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Evenemangskalender
Kom ihåg att följa med våra webbsidor www.midgard.fi . Där får ni del av de senaste
aktuella händelserna i föreningen. Nedan ser ni evenemangskalendern för våren 2014.
Datum

Kl.

Vad

Var

27.04.14

14

Talko

Midgård

Ansvarig/
sammankallare
Magnus Björkvall

04.06.14

16.30

Sommarutfärd

Tusby

Poa Bäckström

28.09.14

öppet

Septembermöte – Kyrkoby teema

I Kyrkobyn

Poa Bäckström

Stretchingen fortsätter på hösten

Midgård

Rita Niemi

okt-dec
08.11.14

19

Höstfest

Midgård

Magnus Björkvall

14.12.14

18

julfest

Midgård

Berit Selenius

Återkommande program *)
måndagar

20

Badminton (eller ev. annat – förslag?) Helsinge skola Rasmus Björkvall

tisdagar

18?

Sähly (eller ev. annat – förslag?)

Helsinge skola Kristian Pennala

*) tidtabellen fastställs senare av Vanda stad. De utsatta tidpunkterna är de, som
föreningen ansökt om. Ifall ni har förslag till annat program än badminton och sähly, kom
gärna med förslag.

Ordförandens hälsning
Hej,
föreningens årsmöte var i början på mars. Hela den gamla styrelsen fortsätter och
dessutom valdes Patrik Haldin till ny styrelsemedlem. Efter det konstituerande mötet
fick Patrik dessutom en mycket viktig post - nämligen föreningens kassörsuppgift. Vi
hälsar Patrik välkommen till styrelsen!
Vi hoppas att så många som möjligt av föreningsmedlemmarna ställer upp på vårtalkot
den 27.4.2014 på Midgård samt på sommarutfärden den 4-6-2014. Se närmare info
nedan under rubriken ”kommande program”.
Föreningen forsätter att informera om kommande händelser via Midis-infon, på vår
webbplats www.midgard.fi , på facebook-sidan https://www.facebook.com/helsingeuf
samt via e-post. Förslag från föreningmedlemmar gällande verksamhet, evenemang eller
utfärder tas emot med tacksamhet. Kontakta mig med förslag.
Önskar alla en trevlig vår

Kristian Pennala
kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150
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Styrelsen och sektionerna för verksamhetsåret 2014
Styrelsen 2014:

Kristian Pennala, ordförande
Mats Bergström, viceordförande
Sonja Gummerus, sekreterare
Patrik Haldin, kassör
Rita Niemi, informatör
Magnus Björkvall, styrelsemedlem
Per-Johan Bäckström, styrelsemedlem
Carola Rundman, styrelsemedlem
Päivi Ryyti, styrelsemedlem
Gustav Weckström, styrelsemedlem

Barn- och ungdomssektionen:
Päivi Ryyti (sammankallare), Victor Bergström, Atte Miettinen, Heidi Pennala, Benjamin
Sailakari och Oscar Selenius
Underhållssektionen:
Johan Björkroth (disponent, sammankallare), Kaj-Erik Bergström, Magnus Björkvall,
Fjalar Björkroth, Per-Johan Bäckström, Olli Sailakari, Berit Selenius, Börje Selenius,
Gunnar Weckström och Gustav Weckström
Sportsektionen:
Kristian Pennala (sammankallare), Jan Björkroth, Alex Lehtinen och Benjamin Sailakari

Kom ihåg medlemsavgiften för år 2014
Årsmötet beslöt att bibehålla årsavgifterna oförändrade, dvs.
15€ för vuxna och 7,50€ för barn mellan 7-15 år. Barn
under 7 år betalar ingen årsavgift. Medlemsavgift för ständig
medlem är 300€, som motsvarar 20 års medlemskap.
De medlemmar, som inte ännu betalat årsavgiften, ombedes att
göra det med det snaraste. Medlemsavgiften betalas in på
föreningens konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99,
HELSFIHH. Skriv i meddelandefältet namnet på de medlemmar
vars medlemsavgift det gäller.
Ständiga- samt hedersmedlemmar betalar givetsvis ingen årsavgift.

KOMMANDE PROGRAM
Talko den 27.4.2013 kl 14
Vårtalkot på Midgård hålls söndagen den 27.4.2014 med start kl 14.
Talkofolket bjudes på soppa, som tack för sin insats. Vi jobbar både
ute och inne. Arbetsuppgifterna består bl.a. av krattande,
fönstertvätt och reparering av stolar. Aprilgruppen gör upp en
arbetsplan för både ute- och innesysslor till talkot.
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Sommarutfärd den 4.6.2014
Föreningen arrangerar en sommarutfärd onsdagen
den 4.6.2016 med start kl. 16.30 från kyrkplanen
invid Helsinge kyrka. Vi beger oss med buss norrut
mot Tusby. Vi har guidning hela bussresan och kör
runt Tusby träsk och bekantar oss med
konstnärssamhället. Vi besöker Halosenniemi
(www.halosenniemi.fi) samt Lottamuseét
(www.lottamuseo.fi/sv).
Pris (endast!) 20€/person, inkluderande både buss, guidning och inträdesavgifter.
Möjlighet till kaffe vid Lottamuseét, som var och en betalar själv. Anmälningar tas emot
per epost midis@midgard.fi eller per telefon 0500-210390/Poa Bäckström senast den
15.5.2014.

Septembermötet den 28.9.2014
Höstens första möte är septembermötet den
28.9.2014. Reservera detta datum i era
kalendrar, för då skall vi bekanta oss med
Kyrkobyn (med guidning).
Klockslaget och närmare program är ännu
öppet, men var beredda på att vi gör en
rundtur i byn, som börjar på eftermiddagen
och rundan avslutas med kaffe på Midgård.
Mera om detta i nästa Midis-info, som
utkommer i augusti/september.

Övrigt
•

•
•

Vandasällskapet öppnar ”Kyrkoby sommar” med ett evenemang på kyrkplanen
invid Helsinge kyrka den 17.5. kl 10-14. I samband med detta är muséet öppet
samt också det andra magasinet på kyrkbacken.
Teater Rampfeber har föreställningar på Midgård under våren och hösten 2014.
Start den 3.6.2014. Se www.rampfeber.fi
Svensk allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge Kyrkoby. Datumet är
onsdagen den 18.6.2014 och klockslaget 18.30. Sångledare är Gunnar Weckström
och för musiken svarar Klaus Pennanen.
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