, 9.3 och 16.3

Midgård Carola Rundman

05.03.17 18:00 ÅRSMÖTE 2017 Midgård Marja 
Björkroth

Mars 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (8-11/13)
7.3, 14.3, 21.3 och 28.3

Midgård Rita Niemi

Mars 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (7-11/13)
2.3, 9.3, 16.3, 23.3 och 30.3

Midgård Rita Niemi

Mars 16:00 YOGA- nybörjarkurs (1-3/4)
12.3, 19.3 och 26.3.

Midgård Rita Niemi

01.04.17 19:00 Vårträff – knytkalas ”BYOB” Midgård Kia Lundberg-
Kankare

02.04.17 16:00 YOGA – nybörjarkurs (4/4) Midgård Rita Niemi

April 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (12-13/13)
4.4 och 18.4 samt 25.4 (extra från 
hösten)

Midgård Rita Niemi

April 18:30 Stretching – torsdagsgruppen (12-13/13)
6.4 och 20.4.

Midgård Rita Niemi

23.04.17 15:00 Vårtalko Midgård Magnus Björkvall
Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton och sähly, fr.om 9.1.2017 Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, fr.om 10.1.2017 Helsinge 
skola

Jens Lehtinen
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.1.2017
Ordförandens hälsning
Gott Nytt År – och en god fortsättning på det nya året!
Tiden går fort. Vi har  just firat Jul och inlett det nya året. Vintern har kommit även till  
södra Finland med köld och snöväder. Det är dags att ta fram vinterutrustning och njuta  
av de härliga vinterdagarna.

Även för år 2017 har vårt duktiga team i styrelsen sammanställt mångsidigt program för  
våra  medlemmar. Målet är att ta hänsyn till både stora och små, unga och äldre. Alla  
hittar säkert lämpligt program från föreningens evenemangskalender. Vårt syfte är att  
locka flera barn och unga till föreningshuset i form av riktat program. Det nyinstallerade  
ljudanlaget möjliggör bl.a. filmkvällar på Midgård. Ta med era vänner till föreningens  
evenemang, det blir bara roligare desto flera vi är.

Årsmötet är snart här och det är föreningens viktigaste möte. Styrelsen jobbar med  
förberedelser för att presentera föreningens dagsläge för sina medlemmar. Årsmöte är  
ett viktigt forum för medlemmarna, där medlemmarna kan visa sin delaktighet och varje  
medlem har möjlighet att påverka. Kom med på årsmötet och hjälp till att utveckla  
föreningens framtid.

Med vinterhälsningar,

Kristian

kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150

KOMMANDE PROGRAM

Stretchingen börjar vecka 2 
Stretchingen fortsätter enligt samma tidtabell som på hösten, dvs. tisdagsgruppen 
samlas kl 10-11 och torsdagsgruppen 19.30 – 20.30. Båda grupperna har 13 st träffar 
och vi börjar tisdagen den 10.1.17 kl och torsdagen den 12.1.17.

Pris för stretching (13 ggr) för vårsäsongen är 125€ för medlemmar och 300€ för icke-
medlemmar. Anmälningar per epost midis@midgard.fi eller telefon 050-438 7024/Rita. 
OBS! Nya stretchare välkomnas till båda grupperna! Föreningsmedlemmarna får testa 
en (1) gång gratis, förrän hen bestämmer, ifall den vill delta.
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Kallelse till årsmöte
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s 
medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 
5.3.2017 kl. 18 på Midgård, Midgårdsgränden 6, 
01510 Vanda. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. 
Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna i februari per 
epost.

mailto:midis@midgard.fi
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.1.2017
Januarimöte sö den 29.1.2017
Söndagen den 29.1.16 kl 18 är det månadsmöte på Midgård. På programmet har vi 
Bingo med fina vinster. Dessutom får vi höra Boje Henriksson informera om vad som är 
planerat att hända i Kyrkobyn och kring museet inkommande vår och sommar. Kaffe 
med dopp bjuds åt mötesdeltagarna.

Barn- och ungdomskväll lö den 11.3.17 14 - 17
Victor Bergström och Atte Miettinen är värdar för barn och 
ungdomskväll på Midgård. Främst riktat åt barn i lågstadieåldern.

Kom och bekanta dig med Midgård och vad du kan göra där 
tillsammans med andra barn. Du kan bl.a. spela biljard och pingis. 
Se på film, osv.  Fritt inträde!

Linedans i februari – mars på Midgård
Linedansen fortsätter på nder Midgård vårterminen. OBS! Ny dag och tidpunkt.

Vi samlas 5 ggr på torsdagar kl 17.30 – 19.00. Datumen är 9.2, 16.02, 02.03, 09.03 och 
16.03.2017.

Skiddag sö den 12.2.2017 på Hjortlandet
Nu är det dags att träna inför 
sportlovet! Vi träffas på Hjortlandet i 
Kyrkslätt söndagen den 12.2.2017 kl. 
11. Adress Peuramaantie 44, 
Kyrkslätt. Föreningen ordnar ingen 
gemensam transport till Hjortlandet. 
Anmäl ditt intresse att delta till 
sammankallaren Patrik Haldin, 

patrik.haldin@elisanet.fi, så vet vi hur många deltagare vi blir. Samtidigt kan du 
indikera, ifall du inte har skjuts till Hjortlandet, så kan Patrik försöka koordinera ev. 
samåkning. Ifall vi blir tillräckligt många, kan vi få köpa en gruppbiljett på 25€/person 
för hela dagen.

Årsmötet den 5.3.2017 kl 18
Se den officiella kallelsen i början på infot. Skriv upp datumet i era kalenderar!

I tur att avgå från styrelsen är följande styrelsemedlemmar: Margit Kallioniemi-Nygren, 
Mats Lehtinen, Rita Niemi och Tiina Nurmi-Kokko. V

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

Hittar du ingenting i evenemangskalendern, som intresserar just dig? Har du ideér om 
program föreningen kunde arrangera för sina medlemmar? Speciellt då skall du passa på 
att delta i årsmötet och påverka. Det går också bra att framföra sina ideér på förhand 
eller ev. intresse att delta i styrelsearbetet. Skicka då epost till midis@midgard.fi eller 
kontakta direkt ordföranden eller någon av de övriga styrelsemedlemmarna.
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.1.2017
Yogakurs för nybörjare på Midgård i mars

Outi Huovinen håller en yoga-kurs på Midgård. Kursen innefattar 
sammanlagt 5 timmar under fyra (4) söndagar i rad, start den 
12.3.2017 kl 16. Första och sista träffen räcker 1,5 timme, de 
övriga 1 timme.

Kursavgift: 50 € för medlemmar, 70€, för icke-medlemmar.
Anmälningar senast den 5.3.2017 till midis@midgard.fi eller per 
telefon 050-438 7024/Rita.

Vårträff 1.4.2017
Vårfesten arrangeras som ett knytkalas på Midgård lördagen den 1.4.2017 kl 19 med 
temat ”Byob” (”bring your own bottle”). Kontaktperson för vårträffen är Kia Lundberg-
Kankare, deckia@luukku.com

Mera info om detta i nästa Midis-info 2/2017, som utkommer efter årsmötet.

Vårtalko den 23.4.2017 kl 15
Vårtalko i aprilgruppens regi. Mera om detta i nästa Midis-info 2/2017.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2017 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, sähly för ungdomar. Kontaktperson Jens Lehtinen 
jens_lehtinen@hotmail  .  

Övrigt, som händer i Vanda på svenska:
• Apan Anders uååträder med ”Alfons och Mållgan” på Midgård den 12.2 kl 16 – 17. 

Biljettpris 10€ (barn 0-1 år gratis). Boka platser butik.estrad.fi eller 0400-531770 (sms)
• Midvintertfest i Helsinge skola lördagen den 4.2.2017

Nästa Midis-info 2/2017 utkommer i medlet av mars 2017 efter årsmötet. Kom ihåg att 
följa med våra webbsidor www.midgard.fi, där den mest aktuella informationen kan 
hittas om vad som händer i föreningen.

Midis-info 1/2017 

http://www.midgard.fi/
mailto:jens_lehtinen@hotmail.com
mailto:jens_lehtinen@hotmail
mailto:rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi
mailto:midis@midgard.fi

	Ordförandens hälsning
	Stretchingen börjar vecka 2 
	Januarimöte sö den 29.1.2017
	Barn- och ungdomskväll lö den 11.3.17 14 - 17
	Linedans i februari – mars på Midgård
	Skiddag sö den 12.2.2017 på Hjortlandet
	Årsmötet den 5.3.2017 kl 18
	Yogakurs för nybörjare på Midgård i mars
	Vårträff 1.4.2017
	Vårtalko den 23.4.2017 kl 15
	Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
	Övrigt, som händer i Vanda på svenska:


