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MIDIS INFO 1/2013

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den
Ansvarig/
sammankallare

02.03.13 9 Skidutfärd till Messilä Kyrkoplan Så fort som 
möjligt

Styrelsen

03.03.13 17.30 ÅRSMÖTE Midgård Styrelsen
Senare i 
Mars

Träff med 
mötessammankallare

Ännu öppet Styrelsen

21.04.13 12 Vårtalko Midgård - Styrelsen
I Maj. 
Datum 
öppet

Bisabacka Golf 
utmaning

Megarange/
Guses rangen

- Styrelsen

05.06.13 17.30 Sommarutfärd Midgård

10.06.13 öppet Rampfeber 
föreställning

Midgård Styrelsen

okt-nov Linedans. (Arrangeras, 
ifall det finns intresse)

Midgård anmäl ditt 
intresse till 

midis@midgard.fi 

Coa Rundman

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 

Kallelse till årsmöte på Midgård söndagen den 
3.3.2013 klockan 17:30

Föreningens stadgeenliga årsmöte jåls söndagen den 3.3.2013 klockan 17:30 på Midgård.

På årsmötet behandlas även förnyelsen av föreningens stadgar. Utkastet till de 
nya stadgarna finner ni som en separat bilaga med midis-infot.

Program utöver förhandlingara och det stadgenliga årsmötet:

”sockenrådet berättar". 

Redaktör Ulla-Stina Westman har intervjuat Oskar Liljestrand år 1969. Han berättar 
bland annat om ungdomsföreningsarbetet, livet och traditionerna i Helsinge kyrkoby´, 
gamla ordlekar på Helsinge dialekt osv.

Kaffe med dopp serveras

Midgård tfn 041 526 1897 (vaktmästaren)  www.midgard.fi midis@midgard.fi
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Kommande program inom föreningen

Skidutfärden till messilä lördagen den 
2.3.2013 klo 09:00
klockan 09:00 startar vi mot Messilä för att åka slalom, pulka, 
grilla korv och ha det roligt tillsammans. Kom med!

Vårtalko med matservering den 21.4.2013 kl. 12 på 
Midgård

Välkommen och dra ditt strå till stacken då vi har vårtalko 
på Midgård söndagen den 21.4.2013. Vi börjar med 
sysslorna kl. 12. Underhållssektionen har funderat ut vad 
som skall åtgärdas på talkot, så det är bara att följa deras 
instruktioner. Det finns sysslor både ute och inne att välja 
mellan. Ca kl. 17 beräknar vi att arbeten är utförda,och då 
blir det lite bjudning med mat och dryck

Bisabacka golf på Guses range i Maj

I Maj blir det ett golfevenemang på Megarange. 
Tidpunkten och och klockslaget klaranar längs med våren. 
Men boka alla dagar hela Maj, för säkerhets skull. För då 
skall det golfas.

Sommarutfärd den 5.6.2013 kl. ??

Vår sommarutfärd är den 5.6.2013. Programmet är ännu öppet men klarnar under 
vårens lopp, och informeras separat samt i följande midis-info.
Boka dagen!

Linedans ordnas på hösten
 Ifall det fins ett intresse för Linedance så anmäl det till oss på adressen midis@midgard.fi

Återkommande program: Badminton och sähly
Badminton och sähly i Helsinge skola fortsätter på måndagar ända till mitten av maj. 
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