
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 28.3.2022

MIDIS-info 2/2022
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings r.f:s 114 verksamhetsår är på 
gång. Följ med våra hemsidor www.midgard.fi/evenemang. 

Ordförandens hälsning

När solen skiner börjat folk röra sig i byn!

Början av året har varit svårt för oss alla och ibland undrar vi vart vi är på
väg i Europa och i hela världen. Vi får höra och läsa varje dag hur
människorna hamnar att lämna allt bakom sig och att framtiden ser dyster
ut. Men vi har också en stark vilja att hjälpa medmänniskor och att
tillsammans nå en bättre framtid. Den stora gula solen har kommit tillbaka
efter de långa vintermånaderna och vi har haft möjlighet att träffa varandra.
Genom att träffa andra människor och genom att göra saker tillsammans,
ger hopp åt oss. Vi hade ett jättetrevligt årsmöte och jag får tacka
arbetsgruppen som ordnade fint program. 

Till sist vill önska er alla glad påsk och en solig vårtid!

Tiina

Medlemsavgiften för år 2022
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En separat epost har 23.3.2022 skickats till medlemmarna med info om betalning av 
medlemsavgifter för år 2022. (Kolla skräpposten, ifall ni inte hittar eposten från 
föreningen).

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99, 
HELSFIHH senast 19.4.2022.

Avgiften är 20€ för 15 år och äldre, 10€ för barn och unga mellan 7 och 14 år. Avgift för 
att bli ständig medlem är 400€, som motsvarar 20 års medlemskap. Kom ihåg att 
använda referensnummer 3777 i samband med betalning av medlemsavgift.

OBS! heders- och ständiga medlemmar betalar naturligvis ingen medlemsavgift.

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
Mars 9.30 Stretching förmiddagsgruppen (3-7/12)

3.3, 10.3, 17.3, 24.3 och 31.3.
Midgård Anne Pennala

Mars 19.30 Stretching kvällsgruppen (3-7/12)
3.3, 10.3, 17.3, 24.3 och 31.3.

Midgård Rita Niemi

Mars 19 Yoga (3-5/10)
13.3, 20.3 och 27.3.
(OBS! ingen yoga 6.3; årsmöte)

Midgård Rita Niemi

April 19 Yoga (6-8/10)
3.4, 10.4 och 24.4.

Midgård Rita Niemi4

04.04.22 14-17 BIOKLUBBEN för barn 7-10 år Midgård Tessa Kokko
April 9.30 Stretching förmiddagsgruppen (8-10/12)

7.4, 21.4 och 28.4
Midgård Anne Pennala

April 19.30 Stretching kvällsgruppen (8-10/12)
7.4, 21.4 och 28.4

Midgård Rita Niemi

April/maj Vårtalko Midgård Berit Selenius
Maj 9.30 Stretching förmiddagsgruppen (11-12/12)

5.5 och 12.5
Midgård Anne Pennala

Maj 19.30 Stretching kvällsgruppen (11-12/12)
5.5 och 12.5

Midgård Rita Niemi

Maj 19 Yoga (9-10/10)
8.5 och 15.5.

Midgård Rita Niemi

Salsturer i Helsinge skola

måndagar 19 Hälsomotion, start 14.2.2022
OBS! Vi jumppar på Midgård då det är 
studentskrivningar 14.3, 21.3 och 28.3

Helsinge 
skola

Katja Nummelin-
Sailakari

måndagar 20 Badminton, start 14.2.2022
OBS! Ingen badminton då det är 
studentskrivningar 14.3, 21.3 och 28.3

Helsinge 
skola

Magnus Björkvall
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HKUF rf:s årsmöte 2022

Årsmötet hölls söndagen 6.3.2022 på Midgård med 24 st 
medlemmar närvarande.

Före förhandlingarna invigde föreningens hedersordförande 
Gunnar Weckström ”officiellt” de nyrenoverade WC-utrymmena
på Midgård med högtidligt tal och tillhörande ceremonier. 

Efter förhandlingarna fick vi höra Gunnar Weckström läsa upp 
ett bidrag till Lyktan om nya hus, som byggts i Kyrkobyn 
mellan 1950 och 1970 talet. Bidraget var skrivet nån gång på 
1970-talet av Gunnars far Otto Weckström. Det var trevligt att
höra hur vackert Otto beskrev de olika husen och deras läge 
och utsikter i förhållande till åkrar, vägar och vattendrag.

Till sist var det utdragning av lotterivinster, som flere fick 
glädjen av att ta med sig hem smått och gott. 

Ett varmt tack till alla, som deltog i årsmötet!

Val av ordförande och styrelsemedlemmar för år 2022
Tiina Nurmi-Kokko återvaldes till föreningens ordförande för år 2022.

Den övriga styrelsen – som kommer att ha sitt konstituerande möte 4.4.2022 – består 
av följande medlemmar: Ann-Kristin Haldin (mandatperiod 2021-2022), Margit 
Kallioniemi-Nygren (2021-2022), Atte Miettinen (2022-2023), Rita Niemi (2021-2022), 
Kristian Pennala (2021-2022), Päivi Ryyti (2022-2023) och som nyinvald i styrelsen Lars 
Selenius (2022-2023).

Husmor
Till husmor för år 2022 valdes Jaana Kyyrä. Marja Björkroth lovade hjälpa Jaana att 
bekanta sig husmorsuppgifterna. 

Disponent
Föreningen gläder sig åt att - efter flere års paus - få en disponent till Midgård. Sari 
Selenius blev vald till disponent för Midgård.

Renoveringsgruppen
Renoveringsgruppens sammansättning är följande: Kristian Pennala (sammankallare), 
Magnus Björkvall, Atte Miettinen, Päivi Ryyti och Marjatta Vuorimaa.
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Grupperna och gruppsammankallarna 
Gruppsammankallarna med suppleanter för år 2022 fram till årsmötet 2023 är följande:

Grupp sammankallare

Aprilgruppen 2022 (vårtalko) Berit Selenius, 
Jean Calais  (suppl.)

Septembergruppen 2022 Anne Pennala, Börje Henriksson (suppl.)

Decembergruppen 2022 (julfest) Marja Björkroth
Carola Rundman (suppl.)

Januarigruppen 2023 Per-Johan Bäckström, Margareta 
Malmberg (suppl.)

Marsgruppen 2023 (årsmöte) Magnus Björkvall,
Gunnar Weckström (suppl.)

Årsavgifter
Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgifterna oförändrade. Se betalningsinstruktio-
nerna i början på detta info.

Uthyrningsavgiften för Midgård år 2022är 800€ per veckoslut för utomstående. 
Medlemmarnas uthyrningsavgift höjdes från 50€ till 100€.

För att få hyra ut till medlemspris, bör man ha varit medlem minst i ett år.

Kommande program

Bioklubben 4.4.22 på Midgård
Barn i åldern 7-10 år välkomnas på bio till Midgård måndagen den
4. april kl 14-17. Vi ser på film tillsammans och blir bjudna på 
någonting gott att mumsa på under filmen.

Har du frågor om bioklubben, kontakta ordörande Tiina.

Badminton 
Badminton, som är på måndagar kl 20-21 i Helsinge skola, är på paus för tillfället och 
fortsätter igen 4.4.22 efter att vårens studentskrivningar är avklarade. Nya spelare 
välkomnas!

Hälsomotion
Hälsomotionen på måndagar kl. 19-20 hålls på Midgård medan studentskrivningar pågår 
i Helsinge skola. Vi flyttar oss till Helsinge skola igen 4.4.22.
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Stretching
Stretchingen fortsätter på torsdagar på Midgård t.o.m 12.5.22 med 2 grupper:

• förmiddagsgruppen kl. 9.30-10.30

• kvällsgruppen kl. 19.30-20-30

Yoga
Yogan fortsätter likaså på Midgård på söndagar kl. 19-20 ända t.o.m 15.5.22.

Ifall du vill hoppa in mitt i terminen (gäller både yogan och stretchingen) vänligen  
kontakta midis@midgard.fi eller tfn 050-4387024/Rita.

Byakaffe ons 20.4. kl 16-18
Alla villiga har sannoligt fått sina coronavaccin så vi kan
tryggare träffas fysiskt igen. På årsmötet bestämde vi att
återuppliva byakaffe-traditionen efter ”coronapausen”.
Välkomna på årets första byakaffe till Midgård onsdagen den
20. april kl 16-18! Fritt umgänge med kaffe och dopp. 

Vårtalko i april/maj
Exakt datum för vårtalko är inte ännu fastställt men det kommer sannolikt att vara i 
slutet på april eller i början på maj. Vi återkommer med separat epost om talkot senare. 

Kontaktuppgifter
Föreningens epostadress: midis@midgard.fi 
Föreningens webbsidor www.midgard.fi 
Ordförande Tiina Nurmi-Kokko tfn 050-2783
Vaktmästare Päivi Ryyti tfn 041-5261897
Disponent: Sari Selenius tfn 041-443 1373
Husmor: Jaana Kyyrä, 044-275 2875

Övrigt
• Vanda UF bjuder på en nyskriven pjäs ”Agathas arv”, som spelas på Björkhem 

(Vandaforsv. 4) med premiär 25.3.2022 kl. 19. Övriga föreställningar 30.3, 2.4, 
6.4 och 8.4. Boka biljetter på vufteater@gmail.com.

• Norr om Stan r.f. arrangerar klubbverksamhet på svenska i norra Helsingfors och 
Vanda. Se föreningens webbsidor www.nos.fi

Midis-info 2/2022 5(5)

http://www.nos.fi/
mailto:vufteater@gmail.com
http://www.midgard.fi/
mailto:midis@midgard.fi
mailto:midis@midgard.fi

	Ordförandens hälsning
	När solen skiner börjat folk röra sig i byn!
	Medlemsavgiften för år 2022
	HKUF rf:s årsmöte 2022
	Val av ordförande och styrelsemedlemmar för år 2022
	Husmor

	Disponent
	Renoveringsgruppen
	Grupperna och gruppsammankallarna
	Årsavgifter

	Bioklubben 4.4.22 på Midgård
	Badminton
	Hälsomotion
	Stretching
	Yoga
	Byakaffe ons 20.4. kl 16-18
	Vårtalko i april/maj
	Kontaktuppgifter
	Övrigt


