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Detta är Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings rf:s första info-blad för år 
2018 där ni finner information om föreningsverksamheten under 
vårterminen. Se även Evenemangskalendern på föreningens hemsidor 
www.midgard.fi/evenemang. 

Ordförandens hälsning

Gott Nytt År till allesammans!

År 2018 är föreningens 110:nde verksamhetsår och därmed ett jubileumsår. Detta är ett  
perfekt tillfälle att samla minnen från föreningens händelser genom åren. Jag utmanar  
alla -både stora och små - att dela med sig en bild och en kort historia om vad ni  
upplevt på Midgård tillsammans med föreningens medlemmar. Vi publicerar bilderna på  
föreningens Instagram-konto och senare sammanställer vi alla berättelser till kollage på  
väggen i föreningshuset Midgård.

Jag fick ett fint förslag om att fira föreningen genom ett fyrverkeri, som ungdomarna  
själv skulle komponera. Hur skulle du vilja fira föreningens 110:nde  verksam-
hetsår? Förslag om jubileumsprogram tas emot. Skicka dem till föreningens e-post,  
midis@midgard.fi.

I år är det presidentval. Valdatumet är den sista söndagen i januari, den 28.1.2018 och  
därför håller vi undantagsvis januariträffen redan söndagen den 21. januari.

Vi ses på Midgård!

Kristian

kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-490150
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Kallelse till årsmöte
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s 
medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 
4.3.2018 kl. 18 på Midgård, Midgårdsgränden 6, 
01510 Vanda. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. 
Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna i februari per 
epost.

http://www.midgard.fi/evenemang
mailto:midis@midgard.fi
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Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
Januari 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (1-3/13)

16.1, 23.1 och 30.1
Midgård Carola Rundman

Januari 18:00 YOGA (1-3/5)
17.1, 24.1 och 31.1

Midgård Rita Niemi

Januari 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (1-2/13)
18.1 och 25.1

Midgård Rita Niemi

21.01.17 18:00 Månadsmöte (OBS! datum) Midgård Anne Pennala

Februari 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (4-6/13)
6.2, 13.2 och 27.2

Midgård Carola Rundman

Februari 18:00 YOGA (1-3/5)
7.2 och och 14.2

Midgård Rita Niemi

Februari 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (3-5/13)
1.2, 8.2 och 15.2

Midgård Rita Niemi

04.03.17 18:00 ÅRSMÖTE 2018 Midgård Marja 
Björkroth

Mars 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (7-10/13)
6.3, 13.3, 20.3 och 27.3

Midgård Carola Rundman

Mars 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (6-9/13)
1.3, 8.3, 15.3 och 22.3 

Midgård Rita Niemi

April 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (11-13/13)
10.4, 17.4 och 24.4

Midgård Carola Rundman

April 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (10-13/13)
5.4, 12.4, 19.4. och 26.4

Midgård Rita Niemi

22.04.17 15:00 Vårtalko i aprilgruppens regi Midgård Magnus 
Björkvall

Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton och sähly, fr.om 8.1.2018 Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, fr.om 9.1.2018 Helsinge 
skola

Jens Lehtinen

Datum för styrelsemöten är utsatta på hemsidorna i evenemangskalendern 

Uthyrning av Midgård
Det finns flere lediga veckoslut år 2018 för uthyring av Midgård. Gör gärna reklam för 
vårt föreningshus till vänner och bekanta. 

Kylskåp önskas till Midgård
Är det någon av föreningsmedlemmarna eller era bekanta, som har ett 
överlopps kylskåp eller kylskåp + frys att donera till föreningen? Det skulle 
behövas kylskåp till Midgård, som är av nyare årgång än de nuvarande, dvs. 
högst 10 år gammalt.
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KOMMANDE PROGRAM

Stretching
Stretchingen fortsätter enligt samma tidtabell som på hösten, dvs. tisdagsgruppen 
samlas kl 10-11 och torsdagsgruppen 19.30 – 20.30. Båda grupperna har 13 st träffar 
och vi börjar vecka 3, dvs. tisdagen den 16.1.18 och torsdagen den 18.1.18. Ingen 
stretching på sportlovet (vecka 8) och torsdagen före samt tisdagen efter påsk.

Pris för stretchingen (a' 13 ggr) för vårsäsongen är 145€ för 
medlemmar och 300€ för icke-medlemmar.

Anmälningar per epost till midis@midgard.fi eller telefon 050-
438 7024/Rita. OBS! Nya stretchare välkomnas till båda 
grupperna! Föreningsmedlemmarna får testa en (1) gång 
gratis.

Yoga
Höstens yogakurs fortsätter 5 ggr på Midgård under 
vårterminen i januari-februari.

Kursavgift  är 55€ € för medlemmar, 100€, för icke-
medlemmar. Anmälningar till midis@midgard.fi eller per 
telefon 050-438 7024/Rita. Välkomna!

Januariträff sö den 21.1.2017 – OBS datum!
Vi har som tradition, att hålla månadsträffar den sista söndagen i 
månaden. I januari infaller detta samma dag med presidentvalet. Vi 
håller januarimötet istället en vecka tidigare, dvs. söndagen den 
21.1.2018 kl 18. 

Januarigruppen bjuder på kaffe med dopp och på programmet har vi 
Bingo. 

Årsmötet den 4.3.2018 kl 18
Se den officiella kallelsen till årsmötet i början på infot och 
skriv upp datumet i era kalenderar!

I tur att avgå från styrelsen är följande styrelsemedlemmar: 
Bergström Victor, Patrik Haldin, Kia Lundberg-Kankare, Atte 
Miettinen, Carola Rundman och Päivi Ryyti. Anmäl gärna ert 
eventuella intresse att ställa upp som kandidat då nya 
styrelsen väljs på årsmötet. Kontakta ordförande 
kristian.pennala@saunalahti.fi 
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Vårtalko den 22.4.2017 kl 15
Vårtalko i aprilgruppens regi. Mera om detta i nästa Midis-info 2/2018.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2018 börjar vecka 2. Nya 
deltagare välkomnas

• måndagsturen är kl 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus 
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. Start den 8.1.18

• tisdagsturen kl 17-18, sähly för ungdomar. Kontaktperson Jens Lehtinen 
jens_lehtinen@hotmail  .   9.1.18

Övrigt:

• Midvinterfest i Helsinge Skola lö den 3.2.18 kl 19. Pris 35€. Anmälningar till 
susanne.siimela@kolumbus.fi.

• ”Vår i Kyrkobyn” arrangeras av byborna den 19.5.2018. Fjolårsevenemanget var 
en stor succé.

Nästa Midis-info 2/2018 utkommer i medlet av mars 2018 efter årsmötet. Kom ihåg att 
följa med våra webbsidor www.midgard.fi, där den mest aktuella informationen kan 
hittas om vad som händer i föreningen.
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