
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f.  8.12.2011 
  1(4) 

Midgård tfn 041 526 1897 (vaktmästaren) www.midgård.fi och  www.midgard.fi   midis@midgard.fi 

MIDIS INFO 5/2011 
 

Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den 
Ansvarig/ 
sammankallare 

11.12.2011 18 Julfest Midgård  Berit Selenius 

15.01.2012 14 Speldag Midgård  Mats Bergström 

11.02.2012 14 Rosettskrinning Sahara plan  Sportsektionen 

03.03.2012 09 Skidutfärd Messilä 28.2.2012 Sportsektionen 

04.03.2012 18 Årsmöte Midgård  Styrelsen 

22.04.2012 12 Vårtalko 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 - Kim Niskanen 

 

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

Styrelsen för år 2011 

Ordförande:  Kristian Pennala 
Viceordförande:  Magnus Björkvall 

Sekreterare:  Rita Niemi 
Kassör:   Sonja Gummerus 

Övriga styrelsemedlemmar: Kaj-Erik Bergström 
Mats Bergström 
Kim Niskanen 

Carola Rundman 
Päivi Ryyti 

Mikael Selenius 
Gustav Weckström 

 

Medlemsavgifterna för år 2011 

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 
 

Traditionell JULFEST  

söndagen den 11.12.2011 kl0 18:00 

o julgröt och julkaffe  

o Mårtensdals skolas Lucia-tåg  

o julgubben kommer på besök  

o Tag med en liten namnlös julklapp 

 

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

Svenska Teaterns storsatsning - i själva verket den största och dyraste produktionen i 
Svenska Teaters historia - Kristina från Duvemåla har premiär den 29.2.2012 i den 
nyrenoverade teaterhuset. Intresset är stort och biljetter säljs redan till höstens föreställningar 
2012 http://www.kristina.fi/sv/forestallningen/ 
Våra teaterombud Gea och Kristian har lyckats reservera biljetter (bra platser!) till följande 
föreställningar: 

 onsdagen den 2.5.2012 kl. 18.30  

 torsdagen den 3.5.2012 kl. 12.00 

P.g.a. den stora efterfrågan på biljetter måste biljetterna lösas ut 4 månader före 
föreställningarna! Därför ber vi er reservera biljetterna med det snaraste, senast den 28.12 
2011! Reserveringar tas emot via e-post midis@midgard.fi samt per telefon 0400-
212228/Gea. Gea tar också emot biljettbeställningar på vår julfest den 11.12.2011 på 
Midgård. 
  
Biljettpris: 62euro vuxna (urspr. pris 70 euro) 
                  46 euro barn och ungdomar (t.o.m. grundskole-elever) 
  
Utnyttja denna utomordentliga möjlighet att ge en fin julklapp i form av oförglömlig 
teaterkväll! 

 

Speldag på midgård  

den 15.1.2012 klo 14:00 

 
Välkomna med på hela familjens speldag den 15.1.2012. Det blir olika spel för 
alla åldrar, tävlingar och skoj. Trevliga priser. Litet gott att äta och dricka och 

framförallt trevlig samvaro. 
 
 

Rosettskrinning på Sahara 11.02.2012 klo 14:00 
 

Välkomna med till sahara o skrinna den 11.2 klo 14:00 Rätt nära 

Runebergsdagen blir 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.  

 
Bokning av restaurangen i samband med anmälningarna (ca 10 euro/ pers). Betala in 
liftkorten till föreningens konto senast den 29.2.2012 Möjlighet att grilla egen korv fins 

 

http://www.kristina.fi/sv/forestallningen/
mailto:midis@midgard.fi
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Vårtalko 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 samband med följande midis-info. 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. 
 
 

 

Återkommande program: Badminton och sähly 

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

Övrigt:  

 

A White Christmas with HBK 
Lördag 17.12.2011 kl. 18:00 i Helsinge kyrka S:t Lars 
 
Modern och svängig julmusik i mestadels amerikansk stil. En genuin white christmas! 

På programmet bl.a. Jingle Bell Rock, White Christmas, Let it snow, Sleigh ride, The 
Christmas song, The little drummer boy, Frosty the snowman och många fler . . . 

Biljetter vid förköp 10 euro, vid dörren 15 euro 
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Nyländsk Afton ordnas för 27:e gången år 2012!  
 

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

 

STJÄRNFALL I DECEMBER 

 
Improvisationer inför julen för förväntansfulla vuxna! 

 
Stjärnfall ger tre föreställningar i december på Diana-scenen 

 
13., 15. och 16.12. kl 19.00 

 
Koppla av från julstressen! 

Kom och upplev stunden här och nu  
och njut av känslorika historier som skapas med hjälp av publiken. 

 

Diana-scenen, Skillnadsgatan 7, Helsingfors 
 

Biljetter: 15/10 € 
tel. 09-86208200 (10-16), info@ungateatern.fi 

Biljetter fås också vid dörren 1 h före föreställningen. 


