
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 27.3.2019

MIDIS-info 2/2019
Detta är Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings rf:s andra info-blad för år 
2019, där ni finner information om föreningsverksamheten under 
vårterminen. Se även Evenemangskalendern på föreningens hemsidor 
www.midgard.fi/evenemang. 

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
9.4.19 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (11/12)

 
Midgård Anne Pennala

11.4.19 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (10/12)
11.4 och 25.4

Midgård Rita Niemi

14.4.19 19:00 Yoga (9/10) Midgård Rita Niemi
16.4.19 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (12/12)

 
Midgård Anne Pennala

24.4.19 16:00 Vårtalko i aprilgruppens regi Midgård Magnus Björkvall
25.4.19 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (11/12) Midgård Rita Niemi
28.4.19 19:00 Yoga (10/10) Midgård Rita Niemi
2.5.19 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (12/12) Midgård Rita Niemi

I Juni-augusti firar vi sommarlov från föreningsevenemang
(OBS! Salsturerna börjar då skolorna startar i mitten av augusti)

september öppet Förstahjälpskurs Midgård Päivi Ryyti
september öppet Ordningsmannakurs Midgård Pivi Ryyti
29.9.19 18:00 Septembermöte Midgård Berit Selenius
8.12.19 16:00 Julfest Midgård Anne Pennala

Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton t.o.m. må den 27.5.2019 Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall
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Betalning av medlemsavgiften för år 2019
Vänligen betala medlemsavgiften senast den 5.4.2019 på föreningens konto Aktia 
FI87 4055 1650 0041  99, HELSFIHH. Referensnummer 3777. 

Årsmötet beslöt om de nya medlemsavgifterna, som är 20€ för vuxna (15 år och 
äldre) och 10€ för barn mellan 7-14 år. Barn under 7 år betalar ingen årsavgift. 
Medlemsavgift för ständig medlem är 400€, som motsvarar 20 års medlemskap. 

Ständiga- samt hedersmedlemmar betalar givetvis ingen årsavgift.

http://www.midgard.fi/evenemang
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Ordförandens hälsning

Äntligen kan vi säga att våren är här och det finns säkert många som anser att det var  
ju dags! Jag vill tacka er alla för förtroendet jag fick på årsmötet och jag kommer lyssna  
med skarpa öron på era önskemål och respons.

Vår familj flyttade till Kyrkoby för 10 år sedan och Knapasgänden med härliga grannar  
kändes genast som ett riktigt Hem. Jag har varit aktiv i Hem och Skola föreningarna 
både i lilla och stora skolan. Carola Rundman lockade mig med till line-dansen på  
Midgård för flera år sedan. Så tack Coa, här är jag nu.

Det viktigaste föreningen har, är ni medlemmar. Och för ordet vidare, att det finns plats  
för flera medlemmar också! Kontakta gärna mig, tillsammans kan vi bättre erbjuda  
verksamhet för alla. Målsättningen är, att de unga kunde också känna sig välkomna till  
Midgård.

Under vintern har vi festat, sjungit med Mumin, strechat och yogat tillsammans. Under  
våren kommer föreningen ännu ordna vårtalko den 24 april så om du har möjlighet att  
tillbringa en onsdagskväll på Midgård med kompisar, så är det super. Närmare info om 
vår verksamhet finner du i detta Midis-info nedan.

Kom med!

Tiina

050 2783, tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi

 

Beslut på årsmötet 3.3.2019
Styrelsen 2019
Till ny ordförande för verksamhetsåret 2019 valdes Tiina Nurmi-Kokko, som tidigare har 
varit styrelsemedlem sedan år 2015. Föreningen välkomnar den nya ordföranden, som 
är den första kvinnan som ordförande i föreningens över 110-åriga historia. Därutöver 
gläder vi oss i föreningen över att de två nyinvalda medlemmarna i styrelsen är 
ungdomar.

Styrelsen för år 2019 ser ut som följande:

Ordförande Tiina Nurmi-Kokko

Viceordförande Kristian Pennala

Sekreterare Rita Niemi

Kassör Katja Nummelin-Sailakari

Styrelsemedlem Daniel Hammarström (nyinvald)

Styrelsemedlem Kia Lundberg-Kankare

Styrelsemedlem Margit Kallioniemi-Nygren

Styrelsemedlem Atte Miettinen
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Styrelsemedlem Tommi Kokko (nyinvald)

Styrelsemedlem Carola Rundman

Styrelsemedlem Päivi Ryyti

Husmor och disponent
Marja Björkroth återvaldes till husmor. 

Tyvärr har föreningen inte hittat nån disponent till föreningshuset. Styrelsen tar hand om 
uppgiften tills vidare och tar gärna emot förslag till disponent.

Gruppsammankallarna
Enligt gammal tradition är det de olika arbetsgrupperna, som ansvarar för att arrangera 
månadsträffarna (månadsmöten). Gruppsammankallarnas ansvar är att samla ihop 
några föreningsmedlemmar, som planerar programmet med därtillhörande budget i god 
tid före månadsträffen och informerar om mötesplanerna till styrelsen.

Gruppsammankallarna med suppleanter från år 2018 återvaldes. För att få omväxling för 
arrangörsgrupperna, beslöt årsmötet att bryta den ca 30 år gamla traditionen och rotera 
grupperna så, att det inte är alltid blir samma tid på året, som gruppen i fråga ordnar 
träff. Aprilgruppen förblev oförändrad för år 2019 och roteringen sker ”motsols” fr.o.m. 
höstens grupper. 

Årsmötet  gav styrelsen uppgiften att fundera hur grupperna ser ut i praktiken under 
denna övergånsgperiod. 

Gruppsammankallarna fram till årsmötet 2020 år följande:

Grupp ”Grupp namn” sammankallare suppleant
Aprilgruppen med 
vårtalko (2019)

April2019 Magnus Björkvall Gunnar 
Weckström

Septembergruppen 
(2019)

September2019 Berit Selenius Jean Calais

Decembergruppen 
med julfest (2019)

December2019 Anne Pennala Börje 
Henriksson

Januarigruppen 
(2020)

Januari2020 Marja Björkroth Carola 
Rundman

Marsgruppen med 
årsmöte (2020)

Mars2020 Per-Johan Bäckström Margaretha 
Malmberg

Och efter årsmötet 2020 blir det grupp ”September2019”, som arrangerar vårtalkot, 
”December2019” septembermötet, osv. … och marsgruppen med årsmöte arrangeras av 
”April2019”. 

Föreningsmedlemmar kan också anmäla sig frivilliga till någon av grupperna genom att 
kontakta sammankallaren. Ifall du saknar ifrågavarande sammankallares kontaktupp-
gifter, vänligen kontakta styrelsen via midis@midgard.fi . Likaså, kan man anmäla sitt 
intresse till styrelsen för att bli gruppsammankallare. Årsmötet väljer sammankallarna.
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Årsavgifter
Årsmötet beslöt bibehålla medlemsavgifterna oförändrade (se uppmaning till betalning 
av medlemsavgifter i början på detta info).

Uthyrningsavgift för Midgård år 2019 är 750€/veckoslut och 50€ för medlemmar. För att 
få hyra ut till medlemspris, bör man ha varit medlem i ett år.

Uthyrningsavgiften för bokningar för år 2020 och framåt är 800€.

KOMMANDE PROGRAM

Vårtalko på Midgård den 24.4.2019 kl 16
Hösttalkot var lyckat i.o.m. att vi fick en hel 
del bråte kastat ut från vinden. Vi hoppas 
vårtalkot också lockar medlemmar att 
hjälpa till på Midgård då vi ställer i ordning 
inför sommaren – både ute och inne.

Då det är redan ljust på kvällarna, ordnas 
talkot mitt på veckan, onsdagen den 24 
april. Den som hinner kan komma redan kl 
16, men det passar bra att komma litet 
senare också.  Talkofolket bjuds på 
förfriskningar med tilltugg. 

Stretching och yoga
Tisdags- och torsdagsgrupperna fortsätter ända till månadsskiftet april/maj. 
Tisdagsgruppen möts sista gången den 16.4.18 och torsdagsgruppen den 2.5.18. OBS! 
Ingen stretching på skärtorsdagen den 18.4. 

Vi fortsätter med stretching och yoga på hösten, ifall det finns tillräckligt många 
intresserade. Därför tar vi gärna emot förhandsanmälningar på midis@midgard.fi (eller 
direkt till Rita/050-4387024).

Inbjudan till Vanda UFs 110-årsfest
Vanda Ungdomsförening bjuder in Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings medlemmar till 
sin 110-årsfest på Björkhem lördagen den 13.4.2019 kl 18 på Björkhem, 
Vandaforsvägen 4, 01670 Vanda. Anmälningar senast den 31.3.2019 till info@vuf.fi (se 
närmare info på http://vuf.nsu.webbhuset.fi/svenska/aktuellt)

Förstahjälps- och ordningsmannakurser
Föreningen planerar att arrangera förstahjälpskurs samt ordningsmannakurs på Midgård 
i september. Kurserna kommer att vara på vardagskvällar. Ni kan preliminärt anmäla er 
redan nu till midis@midgard.fi för att försäkra plats på kurserna. Mera info om dessa i 
Midis-info 3/2019, som utkommer i slutet på augusti.
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Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola

• måndagsturen är kl 20-21 med badminton. Kontaktperson Rasmus Björkvall, 
rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. Sista gången för vårterminen 27.5.19.

Övrigt
• Teater Rampfeber spelar pjäsen ”Eftermiddag” på Midgård i maj-juni. Premiär den 

23.5.2019 kl 19. Se närmare www.rampfeber.fi 
• HTU arrangerar allsångsafton på svenska vid kvarnen i Helsinge Kyrkoby ons den 

19.6.19 kl. 18.30. Före det är det kulturvandring på svenska i Kyrkobyn kl 17.15
• NSU arrangerar Nyländsk afton i år på Trio Arenan i Dickursby 19.10.19.
• på www.nos.fi hittar du info om vad som händer på svenska i norra H:fors och 

Vanda
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