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MIDIS INFO 4/2011 
 

Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den 
Ansvarig/ 
sammankallare 

25.9.2011 18 Månadsmöte & bingo Midgård  Gunilla Öhman 

08.10.2011 19 Höstfest Midgård 3.10.2011 Mikael Selenius/Mats 

Bergström 

20.11.2011 18 Månadsmöte  Midgård  Poa Bäckström 

09.12.2011 18 Julfest Midgård  Berit Selenius 

15.1.2011 Öppet Barnfest Midgård  Barnsektionen 

Återkommande program  
måndagar 20-22 Badminton Helsinge skola - Rasmus Björkvall 

tisdagar 19-20 Sähly Helsinge skola - Kim Niskanen 

 
KOM IHÅG att följa med föreningens webbsidor www.midgard.fi  

Badminton & sähly börjar 

Salturerna i Helsinge skola börjar vecka 36. Första badmintonturen är 

måndagen den 5.9.2011 och sählyturen tisdagen den 6.9.2011. 
OBS! 13.9. samt 22.11.2011 är badminton och sählyturerna annulerade. 

Gymnastiksalen är i skolans egen användning 
 

Kommande program inom föreningen 

Hösttalko onsdagen den 28.9.2011 kl. 17 på Midgård 
Det är dags igen att snygga upp inför vinter vintern i föreningshuset – både inne och 
ute. Talkot börjar genast då Eftis slutat för dagen. De, som har möjlighet att komma 

tidigare, välkomnas att ta tjuvstart med arbetet. korvmästarna ser till att vi efter talkot 
får något gott som belöning. Kom med och hjälpa till – ju fler vi är, desto roligare har vi! 

 

Linedans fortsätter 

 
Linedansen fortsätter tisdagar kl 18:00-19.30 på Midgård.  

Datum: 18.10.11; 25.10.11; 08.11.11;15.11.11; 22.11.11 och eventuellt 29.11.11.  
Ledaren är Kristina Fagerholm ( såsom tidigare)   

 

Oktoberfest 08.10.2011 klo 19:00 
 
Höstefesten går av stapeln lördagen den 8.10 kl 19:00 på Midgård.  
Vi ska få njuta av höstfest i Oktober, dvs. en riktigt oktobersfest  

med därtillhörande stämning, mat, dryck samt musik.  
Anmälningar tas emot av midis@midgard.fi, Mikko Selenius(0400-421573) samt Mats 

Bergström(050-5252987). Anmäl er senast 3.10 

 

 

 

 

http://www.midgard.fi/
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Kristina från Duvemåla musikal 

 
 
Det finns biljetter till föreningsmedlemmarnas förfogande till två föreställningar i maj: 
onsdagen 2.5 och torsdagen den 3.5  

Efterson så gott som alla föreställningar är slutbokade, vill teatern ha besked om 
reserverade biljetter vid årsskiftet. Därför ber vi er vänligen boka era biljetter i tid, 
senast den 19.12.2011. Reservera biljetter per epost till midis@midgard.fi Var vänlig och 

anmäl namn, tel. nr, antal biljetter (vuxna/barn) information om biljettpriser samt 
försteällningens längd kommer senare. 

Återkommande program: Badminton och sähly 

Badminton börjar i Helsinge skola må den 5.9. kl 20-22 kontaktperson Rasmus Björkvall 

Sähly börjar i Helsinge skola ti den 6.9. klo 19-20. kontaktperson Kim Niskanen 

Nya spelare välkomnas både på må och tisdag! 

Övrigt  

 

NSU blletin: Delta gratis i Teaterbåten 23-24.9 För att uppmuntra teaterintresset 

bjuder nu NSU Nyländska UF-medlemmar på ett resepaket. I paketet som är kostnadsfritt ingår 

deltagar-avgiften, hytten på båten (C-hytt) och tur retur resan med tåg från Nyland till Åbo 

hamn. Dessutom bjuder FSU er på lunchbuffé ombord på båten. Om intresse. Skicka e-post till 

putte@nsu.fi 

 

 

 

Styrelsen för år 2011 

Ordförande:  Kristian Pennala 

Viceordförande:  Magnus Björkvall 
Sekreterare:  Rita Niemi 
Kassör:   Sonja Gummerus 

Övriga styrelsemedlemmar: Karl-Erik Bergström 
Mats Bergström 

Kim Niskanen 
Carola Rundman 

Päivi Ryyti 
Mikael Selenius 
Gustav Weckström 

 

Medlemsavgifterna för år 2011 (påminnelse) 

Medlemsavgifterna för år 2011 är samma som år för år 2010, dvs. 10€ för vuxna och 5€ 
för barn under 15år.Vi påminner alla om att meddela för vem betalningen erläggs i 

samband med betalningen.  
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