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Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
21.04.13 12 Vårtalko Midgård Magnus Björkvall
15.05.13 18 Bisabacka golf Challenge Megarange Kristian Pennala
05.06.13 17 Sommarutfärd - Porkalaparentesen Porkala Poa Bäckström
10.06.13 19 Teater Rampfeber Midgård Rita Niemi
22.09.13 18 Månadsmöte Midgård Gunilla Öhman
08.10.13 öppet Linedans Midgård Carola Rundman
09.10.13 17 Hösttalko Midgård Kristian Pennala
15.10.13 öppet Linedans Midgård Carola Rundman
26.10.13 öppet Höstfest Midgård Festkommittén
29.10.13 öppet Linedans Midgård Carola Rundman
12.11.13 öppet Linedans Midgård Carola Rundman
19.11.13 öppet Linedans Midgård Carola Rundman
24.11.13 18 Månadsmöte Midgård Poa Bäckström
15.12.13 18 Julfest Midgård Berit Selenius
Öppet 
(okt-nov) 

öppet Stretching -kurs (2 fredagar på 
hösten)

Midgård Rita Niemi

Ordförandens hälsning

Hej på er alla!

Ni har läser som bäst ett specialnummer av Midis-infot, som är  
skickat per brev åt alla våra medlemsfamiljer. Som bilagor 
finner ni de nya stadgarna samt er medlemsavgift för år 2013.  
Kom ihåg att betala era medlemsavgifter senast den 19.4.2013!

Under det gångna året har vi igen haft många grejor på gång. Det har varit allt från  
höstfest i brasilianska tecken till skiddag och sählycup.

Verksamheten är så klart viktig, men vad som också är mycket viktigt, är att vi tar hand  
om huset. Det har krävt och kräver just nu en hel del renoveringar. Ett stort tack till alla  
dem som ställer upp och hjälper till. Allas insats behövs och är välkommen.

Äntligen ser det ut att våren är på kommande. Till vårens evenemang hör vårtalkot den  
21 april och sedan har vi ännu sommarutfärden den 5 juni och teater på Midgård 10  
juni, innan sommaren och semestertiderna är här.

Jag önskar er alla en riktigt skön vår och start på sommaren!

Vi ses på Midis!

Kristian Pennala
P.S. Vi i styrelsen skulle bli jätte glada ifall ni berättade åt oss i vilken form ni helst vill få info  
från föreningen – per epost, via hemsidorna, per pappersbrev eller kanske via Facebook? (eposta  
midis@midgard.fi eller ring 050-4637653/Kristian)

mailto:midis@midgard.fi


Medlemsavgifter för år 2013
På årsmötet den 3.3.2013 fastställdes medlemsavgifterna för år 
2013, som är

• 15,00€ för fullvuxna
• 7,50€ för barn under 15 år
• medlemsavgift för ständig medlem är 300€, som 

motsvarar ett medlemskap på 20 år

Var vänliga och betala medlemsavgifterna senast den 19.4.2013 till föreningens 
konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99 (BIC=HELS FI HH). Var och en medlemsfamilj har 
fått en faktura med medlemsavgiften för år 2013 i samband med detta Midis-info.

Hedersmedlemmar samt ständiga medlemmar behöver naturligtvis inte betala någon 
medlemsavgift.

Styrelsen 2013
Styrelsen för år 2013 har konstituerat sig enligt följande:

Ordförande Kristian Pennala kristian.pennala@saunalahti.fi
Viceordförande Mats Bergström mats.bergstrom@emiron.fi
Sekreterare Rita Niemi midis@midgard.fi
Kassör Sonja Gummerus sonja.gummerus@bvif.fi
Styrelsemedlem Magnus Björkvall m.bjorkvall@kolumbus.fi
Styrelsemedlem Per-Johan Bäckström urban@natural.fi
Styrelsemedlem Carola Rundman carola.rundman@elisanet.fi
Styrelsemedlem Päivi Ryyti paivi.ryyti@kotimaa.fi
Styrelsemedlem Gustav Weckström weckstrom@goldenpro.fi

Föreningens hedersordförande är Gunnar Weckström

Föreningshuset Midgård och dess centrala funktionärer

Vaktmästare på Midgård är Sirkka Borgman-Järvinen och Seppo Järvinen 
sirkka.borgman@gmail.com tfn 041 526 1897.

Årsmötet valde Johan Björkroth till disponent för föreningshuset Midgård. Vi 
välkomnar Johan till denna funktionärspost. Disponenten samarbetar med 
underhållsektionen och tillsammans ser de till att föreningshuset hålls i gott skick genom 
att ta fram nödvändiga underhållsåtgärder för styrelsens beslut.

Till underhållssektionen för år 2013 hör följande föreningsmedlemmar: Magnus 
Björkvall (sammankallare), Gustav Weckström, Kaj-Erik Bergström, Fjalar Björkroth, Olli 
Sailakari, Börje Selenius, Gunnar Weckström, Per-Johan Bäckström, Berit Selenius samt 
disponenten för föreningshuset.

Årsmötet återvalde Päivi Ryyti till värdinna. Föreningsmedlemmarna kan kontakta 
Päivi (paivi.ryyti@kotimaa.fi) i frågor gällande köket. T.ex då ni vill veta vad som finns i 

mailto:paivi.ryyti@kotimaa.fi
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köksskåpen för tillfället, då de skall ordnas med kaffe till månadsmötet. (Socker finns det 
för ett par år framåt )

Midgård finns till för oss medlemmar!

Hör hit alla medlemmar, speciellt de unga i föreningen: vi 
har ett föreningshus (Midgård, ”Midis”) till vårt förfogande! 
Vad skulle du vilja använda det till? Spela teater? Samla 
ihop ett gäng och spela musik? Ordna med en fest? Annat?

Förutom festsalen med scen, finns det också ett klubbrum i 
nedre våningen på Midis. Där finns bl.a. biljardbord samt 
Play Station med Guitar Hero- och Sing Star–spel.

Ifall du har en idé om verksamhet på Midis, kom fram med 
den till någon av styrelsemedlemmarna, så kan den bli till verklighet! Kom ihåg, att det 
är gratis för föreningsmedlemmarna att använda föreningshuset så länge tillställningen  
är öppen för alla intresserade föreningsmedlemmar. Det gäller bara att följa 
ordningsreglerna och att städa efter sig.

Medlemmarna har möjlighet att hyra Midgård till ett förmånligt pris för sina egna fester 
såsom. bröllop, födelsedagar osv.

Månadsmöten
Föreningen har traditionellt hållit 6 st. månadsmöten inom verksamhetsåret. 
Månadsmötesgrupperna bär ansvaret för att ordna med program till mötet samt något 
smått att bjuda på.

Förr i värden bestod grupperna av medlemmar, som bodde 
nära varandra, dvs. ”övre byn”, ”nedre byn” osv. I dagens 
läge har grupperna krympt ihop och det fungerar inte 
längre med dessa ”by-grupper”. Istället har vi en 
huvudansvarig sammankallare, som samlar ihop en grupp. 

Då föreningsmedlemmar har ”bytts ut” med åren finns det 
en hel del medlemmar, som inte blivit hänvisad till någon 
grupp. Därför önskar styrelsen, att ni själv anmäler vilken 

grupp passar er bäst. Grupperna med sammankallarna ser ni i tabellen nedan. 

Gruppsammankallarna med suppleanter:

Månad Sammankallare Suppleant
Januari Anne Pennala

anne.pennala@rahtihuolinta.fi, tfn 0400-677150
Börje Henriksson

Februari (årsmötet) Marja Björkroth
juns@kolumbus.fi, tfn 040-5235979

Stina Björkroth

April Magnus Björkvall
m.bjorkvall@kolumbus.fi, tfn 040-5708900

Gunnar Weckström

September Gunilla Öhman
nilla.ohman@gmail.com, tfn 

Marina Elander

November Per-Johan Bäckström
urban@natural.fi, tfn 0500-210390

Margareta Malmberg

December 
(julfesten)

Berit Selenius
bb.sandbacka@kolumbus.fi, tfn 0400-420908

Jean Calais

mailto:bb.sandbacka@kolumbus.fi
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Skicka epost till midis@midgard.fi eller ring 050-438 70 24/Rita. Berätta vilken 
månadsmötesgrupp som ni helst vill höra till. Ta också gärna direkt kontakt med 
gruppsammankallarna ifall du har idéer till program för månadsmöten. 

Föreningens webbsidor www.midgard.fi

Du, som har tillgång till dator, kom ihåg att följa med föreningens webbsidor. Där ser du 
bl.a. det senaste infot gällande föreningens kommande program. Midis-infon finns också 
sparade på webbsidorna

Det nyaste på webbsidorna är, att man kan kolla vilka veckoslut Midgård är ledig för 
uthyrning (http://www.midgard.fi/uthyrning_av_midgard)

http://www.midgard.fi/uthyrning_av_midgard
http://www.midgard.fi/
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(läget den 25.3.2013)

Uppdateringsbehov av webbsidorna samt ev. FB-konto för föreningen

Våra webbsidor baserar sig på Digistoff-programmet, som Kulturhuset Ab*) erbjuder 
som plattform för föreningarnas webbsidor. Vi har en gammal version av programmet 
och det är dags att fräsha upp våra webbsidor med att gå över till den nya versionen 
(Digistoff 2.4). 
Föreningen har inte några Facebook-sidor. Vi kunde också lägga ut information på 
Facebook om vad som händer i föreningen.

*) Kulturhuset Ab är grundat hösten 2005 och ägs av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans 
vänner och Svenska studiecentralen 

OBS föreningens ungdomar! Finns det någon föreningsmedlem, som skulle vara 
ivrig att förnya föreningens webbsidor och/eller grunda Facebook-sidor för 
föreningen? Vi tar gärna emot hjälp, tag kontakt med Kristian 
(kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 050-463 76 53).
Den som, är intresserad av att uppdatera våra webbsidor, har möjlighet att delta på 
”Digistoff 2.4” – kurs, som FSU:s IT3 arrangerar gratis den 23.5.2013 kl. 18 på 
Nylandsgatan i Helsingfors.
P.S. nog får ”äldre medlemmar” också anmäla sitt intresse att hjälpa till, ifall det 
finns sådant 

http://www.ssc.fi/
http://www.sfv.fi/
http://www.sfv.fi/
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KOMMANDE PROGRAM

Du finner ett sammandrag av årets program i evenemangskalendern på sidan 2 i detta 
info. Där ser du vem som är ansvarig för respektive program. Ifall du har några frågor 
gällande programmen, kontakta den ansvarige.

Våren 2013:

Vårtalko den 21.4.2013 kl. 12 på Midgård
Vi (s)krattar på Midgård samt utför övriga sysslor talkoarrangörerna har 

planerat. Det finns jobb både ute och inne. 
Ifall snön inte ännu smultit bort, är tyngdpunkten på 
innearbeten. Bl.a. borde alla bord och stolar i salen gås igenom 
och ses till att skruvarna sitter fast.

Efter jobbandet får vi soppa och förfriskningar. Aprilgruppen ansvarar för 
arrangemangen tillsammans med underhållssektionen.
Observera tiden, vi börjar kl. 12 - välkomna!

Bisabacka Golf Challenge
Vi samlas på Megarange (Säkerhetsdalsgränden 3, 
01740 Vanda) onsdagen den 15.5.2013 kl. 18. Vi övar att slå 
bollar samt de som vill, kan delta i en liten skojig tävling. Vi 
delar oss i gruppen enligt hur många som vill delta.
Ingen anmälning krävs, det är bara att infinna sig på plats! 

Vårutfärd den 5.6.2013 - Porkalaparentesen
Vårutfärden med temat Porkalaparentesen är onsdagen den 
5.6.2013 med start kl. 17 från kyrkbacken invid Helsinge Kyrka 
S:t Lars. Vi har beställt en buss för 22-personer, så det gäller 
att vara snabb med att anmäla sig för att rymmas med. Färden 
går västerut och vi besöker södra Porkalaområdet, 
Porkalaparentesens Igor-museum samt Sundby slott. 
Professionella guider berättar om historien: Poa Weckström i 
bussen, slottsfrun Margaretha Segersven på Sundby slott samt 
Igor museets guider.
Pris 19 € per person, i vilket ingår buss samt guidning på Sundby slott.
Anmälning senast fredagen den 31.5.2013 per epost midis@midgard.fi eller tfn 050-
4387024/Rita.

Teater Rampfeber den 10.6.2013 kl. 19 på Midgård
Teaterföreningen Rampfeber har för andra året övat på Midgård. I år heter pjäsen ”Hurra 
en pojke”, som de visar i juni på Midgård (se www.rampfeber.fi)
Vår förening har bokat biljetter till Rampfebers föreställning på måndagen den 10.6.2013 
kl. 19. Biljetterna kostar 12€/person.
Biljettbeställningar tas emot per epost midis@midgard.fi el. 050-4387024/Rita senast 
den 

mailto:midis@midgard.fi
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Hösten 2013:

Septembermötet den 22.9.2013 kl. 18
Som program på det första månadsmötet efter sommaren får vi höra 
vår föreningsmedlem Ida Niemi berätta om sitt år som utbyteselev i 
Italien. Ida är elev i Helsinge Gymnasium och har tillbringat läsåret 
2012-2013 i Bologna.
Septembergruppen har också ordnat med lotteri och dessutom får vi 
kaffe med dopp enligt kvällens tema. Hjärtligt välkomna till Midgård!

Hösttalko den 9.10.2013 klo 17
Styrelsen ansvarar för hösttalkoarrangemangen. Höstarbeten såsom 
krattande av löv kan vi lova att det finns på programmet, resten får 
vi veta mera om i nästa Midis-info.

Sköt om ditt välmående – testa på stretching!
Har du velat testa på stretching men tänkt att du är för styv för detta? Nu 
har vi ett ypperligt tillfälle att testa hur stretching kan främja vårt 
välmående! Outi Heikkinen är proffs inom denna sektor och kommer till 
Midgård för att hålla en kortkurs (2 ggr 1,5 timme) i stretching. Kursen 
är lämplig för alla oavsett ålder, kön eller kondition. T.o.m. 
personer med krämpor och värk kan delta. Instruktören lär oss hur vi kan 
slappna av och lyssna på vår egen kropp.
Kursen blir i oktober-november 2013. Nästa Midis-info berättar mer.

Höstfest lördagen den 26.10.2013
Ifjol samlade höstfesten hela 70 deltagare! Inte kan vi ju vara sämre i år, så reservera 
detta datum i din kalender för höstfesten. Program och tema är öppet tillsvidare och 
nästa Midis-info berättar mera om detta. Kom gärna med programförslag till Magnus 
m.bjorkvall@kolumbus.fi eller tfn 040-570 89 00.

Novembermötet den 24.11.2013
Reservera detta datum i kalendern för novembermötet. Novembergruppen med Poa 
Bäckström i spetsen står för programmet. Mer info om novembermötets program får ni i 
nästa Midis-info.

Linedance
Linedancen fortsätter efter ett och ett halvt års paus igen på Midgård hösten 2013. Alla 
”gamla” samt nya dansare är välkomna! Kursen arrangeras under fem tisdagskvällar i 
oktober november. Datumen är den 8.10, 15.10, 29.10, 12.11 och 19.11.

Julfesten den 15.12.2013
Julfesten firar vi på traditionellt vis med julgubbe, risgrynsgröt och 
ringlekar. Vi önskar alla med - stora och små. Decembergruppen har 
funderat ut programmet tills nästa Midis-info utkommer.

mailto:m.bjorkvall@kolumbus.fi


Föreningens salturer i Helsinge skola
Vårsäsongen med salturerna i Helsinge skola för badminton och sähly är slut för 
föreningens del för denna termin.
Vi har ansökt om salturer för höstterminen 2013 både för badminton och sähly. Det 
gäller för oss föreningsmedlemmar att aktivera oss, så att vi har tillräckligt med 
deltagare på våra spelturer. På senaste tid har det varit knappt med deltagare. Då ni 
planerar höstens hobbyn kom ihåg vad vår förening erbjuder. Var annanstans har ni 
möjlighet att spela badminton och sähly för bara 15€ euro i året ?!  Ta tillfället i 
akt och utnyttja denna möjlighet nästa höst. Vi ses i Helsinge skola!
De bekräftade salturernas veckodag samt klockslag framgår i Midis-infot 3/2013, som 
kommer ut i augusti-september 2013.

Övrigt
Kom ihåg att också kolla våra takorganisationers hemsidor nu och då:

• Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU: www.fsu.fi
• Nylands Svenska Ungdomsförbund, NSU: www.nsu.fi
• Helsinge-Tusby Ungdomsförbund, HTU: www.helsinge-tusby.fi

http://www.helsinge-tusby.fi/
http://www.nsu.fi/
http://www.fsu.fi/
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