
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 22.4.2015

MIDIS-info 2/2015
Evenemangskalender
Där får ni del av de senaste aktuella händelserna i föreningen. Nedan ser ni 
evenemangskalendern för resten av våren och delvis hösten 2015. Evenemangskalen-
dern finns också på hemsidorna www.midgard.fi/evenemang. Kom ihåg att också i övrigt 
följa med våra webbsidor www.midgard.fi, där den mest aktuella informationen kan hittas.

Datum Kl. Vad Var Ansvarig/
sammankallare

20.04.15 18.30 Stretching- extra Midgård Rita Niemi
26.04.15 15 Vårtalko Midgård Magnus Björkvall
04.05.15 18.30 Stretching - extra Midgård Rita Niemimama
I maj Megazone (datum öppet) Flamingo Mats Lehtinen
03.06.15 18 Frisbeegolf Brobacka Kristian Pennala
08.09.15 10 Stretching- tisdagsgruppen börjar Midgård Rita Niemi
10.09.15 19.30 Stretching- torsdagsgruppen börjar Midgård Rita Niemi
27.09.15 18 Månadsmöte Midgård Poa Bäckström
13.10.15 18 Linedans (1/5) Midgård Coa Rundman
20.11.15 18 Linedans (2/5) Midgård Coa Rundman
27.11.15 18 Linedans (3/5) Midgård Coa Rundman
07.11.15 19 Höstfest Midgård Magnus Björkvall
10.11.15 18 Linedans (1/5) Midgård Coa Rundman
17.11.15 18 Linedans (1/5) Midgård Coa Rundman
datum 
öppet

Julfest Midgård Berit Selenius

Återkommande program
måndagar 20-21 Badminton och sähly Helsinge skola Rasmus Björkvall
tisdagar 17-18 Sähly (och annat roligt) för ungdomar Helsinge skola Jens Lehtinen

Ordförandens hälsning
Hej alla föreningsmedlemmar,

Föreningens årsmöte var den den 1.3.2015 och då valdes 3 st nya föreningsmedlemmar 
in till styrelsen – Margit Kallioniemi-Nygren, Tiina Nurmi-Kokko och Mats Lehtinen. Per-
Johan Bäckström och Gustav Weckström var i tur att avgå från styrelsen och ville inte 
ställa upp för återval. Föreningen tackar dessa herrar för sin insats i styrelsen!

Styrelsen höll sits tillsammans med gruppsammankallarna. Vi hade en fin diskussion 
gällande möjligheter och ideer om kommande program på månadsträffarna på Midgård. 
Alla medlemmar har blivit hänvisade till någon av månadsgrupperna. Kontaktuppgifterna 
har skickats till gruppsammankallarna. Hoppas att dessa nya kontakter kan utnyttjas och 
leder till fina evenemang på Midgård som vi alla gärna vill delta i. 

Talkot är också på kommande. Hoppas att så många som möjligt av oss kan delta. Det 
finns en hel del saker att fixa, både inom- och utomhus. Arbetsuppgifterna koordineras 
av aprilgruppen och husmor. Kom alla och hjälpa till!
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Takrenoveringen framskrider. De tekniska ritningarna väntar på godkännande och vi 
fortsätter med att jobba med finansieringen. Arkitektritningarna på det nya taket 
kommer att finnas till påseende under talkodagen den 26.4.15

Önskar alla en god fortsättning på våren. Vi ses på Midgård!

Hälsningar

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

AKTUELLT

Betalning av medlemsavgiften för år 2015
Kom ihåg att betala medlemsavgiften 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€.

De medlemmar, som inte ännu betalat årsavgiften, ombedes att göra 
det med det snaraste  senast den 30.4.2015. 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.

Styrelsen för verksamhetsåret 2015
Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2015 består av följande föreningsmedlemmar:

Ordförande: Kristian Pennala
Viceordförande: Mats Bergström
Sekreterare: Rita Niemi
Kassör: Patrik Haldin
Styrelsemedlemmar: Magnus Björkvall, Sonja Gummerus, Margit 

Kallioniemi-Nygren, Mats Lehtinen, Tiina Nurmi-Kokko, 
Carola Rundman, Päivi Ryyti

Gruppsammankallarna
Januarigruppen: Anne Pennala, suppleant Börje Henriksson
Februarigruppen (årsmötet): Marja Björkroth, suppleant Carola Rundman
Aprilgruppen: Magnus Björkvall, suppleant Gunnar Weckström
Septembergruppen: Per-Johan Bäckström, suppleant Margareta Malmberg
Decembergruppen (julfesten): Berit Selenius, suppleant Jean Calais
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KOMMANDE PROGRAM

Vårtalko söndagen den 26.4.2015 kl. 15
Vårtalkot på Midgård är söndagen den 26.4.2015 kl. 15 på Midgård. 
Talkofolket bjuds på soppa med skärgårdsbröd och dricka (bl.a. öl från 
vårfesten) . 

Behov för storstädning av Midgård: golv, väggar, toaletter, fönster, 
golvlister, skjutdörrar, bord och stolar, etc. Aprilgruppen med Magnus 

Björkvall i spetsen ansvarar för ”arbetsledningen”. Anmäl gärna på förhand åt Magnus 
(m.bjorkvall@kolumbus.fi, 040-5708900), vilka jobb du bidrar till, så han kan göra upp 
arbetslistan.

Tag med till talkot gamla trasor (t.ex. slitna T-skjortor, som slängs efter användning) och 
rengöringsmedel (”rester”) man vill bli av med. 

Megazone
Föreningsmedlemmar samlas till Flamingos Megazone i maj för att spela laserspel. Exakt 
datum är ännu öppet. Vi skickar en epost till medlemmarna med 
anmälningsinstruktionen, när datumet blir klar. Sammankallare Mats Lehtinen.

Frisbeegolf den 3.6.2015
Kom och fira en trevlig sommarkväll i Brobacka med att 
testa på hur frisbeen flyger i sommarkvällen!
Vi samlas vid Brobacka sportplans parkering kl 18. Ta med 
frisbee och picknick. Väderreservation. Kontakt-person 
Kristian Pennala. 

Septembermöte sö den 27.9.2015
Den 27.9.15 kl 18 samlas vi på Midgård på månadsmöte. Septembergruppen har bjudit 
in den professionella guiden Ralf Löfström, som berättar om sina resor och  olika 
kulturer. Kaffe med dopp samt lotteri. Välkomna!

Linedans
Linedansen forsätter på höstterminen på Midgård. Datumen är den 
13.10, 20.10, 27.10, 10.11 och 17.11.15.

Stretching
Outi har lovat hålla stretching åt oss på Midgård på höstterminen (2 grupper á 10 ggr) . 
Tisdagsgruppen börjar den 8.9.15 och torsdagsgruppen den 10.9.15. Mera om detta i 
Midis-info 3/2015, som utkommer i augusti. Obs! Ingen stretching under november 
månad 

Höstfest den 7.11.2015
Skriv upp datumet – höstfest med Helsingers (ny show!). Mera om detta i nästa Midis-
info.
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Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2015 fortsätter t.o.m. mitten av 
maj 2015 (vecka 20):

• måndagsturen är kl 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus Björkvall, 
rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. OBS! Inga salsturer den 20.4 och den 4.5, pga. 
skolans eget bruk av salen.

• tisdagar kl 17-18, start den 13.1.2015, är ägnad för ungdomar. På programmet 
sähly, brännboll, futsal osv. Kom med! Eventuella frågor till kontaktpersonen Jens 
Lehtinen, jens_lehtinen@hotmail.com 

Övrigt
• Kyrkobydagen den 16.5.15 klo 10 på kyrkplanen invid Helsinge kyrka. Öppning av Kyrkoby 

sommar. Arrangör Vanda stad, HTU mm. 
• NSU arrangerar Show & Dinner på Bygdehemmet den 24.4.2015 kl 19. Anmälningar 

kansliet@nsu.fi 
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