
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 14.9.92014

MIDIS-info 3/2014
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 hösten 2014.

Följ med vår evenemangskalender på hemsidorna www.midgard.fi/evenemang 

Datum Kl. Vad Var Ansvarig/
sammankallare

28.09.14 15 Septembermöte Kyrkobyn Poa Bäckström
07.10.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
09.10.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
14.10.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
14.10.14 18 Linedans Midgård Coa Rundman
16.10.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
21.10.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
21.10.14 18 Linedans Midgård Coa Rundman
23.10.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
28.10.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
30.10.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
04.11.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
06.11.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
08.11.14 19 HÖSTFEST Midgård Mats Bergström
11.11.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
11.11.14 18 Linedans Midgård Coa Rundman
13.11.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
18.11.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
18.11.14 18 Linedans Midgård Coa Rundman
20.11.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
25.11.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
25.11.14 18 Linedans Midgård Coa Rundman
27.11.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
02.12.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
04.12.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
09.12.14 10 Stretching – tisdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
11.12.14 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
14.12.14 öppet Julfest Midgård Berit Selenius

Återkommande program
måndagar 20-21 Badminton och sähly Helsinge skola Rasmus Björkvall
tisdagar 17-18 Sähly (och annat roligt) Helsinge skola Jens Lehtinen
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Ordförandens hälsning
Hej,

Sommaren har skridit till sitt slut och hösten står vid dörren. Styrelsen samlades i mitten av 
augusti till sitt första möte efter sommarpausen. Den i maj anställda arkitekten hade fått 
sitt första utkast färdigt för den kommande takrenoveringen på Midgård. På basen av 
ritningarna beslöt styrelsen att fortsätta på projektet. Följande skeden skulle vara att 
ansöka om byggnadstillstånd av Vanda stad. Samtidigt börjar vi även arbetet för att få ihop 
tillräcklig finansiering för arbetet.

Hoppas att många kan ta del i hösttalkot. Det blir ett bra tillfälle att presentera skisserna på 
det nyt taket.

Vi har igen en händelsefull vinter framför oss. Hoppas var och en hittar något i eget intresse 
bland våra evenemang. Vi ses på Midgård eller i Helsinge skola!

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

Uthyrning av Midgård åt medlemmar
Följande veckoslut sommaren 2015 är reserverade för uthyrning till 
medlemmar: 27.6.2015 och 15.8.2015.

Boka senast den 31.1.2015, varefter dessa veckoslut frigörs för 
allmän uthyrning, ifall ingen medlem har visat intresset för dessa 
datum.

Föreningshuset Midgård uthyres till medlemspris för medlemmarnas 
egna tillställningar (bröllop, födelsedag, familjefest el.dyl). Man skall 
ha varit medlem minst ett år för kunna hyra Migård till medlemspris.

I samband med bokning skall hyresgästen anmäla till vaktmästaren att hon/han är medlem 
samt hurudan tillställning det är frågan om. Vaktmästaren meddelar om bokningen till 
styrelsen, som kollar medlemskapet och fastställer det slutliga uthyrningspriset varefter 
vaktmästaren informerar beslutet till hyresgästen.

KOMMANDE PROGRAM

Salsturerna i Helsinge skola
Föreningen har erhållit följande salsturer i Helsinge skola för höstterminen 2014:

• måndagsturen är kl 20-21. Badmintor har varit på programmet de senast åren, men 
även annan slags motion och spel kan tänkas, ifall deltagarna så önskar. 
Kontaktperson för måndagsturen är Rasmus Björkvall (rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi)

• tisdagar kl 17-18 är ägnad för barn och ungdomar. Det är fritt fram att använda 
gymnastiksalen till det, som intresserar gruppen mest. Sähly, volleybll, korgboll, osv. 
Jens Lehtinen (jens_lehtinen@hotmail.com) är kontaktperson. 
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Septembermötet den 28.9.2014 kl 15
Höstens första möte är septembermötet den 
28.9.2014. Septerbergruppen (sammankallare Poa 
Bäckström) har ordnat med rundvandring i Kyrkobyn. 
Arkelog Andreas Koivisto kommer och berätta om 
Kyrkobyns historia och de senaste fynden i samband 
med grävningarna  prostgården.
Vi träffas kl 15 på Kyrkplanen (OBS klockslaget!)
Efter rundvandringen går vi till Laurentius  cafét och 
tar oss en kopp kaffe. 

Talko den 5.10.2014
Hösttalkot på Midgård är söndagen den 5.10.2014 kl. Vi börjar kl 12. Talkofolket bjuds på 
korv och dryck. Info om den kommande takrenoveringen på föreningshuset.

Stretching, start den 7.10
Vi fortsätter med strechingen i oktober med samma grupper som på 
våren dvs. Tisdagar kl 10-11 och torsdagar kl 19.30 – 20.30. Båda 
grupperna träffas 10ggr, tisdagsgruppen börjar den 7.10 och 
torsdagsgruppen den 9.10. Pris 60€ för medlemmar och 90€ för icke-
medlemmar. Anmäl er per epost till midis@midgard.fi eller per telefon 
050-4387024/Rita.

Linedance på Midgård, start den 14.10
Kristina har till vår glädje lovat ställa upp igen och hålla Linedance-
kurs på Midgård. Kursen börjar tisdagen den 14:de oktober kl. 18.00 - 
19.30 (eller så länge vi orkar!)

Det ryms ”nya” med så ta med en vän - eller varför inte med 
detsamma flere - för att få uppleva en trevlig motionskväll i takt med 
fin musik och i sällskap med mysiga personer, som inte bryr sig om 
sina egna, och absolut INTE om andras eventuella ”felsteg”! Vi brukar 
öva upp skratt-musklerna till MAX under ledaren Kristinas tålmodiga 
och professionella ledning! Väl mött på Midgård!

Linedans-datumarna är: 14.10, 21.10., 11.11. 18.11. och 25.11.2014

Höstfest den 8.11.2014
Höstfest med mat och dryck på Midgård är den 8.11.2014. Skriv upp detta datum i era 
kalendrar. 
Festprogrammet är ännu inte fastställt då festkomittén med Mats Bergström som 
sammankallare, är ännu i planeringskedet. Kontakta Mats ifall ni vill delta i arrangemangen.

Ni kan anmäla er redan nu till festen (midis@midgard.fi). Mera om detta i nästa Midis-info. 

Julfest den 14.12.2014
Vår traditionella julfest är söndagen den 14.12.2014 på Midgård. Mera om detta i nästa 
Midis-info.
Övrigt

• Teater Rampfeber har föreställningar på Midgård fortsätter under hösten 2014. Se 
www.rampfeber.fi 
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