
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 30.8.2015

MIDIS-info 3/2015
Här får ni information om kommande verksamhet i föreningen. Nedan ser ni 
evenemangskalendern för hösten och början av vintern 2015. Evenemangskalendern 
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.

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
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
04.10.15 15 Hösttalko Midgård Magnus Björkvall
11.10.15 17 Jooga-kurs (2,5 h) Midgård Rita Niemi
13.10.15 18 Linedans (1/5) Midgård Coa Rundman
20.10.15 18 Linedans (2/5) Midgård Coa Rundman
25.10.15 17 Jooga -kurs (2,5 h) Midgård Rita Niemi
27.10.15 18 Linedans (3/5) Midgård Coa Rundman
30.10.15 18 Halloween disco för barn Midgård Tiina Nurmi-Kokko
07.11.15 18 Höstfest med Helsingers Midgård Magnus Björkvall
10.11.15 18 Linedans (4/5) Midgård Coa Rundman
27.11.15 18 Linedans (5/5) Midgård Coa Rundman
12.12.15 16 Julfest (OBS! lördag!!) Midgård Berit Selenius

Återkommande program
måndagar 20-21 Badminton och sähly, fr.om 7.9.2015 Helsinge 

skola
Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, fr.om 1.9.2015 Helsinge 
skola

Jens Lehtinen

Ordförandens hälsning

Hej på er,

Sommaren skrider mot sitt slut. Skolorna har igen börjat och semestrarna är slut för de 
flesta. Det är alltså dags att återvända till Midgård och vår fina förening.

Kommande vinter innebär många traditionella sammankallningar, men också en del helt 
nya och intressanta evenemang. Hur många av er har t ex provat på joga tdigare? Nu 
finns det en chans att göra det på Midgård. Vi ordnar två dagars jogakurs under hösten.

Jag vill även lyfta fram från händelsekalendern den kommande höstfesten. Det skall bli 
alla tiders fest på Midgård. Läs mera om kommande program och händelser i detta 
Midis-info och följ föreningens händelsekalender på webbplatsen. 
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Kom alla med och ta med också era vänner till Midgård. Det blir bara roligare desto flera 
vi är. Vi ses på Midgård!

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

KOMMANDE PROGRAM

Stretching 
Outi fortsätter att 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.
Pris för stretching (10 ggr) för höstsäsongen är 80€ för medlemmar 
och 200€ för icke-medlemmar.

 
Sista anmälningsdagen för stretching är den 6.9.2015. Anmälningar per epost till 
midis@midgard.fi eller tfn 050-4387024/Rita. Obs! Ingen stretching under 
november månad. 

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

Hösttalko sö den 4.10.2015 kl. 15
Hösttalkot på Midgård är söndagen den 4.10.2015 kl. 15. 
Underhållsgruppen bjuder på talkofolket grillad korv och dryck. Vi 
kommer att kratta, putsa rännorna i taket, tvätta fönster ute och tvätta 
köket. Tag med dig till talko krattor, gamla trasor (t.ex slitna kläder) och 
rengöringsmedel.   

Linedans
Linedansen fortsätter på höstterminen på Midgård. Datumen är 
den 13.10, 20.10, 27.10, 10.11 och 17.11.2015. 
Vi välkomnar nya linedansare. Passar för alla från 14 år uppåt och 
inga förhandskunskaper krävs!
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Joogakurs för nybörjare den 
11.10. och 25.10.2015
Outi Huovinen kommer att hålla en inledning till 
jooga under två söndagar i oktober (2x2,5h). 
Tidpunkterna är 11. och 25.10 kl. 17-19.30.

Pris för medlemmar är 40€ per person. 
Anmälning senast den 4.10.2015 per epost till 
midis@midgard.fi eller tfn 050-4387024/Rita.

Halloween disco för barn fre den 
30.10.2015 kl. 18-20
Disco arrangeras tillsammans med Kyrkoby Hem och Skola 
föreningen! Alla barn från ÅK 3-6 är inbjudna. 
Danstävlingar, buffé. Pris endast 2 €. 

Höstfest den 7.11.2015 kl. 19

Skriv upp datumet redan nu – kom med och fira 
höstfest med Helsingers Show & Dinner  (Obs. Ny 
show!). Mera information om festen i oktober    

Julfest lö den 12.12.2015 kl. 16 
Skriv upp datumet lördagen den 12 december. Det är då vi firar vår traditionella julfest 
på Midgård med julgröt, glögg och pepparkakor samt allsång, ringlekar och får besök av 
bl.a vår gamla vän julgubben. 
  

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för höstterminen 2015 fortsätter t.o.m. början av 
september 2015 (vecka 36):

• måndagsturen är kl 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus 
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. OBS! Första måndagsturen är den 7.9. 

• tisdagsturen kl 17-18, start den 1.9.2015, sähly för ungdomar. Kontaktperson 
Jens Lehtinen   jens_lehtinen@hotmail.com 
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Övrigt

• Skörde- och museidag på Vanda lantbruksmuseum den 19.9.15 kl 10-14
• Nyländsk Afton den 3.10.2015 kl. 17-23 i Borgå idrottshall. Se mer info www.nsu.fi
• Kyrkoby-Tolkby Marthakrets höstbasar den 11.10.2015 kl.11-13 i Bagarstugan
• HBK konsert: “Sång och dans kring granen” den 6.12.2015 kl. 16 i Helsinge skola
• HBK:s traditionella julkonsert den 19.12.2015 kl. 18 i Helsinge kyrka S:t Lars
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