
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.3.2018

MIDIS-info 2/2018
Detta är Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings rf:s andra info-blad för år 
2018, där ni finner information om föreningsverksamheten under 
vårterminen. Se även Evenemangskalendern på föreningens hemsidor 
www.midgard.fi/evenemang. 

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
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

Mars 18:00 Yoga fortsättningskurs, söndagar (1-3/5)
11.3,18.3 och 25.3.18

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

April 18:00 Yoga fortsättningskurs, söndagar (4-5/5)
8.4 och 15.4.18

Midgård Rita Niemi

22.04.17 15:00 Vårtalko i aprilgruppens regi Midgård Magnus Björkvall
30.9.2018 18:00 Septembermöte Midgård Poa Bäckström
9.12.2018 16:00 Julfest Midgård Berit Selenius

Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton och sähly, t.o.m. må den 
28.5.2018

Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, t.o.m. ti den 
29.5.2018

Helsinge 
skola

Jens Lehtinen

Datum för styrelsemöten är utsatta på hemsidorna i evenemangskalendern 
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Betalning av medlemsavgiften för år 2018
Vänligen betala medlemsavgiften senast den 6.4.2018 på föreningens konto Aktia 
FI87 4055 1650 0041  99, HELSFIHH. Referensnummer 3777. 

Årsmötet beslöt om de nya medlemsavgifterna, som är 20€ för vuxna (15 år och 
äldre) och 10€ för barn mellan 7-14 år. Barn under 7 år betalar ingen årsavgift. 
Medlemsavgift för ständig medlem är 400€, som motsvarar 20 års medlemskap. 

Ständiga- samt hedersmedlemmar betalar givetvis ingen årsavgift.

http://www.midgard.fi/evenemang
http://midgard.fi/pa_svenska/evenemang/


Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 21.3.2018
Ordförandens vårhälsning

Årsmötet i början på mars är ett kännt vårtecken för oss HKUF:are. Våren är här så  
småningom och snön smälter. Vi hade en mycket givande diskussion på årsmötet om 
föreningens nuläge och nära framtid. Jag vill ännu varmt tacka alla medlemmar, som 
deltog i årsmötet och diskussionen!

Året 2018 är ett jubileumsår för föreningen, då den firar sitt 110:e verksamhetsår. På  
årsmötet efterlystes det en fest till hösten. Vi kommer att kalla in en festkommitté till  
planeringsmöte och publicerar datum och programmet senare. Styrelsen efterlyser  
frivilliga att ställa upp i festkommittén. Kontakta gärna ordförande eller skicka epost till  
midis@midgard.fi 

Vårens program ser traditionsenligt ut. Föreningens salturer vid Helsinge Skola  
fortsätter. Likaså stretching och yoga på Midgård. Följande sammankallning av  
medlemmar blir i april i form av vårtalko. Det är ypperligt tillfälle att träffa övriga  
föreningsmedlemmar samt hjälpa till att fixa Midgård inför sommaren.

Önskemål och förslag gällande program och händelser tas emot av alla medlemmar.  
Styrelsen önskar speciellt, att den yngre generationens medlemmar hörde av sig - vad  
vill ni uppleva eller göra på Midgård? 

Vi ses på Midgård!

Kristian

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

Hänt på årsmötet den 4.3.2018
Styrelsen 2018
På årsmötet den 4.3.2018 återvaldes Kristian Pennala till ordförande för verksamhetsåret 
2018. Victor Bergström och Patrik Haldin avgick ur styrelsen och Katja Nummelin-
Sailakari valdes in som ny styrelsemedlem för perioden 2018-2019. Styrelsen för år 
2018 ser i sin helhet ut som följande:

Ordförande Kristian Pennala

Viceordförande Margit Kallioniemi-Nygren

Sekreterare Rita Niemi

Kassör Katja Nummelin-Sailakari

Styrelsemedlem Kia Lundberg-Kankare

Styrelsemedlem Atte Miettinen

Styrelsemedlem Tiina Nurmi-Kokko

Styrelsemedlem Carola Rundman

Styrelsemedlem Päivi Ryyti
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Husmor 
Marja Björkroth valdes till husmor för Midgård. I samarbete med underhållssektionen 
innehar husmor en överblick om läget på Midgård. Husmor har sista ordet gällande hur 
det skall se ut på Midgård. Speciellt vad gäller köket, bakrummet och städskrubben.

Gruppsammankallarna 
Enligt gammal tradition är det de olika arbetsgrupperna, som ansvarar för att arrangera 
månadsträffarna (månadsmöten). Gruppsammankallarnas ansvar är att samla ihop 
några föreningsmedlemmar, som planerar programmet med därtillhörande budget i god 
tid före månadsträffen. Ifall det orsakas extra utgifter för program eller dylikt, bör 
gruppsammankallaren på förhand kontakta styrelsen för ekonomiska beslut. I övrigt är 
det bara att låta fantasin flöda och hitta på trevligt program för medlemmarna.

Föreningsmedlemmar kan också anmäla sig frivillig till någon av grupperna genom att 
kontakta sammankallaren. Vid behov, kontakta midis@midgard.fi eller någon 
styrelsemedlem, ifall du saknar gruppsammankallarens kontaktuppgifter. 

Grupp sammankallare suppleant
Januarigruppen Anne Pennala Börje Henriksson

Marsgruppen (årsmötet) Marja Björkroth Carola Rundman

Aprilgruppen Magnus Björkvall Gunnar Weckström

Septembergruppen Per-Johan Bäckström Margaretha Malmberg

Decembergruppen (julfesten) Berit Selenius Jean Calais

KOMMANDE PROGRAM

Vårtalko den 22.4.2017 kl 15
Det var tunnt med deltagare på hösttalkot 2017, så vi vädjar 
till er medlemmar att ställa upp på vårtalkot. Vi fixar både ute 
och inne. Talkofolket bjuds på förfriskningar med tilltugg. 

 Aprilgruppen (sammankallare Magnus Björkvall) svarar för 
arrangemangen. Mera info om talkot per separat epost i medlet 
på april.

Stretchingen fortsätter
Tisdags- och torsdagsgrupperna fortsätter ända till månadsskiftet 
april/maj. Tisdagsgruppen möts sista gången den 24.4.18 och 
torsdagsgruppen den 3.5.18. OBS! Ingen stretching torsdagen den 
29.3 före och tisdagen den 3.4 efter påsk.
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Yoga fortsättningskurs
Enligt deltagarnas önskan, fortsätter vi med yogan ytterligare 5 ggr i mars/april. Vi 
träffas nu på söndagar kl. 18 och kursdagarna är den 11.3, 18.3, 25.3, 8.4 och 15.4.18. 
(Ingen yoga alltså på 1.a söndagen i påsk den 1.4.2018).

Fortsättningskursen kostar 55€ för medlemmar och 100€ för icke-medlemmar. Välkomna 
med! 

Eventuellt övrigt program på våren
Det finns planer om att ordna en filmkväll för barn i lågstadie-åldern på Midgård, 
bowlingkväll i Flamingo, fresbeegolf i Brobacka och petanque. Ifall någon av dessa 
förverkligas, får medlemmarna info om detta per epost och via föreningens  hemsidor.

Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för vårterminen 2018 fortsätter ända t.o.m. vecka 
22. Nya deltagare välkomnas.

• måndagsturen är kl 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus 
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. Sista gången den 28.5.18.

• tisdagsturen kl 17-18, sähly för ungdomar. Kontaktperson Jens Lehtinen 
jens_lehtinen@hotmail  .   Sista gången den 29.5.18.

Övrigt:

• ”Vår i Kyrkobyn” arrangeras av byborna den 19.5.2018. Fjolårsevenemanget var 
en stor succé. HKUF kommer att vara med på ett hörn på evenemanget för att 
marknadsföra föreningshuset Midgård samt föreningen. 

• HTU arrangerar allsångsafton (40-års jubileum i år) vid kvarnen i Helsinge 
Kyrkoby ons den 20.6.2018 kl. 18.30.

• Vandasällskapet ordnar en medeltida dag i Kyrkobyn lö den 11.8.18 kl 11–16.

Nästa Midis-info 3/2018 utkommer i slutet på augusti. 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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