
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f.  12.09.2012 
  1(4) 

Midgård tfn 041 526 1897 (vaktmästaren) www.midgård.fi och  www.midgard.fi   midis@midgard.fi 

MIDIS INFO 3/2012 

Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Anmälning 

senast den 

Ansvarig/ 

sammankallare 

30.9.2012 17:30 Månadsmöte Midgård - September gruppen 

03.10.2012 17:00 Hösttalko Midgård - Underhålssektionen 

13.10.2012 19:00 Höstfest Brasilientema Midgård anmälning 

senast 9.10 

midis@midgard.fi  

Rita Niemi 

tel. 050 438 7024 

18.11.2012 17:30 Månadsmöte Midgård - November gruppen 

09.12.2012 17.30 Julfest Midgård  Julgruppen  

12.1.2013 18:00 Spelkväll med mat & 

dryck 

Midgård Anmälning 

senast 8.1 

midis@midgard.fi  

Mats Bergström 

050 5252 987 

10.2.2013 14:00 Traditionell 

Rosettskrinning 

Sahara plan Alla med! Sport sektionen 

02.03.2013 09:00 Messilä skidutfärd Kyrkplan Anmälning 

senast 27.2 

midis@midgard.fi 

Sportsektionen/Mats 

Bergström 050-

5252987 

03.03.2013 17:30 Årsmöte Midgård  Styrelsen 

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  

Styrelsen för år 2012 

 

Till styrelsen för år 2012 valdes nedanstående personer. Styrelsen har konstituerat sig 
enligt följande: 

 
Ordförande:  Kristian Pennala 

Viceordförande:  Magnus Björkvall 

Sekreterare:  Rita Niemi 

Kassör:  Sonja Gummerus 

Övriga styrelsemedlemmar: Kaj-Erik Bergström 

Mats Bergström 

Carola Rundman 

Päivi Ryyti 

Mikael Selenius 

Gustav Weckström 
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Medlemsavgifterna för år 2012 – Påminnelse  

Medlemsavgifterna för år 2012 är: 
 15€ för vuxna 
 7,50€ för barn under 15år. 

 
Föreningens konto Aktia IBAN: FI87 4055 1650 0041 99, 

SWIFT: HELS FI HH 
 

Månadsmöten - info 

 30.9 kl 17.30 förhandlingar och 18.00 program: Bingo 

 18.11 kl 17.30 förhandlingar och kl 18 program: Magnus eller Poa berättar om något intressant 

från växternas rike. 

Kommande program inom föreningen 
 

Hösttalko med servering den 03.10.2012 kl. 17 på 

Midgård 
 

Välkommen och dra ditt strå till stacken då vi har hösttalko på Midgård 
onsdagen den 03.10.2012. Vi börjar med sysslorna kl. 17. 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.  

Det blir lite korvgrillning och läsk mm. 
 

HÖSTFEST 
PÅ MIDGÅRD 

LÖRDAGEN DEN 
   13.10.2012 KL. 19 
 

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. arrangerar en höstfest 

lördagen den 13.10.2012 kl. 19. Festen är på Midgård, adress 
Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda. 

 
Temat för festen är BRASILIEN med där 

tillhörande mat, dryck, program, mm. 
Klädseln för festen är fri, men låt gärna 

fantasin flyga iväg och klä dig enligt 

temat. 
 

Senare på kvällen får vi levande musik i rock- och bluestakt med 
orkestern ”Memory Layn” 
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Samla gärna ett gäng med vänner och bekanta och anmäl dig med 
det snaraste! 

 
 

Inträde 25 € för fullvuxna och 15€ för barn under 15 år. 
Familjebiljett 50€ (familj = de som bor i samma hushåll). 

Anmäl dig till festen per e-post midis@midgard.fi eller per telefon 
till Rita tfn 050 – 438 7024 senast tisdagen den 9.10.2012 

 

Traditionell JULFEST  

söndagen den 9.12.2012 kl0 18:00 

o julgröt och julkaffe  

o Mårtensdals skolas Lucia-tåg  

o julgubben kommer på besök  

o Tag med en liten namnlös julklapp 

 

Spelkväll på midgård  

den 12.1.2013 klo 18:00 

 
Välkomna med på hela spelkväll den 21.1.2013 klockan 18:00. Det blir olika 
spel, tävlingar och skoj. Trevliga priser. Litet gott att äta och dricka och 

framförallt trevlig samvaro.Anmälning senast 8.1.2013 till midis@midgard.fi 
eller Mats Bergström 050 5252 987. 

 
 

Rosettskrinning på Sahara 10.02.2013 klo 14:00 
 

Välkomna med till sahara o skrinna den 11.2 klo 14:00 Tävlingar, lekar och 

korvgrillning skall det bli. Och den som vill får ta med sig runebergstårtår. 
Hjälp med att äta fixar sig  Glöm inte skridskorna, skidorna, 

amfibiebilarna, hydrokoptern och sparkstöttingen! 
 

Skidutfärd till Messilä 2.3.2012 start klo 09:00 
 
2.3 blir det skidutfärd till Messilä. Anmälningar från medlemmarna senast den 
27.2.2012. Sportsektionen anmäler antalet deltagare till Messilä den 28.2.2012.  

 
Bokning av restaurangen i samband med anmälningarna (ca 10 euro/ pers). Betala 

in liftkorten till föreningens konto senast den 27.2.2012 Möjlighet att grilla egen 
korv fins 
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Återkommande program: Badminton och sähly 

 
Badminton och sähly i Helsinge skola fortsätter på måndagar och tisdagar som 
förut 

 

Övrigt  

 
 en reservering av Midgård är preliminärt gjord för två (2) veckoslut på 

sommaren 2013 - ett i juni samt ett i augusti. Ifall någon föreningsmedlem är 

intresserad att hyra föreningshuset någotdera veckoslutet, bör han/hon anmäla 

sitt intresse före slutet av januari 2013. Ifall ingen anmält sig, friges dessa 

veckoslut till allmän uthyrning   

 Kolla HTU:s hemsidor www.helsinge-tusby.fi  

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

