
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 22.3.2017

MIDIS-info 2/2017
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf. informerar om sin verksamhet 
under våren 2017. Nedan hittar ni evenemangkalendern, som också 
finns på föreningens hemsidor  www.midgard.fi/evenemang.

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
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. (OBS! kl. 16.30)

Midgård Rita Niemi

01.04.17 19 Vårträff – knytkalas ”BYOB” Midgård
02.04.17 16 YOGA – nybörjarkurs (4/4) Midgård Rita Niemi

April 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (12-13/13)
4.4 och 11.4 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

April 14:00 Barn och ungdomsträff
(datum öppet, informeras senare)

Midgård Victor Bergström

23.04.17 15:00 Vårtalko Midgård Magnus Björkvall
Maj öppet Boboll på Sahara i slutet på maj Sahara Victor Bergström 

Atte Miettinen
Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton och sähly, t.o.m. vecka 19 Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, t.o.m. Vecka 19 Helsinge 
skola

Mats Lehtinen

Ordförandens hälsning
Hej alla !

Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt, första söndagen i mars. Styrelsen fick fullt  
förtroende av sina medlemmar och fortsätter nästan oförändrad detta år.

Föreningen ordnade i början på mars 2017 öppet hus för omgivningens lågstadie-elever.  
Victor och Atte skötte om både marknadsföringen och själva tillställningen.  
Eftermiddagen var en succé med ca 20 barn på Midgård. Det handlade om samvaro,  
lekar och spel. Alla trivdes och vi har fått flera förfrågningar på dylik tillställning. Det kan  
ni vara säkra på att vi ordnar! Datum publiceras under vårens lopp.

Föreningen fortsätter med sitt mångsidiga program för både stora och små. Vi har en fin  
skara på ca 190 medlemmar och föreningens tillställningar är öppna också för vänner  
och bekanta.

Önskar alla en trevlig fortsättning på våren!

Vi ses på Midgård

Kristian Pennala
Kristian Pennala, kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150
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Styrelsen för verksamhetsåret 2017
På årsmötet den 5.3.2017 valdes den nya styrelsen och den ser lika ut så när på 
en styrelse medlem, Mats Lehtinen, som inte ville ställa upp för återval. Vi tackar 
Mats för styrelsearbetet under åren 2015-2016. Styrelsen för år 2017 består av 
10 medlemmar (ordförande + 9 medlemmar). Efter konstitueringen ser styrelsen 
ut som följande:

Ordförande: Kristian Pennala
Viceordförande: Margit Kallioniemi-Nygren
Sekreterare: Rita Niemi
Kassör: Patrik Haldin

Styrelsemedlemmar: Victor Bergström 
Kia Lundberg-Kankare
Atte Miettinen
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

KOMMANDE PROGRAM

Stretching 
Strtchingen fortsätter med tisdags- och torsdagsgrupperna ända t.o.m. vecka 15. 
Sista gången för tisdagsgruppen är den 12.4 och torsdagsgruppen den 
14.4.2016. Vi fortsätter på höstterminen.
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Betalning av medlemsavgiften för år 2017
Vänligen betala medlemsavgiften senast den 5.4.2017 på föreningens konto Aktia 
FI87 4055 1650 0041  99, HELSFIHH. Referensnummer 3777. Skriv dessutom i 
meddelandefältet namnet på de medlemmar vars medlemsavgift det gäller.

Årsavgiften är 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.

Ständiga- samt hedersmedlemmar betalar givetvis ingen årsavgift.
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Yoga
Outi Heikkinen håller en grundkurs i yoga, som har börjat den 12.3.2017 på 
Midgård. Kursen innefattar 4 söndagar i rad och kostar 50€ för medlemmar och 
70€ för icke-medlemmar. Ifall du inte ännu anmält dig, hinner du ännu komma 
med, då det är 2 ggr kvar (då betalar du halva avgiften): sö den 29.3 kl 16.30-
17.30 (OBS klockslag) och sö 2.4. kl 16-17.30.

Vårträff på Midgård lö den 1.4.2017 kl 19
Föreningen arrangerar en ”vårträff” för föreningsmedlemmarna 
och deras vänner. Vi samlas på Midgård lördagen den 1.4.2017 kl 
19, med temat ”BYOB” (Bring You Own Bottle; hämta din egen 
flaska), dvs i knytkalasets tecken.

Träffen är meningen för alla åldrar. Trevlig samvaro med bl.a. 
frågesport och annat ”self made” program finns på agendan.

Pris 10€ vuxna och 5€ för barn. 

Meny: pizza och sallad

Anmälningar: midis@midgard.fi eller 050-
4387024/Rita. Vänligen anmäl er senast den 

28.3.17, så vi vet hur många deltar.  

Välkomna - Detta är inget aprilskämt!

Barn och ungdomskväll i april
Öppet hus arrangerades för ungdomar i medlet på mars. Ca 20 nöjda barn 
deltog, så vi tar det på nytt. Victor och Atte kollar en lämplig dag, som passar 
dem och Midgård är ledig.

Exakt datum publiceras senare på föreningens FB sidor och hemsidor. Även en 
skild epost om detta skickas till medlemmarna, Victor går till Kyrkoby Skola och 
berättar om detta, när datumet blir klart

Vårtalko söndagen den 23.4.2017 klo 15
Aprilgruppen arrangerar talko på Midgård söndagen den 23.4.2106 kl. 15. 
Aprilgruppen med Magnus Björkvall i spetsen ansvarar för ”arbetsledningen” 
samt bjuder på tilltugg + dricka. 

Boboll på Sahara i maj
Victor Bergström och Atte Miettinen har lovat ordna boboll åt 
föreningsmedlemmarna i maj. Då datum och klockslag blir 
klart, informerar vi om detta närmare via epost, instagram ich 
Facebook.
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Septembermöte söndagen den 25.9.2017
”Finland 100-år” till ära arrangerar HTU en bilorientering söndagen den 
25.9.2017. Vår förening har också lovat delta och detta faller in på samma dag 
som vårt septembermöte är planerat. Två flugor i en smäll, så funderar 
septembergruppen ut lämpligt program för föreningsmedlemmarna samt 
2indropparna” från bilorienteringen.

Närmare klockslag är ännu inte bekräftat. Mera om detta i Midis-info 3/2017, 
som utkommer i månadsskiftet augusti-september.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2017 fortsätter t.o.m. 
mitten av maj 2017:

• Måndagsturen är kl. 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus 
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi.

• Tisdagar kl. 17-18 för ungdomar. På programmet sähly. Kontaktperson 
Mats Lehtinen 

Övrigt
• NSUs vårmöte är den 23.3.17
• HTU årsmöte 27.3.17 är på Bykulla i Käinby. 
• Teater Rampfeber ger 8 föreställningar på Midgård under våren 2017. Premiär den 

21.4.2017 och pjäsen heter ”Fyrvaktarens flickor”
• Evenemanget ”Vår i Kyrkoby” den 20.5.2017. 
• Helsingebygdens kör uppträder den 20.5.17 i Kapellet vid Helsinge Kyrka
• HTU:s bilorientering (se septembermöte)
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