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MIDIS INFO 1/2012 
 

Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den 
Ansvarig/ 
sammankallare 

11.02.2012 14 Friluftsdag Brobacka idrottsplan  Sportsektionen 

03.03.2012 09 Skidutfärd Messilä 28.2.2012 Sportsektionen 

04.03.2012 18 Årsmöte Midgård  Styrelsen 

31.3.2012 18 Vårfest Midgård  Styrelsen 

22.04.2012 12 Vårtalko + 

månadsmöte 

Midgård  Styrelsen 

I maj  Utflykt->flygmuseet flygmuseet  Styrelsen 

6.6.2012 16 Vår/sommarutfärd Sveaborg  Styrelsen 

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

tisdagar 19-20 Sähly Helsinge skola - Kristian Pennala 

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

Medlemsavgifterna för år 2011 

Ifall någon ännu har 2011 på sit samvete, påminner vi om att erlägga 
medlemsavgiften. 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.  

Kommande program inom föreningen 
 

 

Friluftsdag i Brobacka 11.02.2012 klo 14:00 
 
Rosettskrinningen på Sahara den 11.2 är flyttad till Brobacka och går under 

under namnet ”Friluftsdag” istället. I Brobacka finns det möjlighet till skidåkning, 
skrinning och pulkaåkning. Sportsektionen svarar för programmet.Rätt nära 

Runebergsdagen är det, men tävlingar, lekar och korvgrillning skall det bli. Och 
den som vill får ta med sig runebergstårtår. Hjälp med att äta fixar sig  Glöm 

inte skridskorna. 
 

 
 

 

Skidutfärd till Messilä 3.3.2012 start klo 09:00 
 

3.3 blir det skidutfärd till Messilä. Anmälningar från medlemmarna senast 
den 28.2.2012. Sportsektionen anmäler antalet deltagare till Messilä den 

29.2.2012.  
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Bokning av restaurangen i samband med anmälningarna (ca 10 euro/ pers). 
Betala in liftkorten till föreningens konto (Aktia 405516-54199) senast den 

1.3.2012 Möjlighet att grilla egen korv fins. 
 

 

 
 

 

Entusiastiska styrelsemedlemmar efterlyses 
Ivrigga och frivillga styrelsemedlemmar efterlyses. Ett behov på 2, eventuellt 3, 

stycken entusiastiska styrelsemedlemmar behöves. Anmäl ert intresse till Rita 

Niemi eller på adressen midis@midgard.fi före årsmötet. 
 
 

Vårtalko+ månadsmöte den 22.4.2012 kl. 12 på 

Midgård 
 
Det är dags igen att snygga upp efter vintern i föreningshuset – både inne och ute. Vi får 

hoppas att vinterns rikliga snötäcke har försvunnit tills dess. Ifall inte, finns det nog en 
hel del att göra inomhus också. Talkot börjar genast vid halva dagen. De, som har 

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

 

 

Utflykt till flygmuseet i Maj 
 
 
Vi ordnar en dagsutflykt till flygmuseet i Maj. Datumet är ännu öppet och 
tillägsinformation kring detta kommer i ett senare skede. Detta bara som en lite 

förhandsvarning för er flygmusee intresserade. 

Sommarutfärd 
 

En resa till Sveaborg är inplanerad. Programmet är inte fastslaget men tanken är 

att vi skall få njuta av den fina miljön samt få en guidad tur ihistoriken kring 

fästet. Datumet blir 6.6 och avfärden blir alternativt klockan 16 eller 17:00 från 
salutorget. 
 

Närmare information om tidpunkt och detaljer  
för anmälning skickas vid en senare tidpunkt. 
 

 

Kallelse til årsmöte 4.3.2012 klo 18:00 

Söndagen den 4.3.2012 klo 18:00 ordnas årsmöte på 

Midgård. 
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Återkommande program: Badminton och sähly 

Badminton och sähly fortsätter i Helsinge Skola ända till mitten av maj.  

Övrigt:  

 

 

Nyländsk Afton ordnas för 27:e gången år 2012!  
 

Denna gång i samarbete med ÖNUF och FSU. 
Datum: 6.10.2012 

Plats: Lovisa Bollhall 
 

Teaterföreningen Rampfeber 

 

En nygrundad svenskspråkig teaterförening Rampfeber hyr Midgård under 
vårterminen 2-3 vardagskvällar per vecka ända in i juni 2012. 

 
Övningarna är från februari ända till slutet av maj då föreställningarna börjar. 

Föreställningarna är på Midgård och fortsätter i juni ända till midsommar.  
 

Efterlyser skådespelare: Rampfeber efterlyser skådespelare. De har öppet 
åtminståne en kvinnoroll. Om du känner att det rycker i mungipan då du läser 

detta så vänligen kontakta midis@midgard.fi så framför informationen. 
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