
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 29.8.2018

MIDIS-info 3/2018
Detta är Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings rf:s info-blad, där ni 
finner information om föreningsverksamheten under höstterminen 
2018. Se även Evenemangskalendern på föreningens hemsidor 
www.midgard.fi/evenemang. 

Evenemangskalender
Datum Kl. Vad Var Ansvarig/

sammankallare
9.9.18 18:00 Fyrverkerikurs Staffansby Magnus Björkvall 
September 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (1-3/12)

13.9, 20.9 och 27.9.18
Midgård Rita Niemi

16.9.18 18:00 Fyrverkerikurs Staffansby Magnus Björkvall 
September 19:30 Yoga, söndagar (1-2/10)

16.9 och 23.9.18
Midgård Rita Niemi

September 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (1-2/12)
18.9 och 25.9.18

Midgård Carola Rundman

30.9.2018 18:00 Septembermöte Midgård Poa Bäckström
Oktober 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (3-6/12)

2.10, 9.10, 23.10 och 30.10.18
Midgård Carola Rundman

Oktober 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (4-6/12)
4.10, 11.10 och 25.10.18

Midgård Rita Niemi

Oktober 19:30 Yoga, söndagar (3-5/10)
7.10, 14.10 och 28.10

Midgård Rita Niemi

28.10.18 15:00 Hösttalko Midgård Styrelsen
29.10.18 19:00 NSU frågesport Midgård HTU
3.11.18 15:00 Barnfest med Mumin och Benny Törnroos Midgård Kia Lundberg-

Kankare
November 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (7-10/12)

6.11, 13.11, 20.11 och 27.11.18
Midgård Carola Rundman

November 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (7-11/12)
1.11, 8.11, 15.11, 22.11 och 29.11.18

Midgård Rita Niemi

November 19:30 Yoga, söndagar (6-9/10)
4.11, 11.11, 18.11 och 25.11.18

Midgård Rita Niemi

December 19:30 Yoga, söndagar (10/10), 2.12.18 Midgård Rita Niemi
24.11.18 18 HKUF 110-årsfest Midgård Magnus Björkvall 
December 10:00 Stretching – tisdagsgruppen (11-12/12)

4.12 och 11.12.18
Midgård Carola Rundman

December 19:30 Stretching – torsdagsgruppen (12/12)
13.12.2018

Midgård Rita Niemi

9.12.2018 16:00 Julfest Midgård Berit Selenius
Återkommande program

måndagar 20-21 Badminton och sähly, start den 13.8.18 Helsinge 
skola

Rasmus Björkvall

tisdagar 17-18 Sähly för ungdomar, start den 14.8.18 Helsinge 
skola

Jens Lehtinen
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Ordförandens hälsning
Sommaren lider mot sitt slut och föreningens verksamhet kör igång. Jag hoppas att alla  
har kunnat njuta av den soliga och varma sommaren som vi haft i år.

Under sommaren har föreningen blivit medlem i Norr om Stan rf (NoS). NoS arrangerar  
samt samlar ihop info om program från hela nejden. HKUF medlemmar kan anmäla sig  
till postningslistan för NoS-infon (se närmare instruktioner nedan).

Höstens största evenemang kommer att vara föreningens 110-års jubileum, som firas  
lördagen den 24.11.2018 på Midgård. För de mindre medlemmarna har vi en Mumin fest  
på den 3.11.18. Det lönar sig redan nu att reservera platser till båda festerna. På så sätt  
garanterar man sin närvaro i årets höjdpunkter.

Ni kan läsa mera om höstens program från detta Midis-info. Samtidigt vill jag påminna  
er alla om feedback. Föreningen finns till för alla medlemmar. Berätta för mig vilken typ  
av evenemang eller syssla som skulle intressera dig och dina vänner.

Vi ses på Midgård!

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

HKUF medlem i föreningen Norr om Stan rf

Vår förening har i augusti 2018 blivit medlem i föreningen Norr om Stan (NoS) 
(www.nos.fi). Föreningen främjar kultur och fritid på svenska i norra Helsingfors och 
Vanda och publicerar infotidningen ”Det händer norr om stan” tre gånger om året. HKUF 
medlemmar kan beställa denna tidning gratis. Detta kan tyvärr inte göras centralt - pga. 
den nya GDPR förordningen - utan var och en måste göra det själv. Det går att beställa 
tidningen antingen via nätet nos.fi/kontakt eller genom e-post till info@nos.fi. Det 
elektroniska nyhetsbrevet NoS-info, kan också  beställas via nätet på www.nos.fi.

Genom att vara medlem i NoS kan vår förening bl.a. marknadsföra våra evenemang till 
NoS och vi i vår tur får info om vad som händer i trakterna på svenska.

HKUF:s kontaktperson till NoS är vår styrelsemedlem Tiina Nurmi-Kokko.

Ny kontaktperson till sähly efterlyses
Vem vill vara ny kontaktperson för tisdagens salstur (kl 17-18) för barn och ungdomar i  
Helsinge skola?  Anmäl dig till Kristian Pennala (kristian.pennala@saunalahti.fi, tfn 0400-
490150) med det snaraste. Tyvärr har den nuvarande kontaktpersonen, Jens Lehtinen, 
inte möjlighet att fortsätta som kontaktperson. Föreningen tackar Jens och Mats 
Lehtinen för deras insats, då de i flere års tid skötte om sählyturen. 

Biljardbord till salu
Då föreningsmedlemmarna inte på flere år har visat intresse att spela biljard på Midgård, 
är biljardbordet till salu. Priset är 50€ och köparen står för transporten. Kontakt 
midis@midgard.fi  
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KOMMANDE PROGRAM

Kurs i fyrverkeri den 9.9 och 16.9.18
Fyrverkerikursen går av stapeln söndagen den 9 och 16 september 2018 kl 18-
22. Hos Björkvalls, Halmkärvsvägen 4, 00740 Helsinfors. Kursen dras av 
Fyrverkeriskolan ab, av certifierade dragare. Se www.fyrverkeriskolan.fi.

Kursen kulminerar i ett MÄSTERSKAP I KAKFYRVERKERI på Midgård 
under föreningens 110-årsfest den 24.11.2018. Då tävlar 3 st lag - med 
4-5 personer per lag - om vem som kan tillverka den snärtigaste och godaste 
kakan och framförallt med det snyggaste kakfyrverkeriet på! 

Alla kan delta i fyrverkerikursen. För att delta i tävlingen på 110-årsfesten, bör man ha 
gått kursen. Man kan anmäla lag till tävlingen under kursen eller direkt till Magnus. De 
tre första lagen att anmäla sig, får delta i mästerskapet på 110-årsjubileet. 

Anmäl er till Magnus, m.bjorkvall@kolumbus.fi, tfn 040-5708900 

Mera info finner ni på https://midgard.fi/pa_svenska/evenemang, eller fråga Magnus.

Stretchinggrupperna startar den 13. och 18.9.18
Båda stretchinggrupperna fortsätter på höstterminen på Midgård i Outi Huovinens regi 
(på finska). Tisdagsgruppen kl 10-11 startar den 18.9.2018 och torsdagsgruppen kl 
19.30-20.30 startar den 13.9.2018. Ta med egen matta.

Kurspris 140€ för medlemmar och 300€, för icke-medlemmar. Vänligen 
anmäl er med det snaraste, senast den 12.9.2018 till midis@midgard.fi 
eller per telefon 050-4387024/Rita. Nya deltagare välkomnas!

Yoga-kurs på söndagar, start den 16.9.18
Yogakursen fortsätter på söndagar med start den 16.9.18 och slutar den 
2.12.12 (10 ggr) . Gruppen samlas på söndagar kl 19.30-20.30 på Midgård. Ta med 
egen yoga-matta. 

Kurspris 120€ för medlemmar och 250€, för icke-medlemmar. Ledare Outi Huovinen (på 
finska). Anmälningar senast den 12.9.2018 till midis@midgard.fi eller 050-4387024/Rita. 
Även nya deltagare välkomnas!

Septembermöte på Midgård den 30.9.18 kl 18
På månadsträffen tar vi en titt på vad som händer under hösten inom  föreningen samt 
på Midgård med omgivning. Ett annat tema är då föreningen har 110 år på nacken, har 
det samlats en hel del skatter på Midgårds vind. Mötesdeltagarna får en kort 
presentation om vad som finns på vinden och därefter kan vi komma överens om hur vi 
åtgärdar det material, som inte längre är av intresse.

Kvällens gäst är Margit Forsell-Bäckström, som berättar om vad det innebär 
att vara naturfotograf. Vi får bl.a. höra om hur det går till då man 
fotograferar björnar.  Septembergruppen bjuder på kaffe med tilltugg. 

VÄLKOMNA!
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Hösttalko sö den 28.10.2018

Vi samlas på Midgård till hösttalko söndagen den 28.10.2018 kl 15. 

Bl.a. skall rosenbuskar flyttas, mindre träd fällas, flaggstången tvättas, kvistar 
samlas för att föras till Sortti osv. Vi behöver alltså medlemmarnas hjälp och 
utrustning såsom släp, trimmer, röjsåg mm. En noggrannare arbetsplan skall 

utarbetas och den skickas till medlemmarna per epost i god tid före talkot. Där kommer 
vi att be medlemmarna att anmäla sitt  intresse per epost midis@midgard.fi gällande 
vilken sorts uppgift han/hon önskar utföra på talkot. De ivrigaste kan anmäla sig redan 
nu. Talkofolket bjuds på ärtsoppa och pannkaka.

NSU frågesport må den 29.10.2018 på Midgård
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) arrangerar varje år en frågesport. Lokalförbun-
dens uttagningstävlingar är måndagen den 29.10.2018. HTUs uttagning är på Midgård. 
NSU finalen är den 25.11.18 i Sibbo.

Nu gäller det att passa på att få ihop flere lag, då tävlingen är på ”hemmaplan”. Det är 
en rolig, avspänd tillställning med frågor om allt mellan himmel och jord. 

Klasserna är följande: 
• Knatteklassen. Deltagarna i knatteklassen är barn i lågstadieåldern, dvs. åk 1-6. Laget 

består av tre barn.

• Juniorklassen. Den maximala åldern per lag är 70 år, dock så, att varje enskild 
gruppmedlem kan vara högst 30 år fylld. Laget består av tre personer

• Allmänna klassen. I allmän klass spelar deltagarnas ålder ingen roll och man får vara hur 
ung eller hur gammal som helst

Vänligen anmäl ert intresse att delta i frågesporten (epost midis@midgard.fi ), så samlar 
vi ihop lag till uttagningen på Midgård. Kaffeservering med tilltugg!

Barnfest med MUMIN den 3.11.18
Benny Törnroos med Mumin kommer till Midgård lördagen den 
3.11.2018 kl 15. Biljettpris 10€/person. Kaffe/saft med tilltugg samt 
mete för barn ingår.

Boka biljetter av Kia 040-512 5199, e-post kiaviola@luukku.com.

HKUF 110-årsfest den 24.11.2018 
År 2018 fyller vår förening 110-år. Kom med och fira vårt jubileum på 
Midgård lördagen den 24.11.2018 kl 18. Vi önskar medlemmar med 
vänner och bekanta hjärtligt välkomna på vår fest.

På programmet har vi bl.a. sånggruppen Helsingers, kakfyrverkerimästerskap, 
dansuppvisning av ett par, som är finska juniormästare i pardans. Lotteri.

Supékort 35€ för vuxna, 30€ för barn och ungdomar under 15 år. Menyn består av 
festlig, rustik mat enligt säsongen. Välkomstdrink ingår i supékortet. Baren står till 
förfogandet. Anmälningar till midis@midgard.fi eller tfn 050-4387024/Rita
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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. 29.8.2018
Återkommande program: Salsturerna i Helsinge skola
Föreningens salsturer i Helsinge skola för höstterminen 2018 fortsätter genast vi 
skolstarten, dvs vecka 33. Nya deltagare välkomnas.

• måndagsturen är kl 20-21. Badminton och sähly. Kontaktperson Rasmus 
Björkvall, rasmus.bjorkvall@kolumbus.fi. Start måndagen den 13.8.2018

• tisdagsturen kl 17-18 för barn och ungdomar. Verksamheten saknar en 
kontaktperson (eller dragare) för tillfället, då det visade sig att den ”gamla” 
sählygruppen splittrats på olika håll.
Vänliget anmäl till ordförande Kristian med det snaraste, hurudan barn och/eller 
ungdomsverksamhet (sähly, jumppa för barn, osv.) det finns intresse för bland 
medlemskåren.

Övrigt:

• Skörde- och museidag lördagen den 22.9. kl 10-14 i Vanda Lantbruksmuseum, 
Nybackagränden 2.

• Kyrkoby-Tolkby marthakrets arrangerar höstbasar i Bagarstugan 14.10.18 kl. 11.15-13.
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