
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.4.2021

MIDIS-info 1/2021
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings r.f:s 113 verksamhetsår är på gång
och detta är det första medlemsinfot för 2021. Evenemangskalendern – 
som på grund av undantagsläget är tom nu på våren 2021 -  finner du 
på föreningens webbsidor www.midgard.fi/evenemang. 

Ordförandens hälsning

Sommaren närmar sig - äntligen!
Usch, vilket år har vi haft igen. Jag antar att alla har 
haft det jättetungt och man har bara väntat på att 
situationen skulle bli bättre och att man skulle ha 
möjlighet att träffa vänner igen. Våren kom med 
solsken, krokusar och vitsippor, folk började röra sig ute
och träffa bekanta. Vi klarar det här nog och så klarar 
sig föreningen också! Vi önskar att läget blir bättre mot 
augusti och då kan vi börja vår verksamhet också. Tills 

detta får vi önska dig varma och härliga sommarvindar och vi träffas på hösten. 

Tiina

Medlemsavgiften för år 2021
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En separat epost har skickats till medlemmarna 20.4. med info om betalning av 
medlemsavgifter för år 2021.

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99, 
HELSFIHH senast 4.5.2021.

Avgiften är 20€ för 15 år och äldre, 10€ för barn och unga mellan 7 och 14 år. Avgift för 
att bli ständig medlem är 400€, som motsvarar 20 års medlemskap. Kom ihåg att 
använda referensnummer 3777 i samband med betalning av medlemsavgift.

OBS! heders- och ständiga medlemmar betalar naturligvis ingen medlemsavgift.

HKUF rf:s årsmöte 2021

År 2021 årsmöte hölls söndagen den 28. mars kl. 18 på Midgård. I dessa coronatider 
arrangerades mötet på distans (Teams). Inalles 20 medlemmar deltog i mötet. Nedan 
finner ni de centralaste besluten på mötet.

Styrelsen 2021
Styrelsen för år 2021 ser ut som följande:

Ordförande Tiina Nurmi-Kokko

Viceordförande Kristian Pennala

Sekreterare Rita Niemi

Kassör Taru Kaasinen, Info House Oy (utanför styrelsen)

Styrelsemedlem Ann-Kristin Haldin

Styrelsemedlem Margit Kallioniemi-Nygren

Styrelsemedlem Kia Lundberg-Kankare

Styrelsemedlem Atte Miettinen

Styrelsemedlem Katja Nummelin-Sailakari

Styrelsemedlem Päivi Ryyti

Husmor
Marja Björkroth återvaldes till husmor. 

Grupperna och gruppsammankallarna 
Gruppsammankallarna med suppleanter från år 2020 återvaldes. Vi roterar grupperna 
varje år. Nedan finner Gruppsammankallarna med suppleanter fram till årsmötet 2022:
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Grupp sammankallare

Aprilgruppen 2021 (vårtalko)
(OBS! Inget vårtalko pga. coronaläget)

Berit Selenius, 
Jean Calais  (suppl.)

Septembergruppen 2021 Anne Pennala, Börje Henriksson (suppl.)

Decembergruppen 2021 (julfest) Marja Björkroth
Carola Rundman (suppl.)

Januarigruppen 2022 Per-Johan Bäckström, Margareta 
Malmberg (suppl.)

Marsgruppen 2022 (årmöte) Magnus Björkvall,
Gunnar Weckström (suppl.)

Årsavgifter
Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgifterna och hyresavgifterna oförändrade. Se 
betalningsinstruktionerna i början på detta info.

Uthyrningsavgiften för Midgård år 2021är 800€ per veckoslut för utomstående och 50€ 
för medlemmar.

För att få hyra ut till medlemspris, bör man ha varit medlem minst i ett år.

Kontaktuppgifter
Föreningens epostadress: midis@midgard.fi 
Föreningens webbsidor www.midgard.fi 
Ordförande Tiina Nurmi-Kokko tfn 050-2783
Vaktmästare Päivi Ryyti tfn 041-5261897

Kommande program

Vi önskar innerligt att coronaläget tillåter oss att återgå till ”normal verksamhet” i 
börjanpå september 2021. (Mera om detta i följande Midis-info 2/2021).

Hösten 2021
Preliminära planen är, att vi fortsätter med återkommande program såsom yoga, 
stretching, hälsomotion samt badminton som tidigare år enligt följande:

• hälsomotion må kl. 19-20 i Helsinge skola (ifall vi erhåller salstur från Vanda stad)

• badminton må kl. 20-21 i Helsinge skola (ifall vi erhåller salstur från Vanda stad)

• Stretching ti kl. 10-11 på Midgård

• Stretching ons kl. 18-19 på Midgård

• Yoga sö 19 – 20 på Midgård

Septembermöte söndagen den 26.9.2021 kl 18 på Midgård.

Julfest söndagen den 12 december kl 16 på Midgård. 
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Lyktan

”Lyktan” har gamla anor i föreningen och har publicerats i pappersform
i tiderna. Ca en gång i året brukar vi publicera en ny upplaga av Lyktan,
som innehåller berättelser och kommentarer gällande vad som händer i
Helsinge Kyrkoby.

I bilagan finner ni Lyktan 2021, där ni kan läsa om vintrarna i
Kyrkobyn förr i tiden.

Övrigt
• Norr om Stan r.f.

◦ se föreningens nya webbsidor www.nos.fi

◦ NoS nyhetsutskickets (”NoS-info”) gamla mottagarlista gick ett oblitt öde 
tillmötes ute i digirymden. Om du vill ha nyhetsbrevet ca 1-2 ggr/mån bör du 
prenumerera på det på nytt! Det gör man genom att skriva in sin e-postadress 
i fältet på ww.nos.fi startsida och trycka på knappen under. NoS-info samlar 
evenemang, klubbar, kurser och annat som NoS och medlemsföreningarna 
ordnar, sådant som är öppet för publik!

• HTU r.f.

◦ Melker Olenius från Dickursby Uf blev vald till HTUs ordförande för år 2021. Se 
styrelsens sammansättning på www.helsinge-tusby.fi/kontakt

◦ HTU ordnar allsångsafton vid Kvarnen i Helsinge Kyrkoby onsdagen 23.6.2021 
kl 18.30. Ifall allsången inte kan genomföras normalt pga pandemin, sänds den
över nätet. Magnus Björkvall är programledare. 
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