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Evenemangskalender 
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/ 

sammankallare 

22.09.13 18 Månadsmöte Midgård Marina Elander 

08.10.13 18 Linedans Midgård Carola Rundman 

09.10.13 17 Hösttalko Midgård Kristian Pennala 

15.10.13 18 Linedans Midgård Carola Rundman 

26.10.13 19 Höstfest Midgård Festkommittén 

29.10.13 18 Linedans Midgård Carola Rundman 

09.11.13 11.12.30 Streching Midgård Rita Niemi 

12.11.13 18 Linedans Midgård Carola Rundman 

16.11.13 11 – 12.30 Streching Midgård Rita Niemi 

19.11.13 18 Linedans Midgård Carola Rundman 

24.11.13 18 Månadsmöte Midgård Poa Bäckström 

15.12.13 18 Julfest Midgård Berit Selenius 

Återkommande program 

02.09.13 19-21.30 Badminton Helsinge skola Rasmus Björkvall 

03.09.13 18-19 ? Sähly Helsinge skola Kristian Pennala 

     

Ordförandens hälsning 
  

 Hejsan 
 

hösten börjar närma sig och det är dags att fundera på eventuella hobbyn till hösten. 
Kom ihåg att ett roligt och framför allt billigt alternativ är att spela badminton och sähly 
med Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening i Helsinge skola. Vi börjar första veckan i 

september. 
 

Eftersom ca 50 av våra medlemmar ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2013, så 
påminner vi vänligen dem, som känner sig träffade att betala sin medlemsavgift till 
föreningens konto Aktia FI87 4055 1650 0041 99 (BIC=HELS FI HH) med det snaraste. 

Avgiften för år 2013 är 15,00€ för fullvuxna och 7,50€ för barn under 15 år.  
Hedersmedlemmar samt ständiga medlemmar behöver naturligtvis inte betala någon 

medlemsavgift. Ständig medlem blir man genom att betala 300€, som motsvarar ett 
medlemskap på 20 år. Ifall du har frågor gällande medlemsavgiften var vänlig och 

kontakta Carola Rundman (050-584 9082), som sköter om kassan i föreningen. 
 
 

Vi ses på Midis och på Helsinge skola! 
 

Kristian Pennala 
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 KOMMANDE PROGRAM 

Badminton och sähly i Helsinge skola 
Måndagen den 2.9.2013 kl. 20 börjar vi spela badminton i Helsinge skola. Tisdagen den 
3.9. börjar sählyn. 
OBS! Ingen sähly tisdagen den 5.11.2013 p.g.a.att det är  föräldramöte i skolan 

Septembermötet den 22.9.2013 
Höstens första månadsmöte är söndagen den 22.9 kl 18. Då får vi höra Ida Niemi 

berätta om sitt år som utbyteselev i Bologna i Italien. Septembergruppen bjuder på kaffe 
samt något italienskt där till. Lotteri. 

Linedancen börjar den 8.10 
Vi dansar Linedance på Midgård efter en paus på 1½ år. Kursen innefattar fem 

tisdagskvällar fr.o.m. Den 8.10. De övriga dagarna är 15.10, 29.10, 12.11 och 19.11. 

Hösttalko den 9.10.2013 klo 17 på midgård 

 

Höstfest den 26.10.2013– ”Helsingers jazz night out” 
Kom med och njut av en fantastisk middagskonsert då Helsingers bjuder på starka 
känslor och rolig musik samt god Jazzig mat i den fenomenala showen ”helsingers jazz 

night out”. Obekräftat pris 25 euro/person inklusive musik, mat och ett glas vin/öl med 
maten. Anmälning senast fredagen den 18.10 till midis@midgard.fi eller Mats Bergström 

050-525 29 87. 
 

Streching i november 
Välkomna och pröva på streching till Midgård. Vi ordar en kurs på 2x1,5 timme två 

lördagar i november. Kursen passar för alla, som vill främja sitt välmående och lära sig 
hurman kan strecha på ett tryggt sätt. Kursen leds av Outi Heikkinen, som är 

professionell inom branchen. 
Kursdagarna är lördagarna den 16:e och 23.11.2013 kl. 11–12.30 Ta med er en 
jumppamatta ifall ni har en sådan (det finns bara några på Midis) och klä er i 

långärmade och -buntade mjuka kläder (t.ex. college) 
Anmälningar till midis@midgard.fi senast den 3.11.2013. Eventuellt pris för medlemmar 

klarnar under september och informeras senare. 

  
Novembermötet den 24.11.2013 
Föreningen planerar att göra ”Porkalaparentesen” -utfärd i november ifall det finns 
intresse. Kontaktperson är Per-Johan Bäckström, som berättar mera om utfärden på 

septembermötet den 22.9. 

 
Julfesten den 15.12.2013 

Övrigt 
• Den finlandssvenska polske kursen hålls lördagen den 9.11.2013 kl.12-16 på 
Midgård. Arrangör Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med Svenska 

Studiecentralen. Bindande anmälan senast 25.10 till Folkdansringens kansli, tel. 040-
3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi 

• Marthornas basar söndagen 13.10.2013  kl. 11 på Bagarstugan 
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