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MIDIS INFO 2/2012 
 

Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den 

Ansvarig/ 

sammankallare 

26.3.2012 18 Möte för 

gruppsammankallarna 

Midgård - Styrelsen 

22.4.2012 12 Vårtalko Midgård - Gunnar Weckström 

16.5.2012 17.30 Utflykt till flygmuseet Flygmuseet anmälning 

senast 7.5.till 

midis@midgard.fi  

Mats Bergström 

tel. 050 4078789 

6.6.2012 19 Sommarutfärd Guidad tur i 

H:fors 

- Poa Bäckström 

30.9.2012 17.30 Septembermöte Midgård  Gunilla Öhman 

okt-nov  Linedans. (Arrangeras, 

ifall det finns intresse) 

Midgård anmäl ditt 

intresse till 

midis@midgard.fi  

Coa Rundman 

Återkommande program  
måndagar 20-22 Badminton Helsinge 

skola 

- Rasmus Björkvall 

tisdagar 19-20 Sähly Helsinge 

skola 

- Kristian Pennala 

 

KOM IHÅG att följa med föreningens webbsidor www.midgard.fi  

Beslut på årsmötet den 4.3.2012 
 
Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls söndagen den 4.3.2012 på Midgård. 

Styrelsen för år 2012 

 

Till styrelsen för år 2012 valdes nedanstående personer. Styrelsen har konstituerat sig 
enligt följande: 

 
Ordförande:   Kristian Pennala 

Viceordförande:  Magnus Björkvall 

Sekreterare:   Rita Niemi 

Kassör:   Sonja Gummerus 

Övriga styrelsemedlemmar: Karl-Erik Bergström 

Mats Bergström 

Carola Rundman 

Päivi Ryyti 

Mikael Selenius 

Gustav Weckström 

 
Observera att styrelsen i år består endast av nio (9) styrelsemedlemmar + ordförande. 

Årsmötet beslöt att styrelsen i år kan bestå av ordförande och endast 9 medlemmar, 
eftersom ingen föreningsmedlem var villig att ställa upp som 10: e styrelsemedlem.  
 

Husmor 2012 
Till husmor för Midgård till år 2012 valdes Päivi Ryyti. 
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Medlemsavgifterna för år 2012 – BETALA, TACK! 

Medlemsavgifterna för år 2012 är: 
 15€ för vuxna 

 7,50€ för barn under 15år. 
 

Vi ber er betala medlemsavgiften för år 2012 senast den 
10.4.2012 till föreningens konto Aktia IBAN: FI87 4055 1650 
0041 99, SWIFT: HELS FI HH 

 

Kommande program inom föreningen 
 

Vårtalko med matservering den 22.4.2012 kl. 12 på 

Midgård 
 
Välkommen och dra ditt strå till stacken då vi har vårtalko på Midgård söndagen den 

22.4.2012. Vi börjar med sysslorna kl. 12. Underhållssektionen har funderat ut vad 
som skall åtgärdas på talkot, så det är bara att följa deras instruktioner. Det finns 

sysslor både ute och inne att välja mellan.  
Ca kl. 17 beräknar vi att arbeten är utförda, för då bjuder aprilgruppen på soppa. 

 

Utflykt till flygmuseet den 16.5.2012 kl. 17.30 
 

Kom med och se på en massa fina flygplan, flygplansmotorer och –utrustning. Du 

kan även hoppa ombord på några flygplan! Vi skall bekanta oss med 
luftfarts historia.  

 
Vi träffas utanför museet kl. 17.30. Adress är Tietotie 3, ett 

stenkast från flygfältet. 
 

Biljetter: 

 8 € för vuxna  
 4 € för pensionärer, barn över 7 år och studerande 

 

Sommarutfärd den 6.6.2012 kl. 19 
 

Vår sommarutfärd är den 6.6.2012 och går ut på att vi har en 

guidad rundtur med spårvagn 3T i Helsingfors. Vi har ju en 
professionell guide i vår förening, nämligen Poa Bäckström, som 

har lovat berätta om sevärdheterna längs rutten 3T. 
 

Vi träffas kl. 19 vid Mannerheimstatyn och hoppar på spårvagnen 
vid Sokos. Var och en betalar själv sin spårvagnsbiljett. Efter den 

guidade turen hoppar vi av spårvagnen vid något trevligt kafé 

där vi kan sätta oss ned och njuta av t.ex. en kopp kaffe eller te. 
 

Välkomna med! 
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Återkommande program: Badminton och sähly 

 

Badminton och sähly i Helsinge skola fortsätter på måndagar ända till mitten av maj. 
Följande dagar är det ingen badminton: måndagarna den 26.3. och den 9.4. 
Följande dagar är det ingen sähly: tisdagarna den 17.4, 1.5. och 15.5. 

 

Övrigt  

 
 en reservering av Midgård är preliminärt gjord för två (2) veckoslut på sommaren 2013 - ett i 

juni samt ett i augusti. Ifall någon föreningsmedlem är intresserad att hyra föreningshuset 

någotdera veckoslutet, bör han/hon anmäla sitt intresse före slutet av januari 2013. Ifall 

ingen anmält sig, friges dessa veckoslut till allmän uthyrning   

 Teatergruppen Rampfeber har föreställningar på Midgård i maj-juni 2012. Mer info se 

http://www.teater.fi/sv/repertoarer/teatrar/view-1176-148  

 NSU arrangerar en journalistkurs för 15-18 åriga ungdomar i St. Michel den 20-22.4 2012. 

Kursen är gratis! Mera information på www.nsu.fi 

 Kolla HTU:s hemsidor www.helsinge-tusby.fi  
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