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MIDIS-info 1/2015
Evenemangskalender
Där får ni del av de senaste aktuella händelserna i föreningen. Nedan ser ni 
evenemangskalendern för våren 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.

Datum Kl. Vad Var Ansvarig/
sammankallare

20.01.15 18 Linedans (1/5) Midgård Coa Rundman
25.01.15 18 Månadsmöte Midgård Anne Pennala
27.01.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
27.01.15 18 Linedans (2/5) Midgård Coa Rundman
29.01.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (1/10) Midgård Rita Niemi
03.02.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
05.02.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (2/10) Midgård Rita Niemi
07.02.15 9 Skiddag Sappee Rita Niemi
10.02.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
10.02.15 18 Linedans (3/5) Midgård Coa Rundman
12.02.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (3/10) Midgård Rita Niemi
17.02.15 18 Linedans (4/5) Midgård Coa Rundman
24.02.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
24.02.15 18 Linedans (5/5) Midgård Coa Rundman
26.02.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (4/10) Midgård Rita Niemi
01.03.15 18 ÅRSMÖTE Midgård Marja Björkroth
03.03.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
05.03.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (5/10) Midgård Rita Niemi
10.03.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
12.03.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (6/10) Midgård Rita Niemi
14.03.15 19 VÅRFEST Midgård Mats Bergström
17.03.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
19.03.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (7/10) Midgård Rita Niemi
24.03.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
26.03.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (8/10) Midgård Rita Niemi
31.03.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
09.04.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (9/10) Midgård Rita Niemi
14.04.15 10 Stretching – tisdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
16.04.15 19.30 Stretching – torsdagsgruppen (10/10) Midgård Rita Niemi
26.04.15 15 (?) Vårtalko Midgård Magnus Björkvall

Återkommande program
måndagar 20-21 Badminton och sähly Helsinge skola Rasmus Björkvall
tisdagar 17-18 Sähly (och annat roligt) för ungdomar Helsinge skola Jens Lehtinen
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Ordförandens hälsning

Hej alla föreningsmedlemmar,

Till att börja med vill jag önska er alla ett Gott Nytt År!

Först en liten tillbakablick på hösten: Vi hade en aktiv höst i föreningen. Speciellt roligt  har 
varit  att se den ökade mängden ungdomar på tisdagens saltur på Helsinge skola. 
Föreningen erhöll en tidigare saltur hösten 2014 till tisdagarna och turen från kl. 17.00 till 
18.00 hade en stor effekt på aktiviteten. Under hösten fick föreningen också färdigt planerna 
till byggnadstillstånd och en ansökan kunde skickas in. Takrenoveringen skrider alltså vidare. 
För tillfället väntar vi på beslut gällande vår ansökan och jobbar även med finansieringen.

Ni som var på julfesten känner redan till att vår vaktmästare byts. Sirkka Borgman och 
Seppo Järvinen beslöt att pensionera sig på heltid. Vi vill tacka Sirkka och Seppo ännu en 
gång för deras insats under de fyra åren. Tack! Vaktmästaruppgiften kommer tillsvidare att 
skötas av Päivi Ryyti. Hon är styrelsemedlem samt Midgårds husmor för tillfället.

Föreningens kalender är igen fylld med mångsidigt program för våren. Hoppas att ni finner 
program som passar till er. Ifall ni har övriga förslag till program, som föreningen kunde 
arrangera åt sina medlemmar, uppskattar vi ifall ni berättade om det för styrelsen. 
Föreningen är till för sina medlemmar! Tag kontakt med undertecknad eller skicka ert förslag 
till midis@midgard.fi. 

Vi träffas på Midgård och övriga tillställningar, som föreningen ordnar! 

Hälsningar

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

Bokning av Midgård för medlemmar sommaren 2015 – boka senast den 31.1.15
Veckosluten den 27-28.6.2015 och 15-16.8.2015 är reserverade för att hyras ut åt 
medlemmar. Boka senast den 31.1.2015 ifall ni har behov för dessa veckoslut. Därefter 
frigörs dessa för allmän uthyrning, ifall ingen medlem har visat intresset för dessa datum.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salturer i Helsinge skola för vårterminen 2015:

• måndagsturen är kl 20-21 start den 12.1.2015. Badminton och sähly. Kontaktperson 
Rasmus Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi

• tisdagar kl 17-18, start den 13.1.2015, är ägnad för ungdomar. På programmet sähly, 
brännboll, futsal osv. Kom med! Eventuella frågor till kontaktpersonen Jens Lehtinen, 
jens_lehtinen@hotmail.com  
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Kallelse till årsmöte den 1.3.2015 kl 18
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte, 
som hålls på Midgård, Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda. 
Tidpunkten är söndagen den 1.3.2015 kl 18.

Förutom de stadgeenliga ärenden är det kaffeservering, 
lotteri samt program.
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KOMMANDE PROGRAM
Linedans
Linedansen fortsätter på tisdagar på Midgård (5 ggr) på vårterminen: januari: 20.1 och 27.1, 
februari: 10, 17 och 24.2. Den 17:de februari är på sportlovsveckan så vi kollar i början av 
kursen ifall det är många som är bortresta då, så tar vi 10.03.15 istället (salen är bokad för 
säkerhets skull).
Sprid ordet vidare och ta gärna med en vän eller två eller flere…;) Välkomna med!

Månadsmöte den 25.1.2015
Vi har haft en längre paus med att ha månadsmöten på Midgård, då 
månadsmötesgrupperna ordnat program, som skett på annat håll än på 
föreningshuset under det gångna året. Nu är en lång väntan belönad – 
januarigruppen arrangerar månadsmöte på Midgård söndagen den 
25.1.2015 kl 18!
Vi får höra bl.a. senaste nytt gällande takrenoveringen samt om övrigt 
aktuellat som händer i föreningen. Januarigruppen ordnar med kaffeservering samt bingo. 
Välkomna! 

Stretching - start den 27.1.2015
Strechinggrupperna fortsätter i januari (vecka 5), tisdagar kl 10-
11 och torsdagar kl 19.30 – 20.30.  Start tisdagen den 27.1. och 
torsdagen den 29.1.2015. Det finns ännu plats i båda grupperna. 
Kom ihåg att anmäla er.

Båda grupperna träffas 10ggr. Pris 60€ för medlemmar och 100€ 
för icke-medlemmar. Anmäl er per epost till midis@midgard.fi eller 
per telefon 050-4387024/Rita.

Skidutfärd till Sappee lördagen den 7.2.2015
Föreningen har i flere års tid haft som tradition att göra en 
skidutfärd till Messilä. Denna vinter byter vi destination och 
åker till Sappee skidcenter i Tammerforstrakten, 160 km från 
Kyrkobyn. Mera info finns på www.sappee.fi, där ni bl.a. Kan 
kolla priser för hyrning av utrustning.
Då resan tar ca 2, 5 timme inkluderande en liten paus, startar 
bussen redan kl 8.15 från parkeringen invid Helsinge Kyrka. Hemåt startar vi ca kl 16.
Förutom slalomåkning finns det möjlighet till terrängskidåkning, ifall vintervädret är 
gynnsamt (ingen konstsnö i skidspåren). 
Föreningen betalar bussen. Fyra (4) timmars liftkortspriser:

• 30€ för vuxna
• 19€ för barn och senoiorer.

Dessa gruppriser förutsätter en grupp på minst 20 st liftkort totalt.

Anmälningar senast den 1.2.2015 till midis@midgard.fi eller 050-4387024/Rita. Anmäl 
deltagarens namn, ålder samt ifall ni önskar reservera plats vid lunchbuffen. Lunchen kostar 
14,90€ per person.
Samla ihop ett gäng och anmäl er med det snaraste, så vi kan försäkra om att få tillräckligt 
deltagare för att förverkliga en trevlig vinterutfärd!
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Vårfestfest den 14.3.2015
Då höstfesten inte blev av, gör vi ett nytt försök med att 
arragera en vårfest istället lördagen den 14.3.2015 kl 19 på 
Midgård. Hoppas tidpunkten passar medlemmarna med 
vänner och den inte sammanträffar med konkurrerande fester 
såsom det gjorde på hösten. Tema för festen är i 
australiensisk stil ”Upp och ner”.
Mat, dryck, program samt trevligt sällskap – välkomna!
Pris 25€/vuxna samt 10€ för barn och unga under 21år. 
Anmälningar till midis@midgard.fi eller 050 525 2987/Mippi.

Vårtalko söndagen den 26.4.2015
Vårtalkot på Midgård är söndagen den 25.4.2015. Talkofolket bjuds på korv och dryck. Info 
om den kommande takrenoveringen på föreningshuset. Tidpunkten är kl 15, men ännu 
obekräftad, så mera om detta i nästa Midis-info, som utkommer i mars efter årmötet.

Övrigt
• Föreningen Munskänkarna i Vanda arrangerar två (2) st vinprovningstillfällen under 

vårterminen på Midgård – den 22.1. och den 25.2.2015. HKUF:s medlemmar är välkomna 
att delta. Anmälning till mötet den 22.1. senast den 19.1.2015 till 
g.stenman@kolumbus.fi. Pris 15€/person. Närmare info om Munskänkarnas februarimöte 
på Midgård kan säkert fås på samma ovannämnda epostadress.

• Helsinge Hem och Skola arrangerar Midvinterfest den 7.2.2015 på Helsinge skola.
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