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Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings r.f:s 112 verksamhetsår är på gång
och detta är det fjärde medlemsinfot för 2020. Evenemangskalendern
finner du på föreningens webbsidor www.midgard.fi/evenemang.
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Badminton börjar (se nedan).
OBS! Vecka 38-40 ingen badminton
Stretching tisdagsgruppen (1-5/12)
1, 8, 15, 22 och 29.9.20
Stretching onsdagsgruppen (1-5/12)
2, 9, 16, 23 och 30.9.20
Yoga (1-3/10)
6, 13 och 20.9.20
Hälsomotionen börjar (se nedan)
OBS! Vecka 38-40 jumppa på Midgård
Septembermöte
Stretching tisdagsgruppen (6-7/12)
6 och 20.10.20
Stretching onsdagsgruppen (6-7/12)
7 och 21.10.20
Yoga (4-5/10), 4 och 11.10
Byakaffe
Spelkväll för ungdomar
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Uttagning för NSU frågesport
Hösttalko
Yoga (6-10/10)
1, 8, 15, 22 och 29.11.20
Stretching tisdagsgruppen (8-11/12)
3, 10, 17 och 24.11.20
Stretching onsdagsgruppen (8-11/12)
4, 11, 18 och 25.11
Byakaffe
Stretching tisdagsgruppen (12/12)
Stretching onsdagsgruppen (12/12)
JULFEST
Teater - ”En julsaga”
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Bamse Björkvall
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Marja Björkroth
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Poa Bäckström

Salsturer i Helsinge skola
måndag
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Hälsomotion, 7.9 – 30.11.2020
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Badminton, 31.8 – 14.12.2020
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Ordförandens hälsning
Det är dags att RÖSTA! Vet ni vad - HKUF är nominerad till NSU-priset som Årets förening
2020! Nu borde vi bara få röster, så om du också tycker att föreningen fungerar bra, var
vänlig och rösta. Instruktioner finns nedan i infobrevet.
Kom ihåg septembermötet 27.9 då vi får höra hur det gick till i början på 1970-talet då gamla
Midgård brann och den nya byggdes. Välkommen till Midgård också den 9.12 då vi bjuder på
julsaga-teater för våra medlemsfamiljer gratis (åldersgräns 10 år). Tyvärr p.ga. Coronarestriktionerna ryms bara 50 personer in, så anmäl dig i tid. Kom även ihåg talko 7.11. samt
spelkväll, byakaffenoch julfest.
Äntligen får vi nya, ihopfällbara bord till Midgård, kanske redan före jul. Om du är
interesserad av de gamla borden, ger vi dom gratis. Anmäl ditt intresse i så fall till
midis@midgard.fi.
Ta hand om dig !
Hälsningar

Tiina Nurmi-Kokko
tfn: 050 2783

Kontaktuppgifter
Föreningens epostadress: midis@midgard.fi
Föreningens webbsidor www.midgard.fi
Midgårds vaktmästare: tfn 041-526 1897

Nyländsk Afton 18.10.2020
Årets Nyländsk Aftongala är söndagen 18.10.2020 på Tiivistämö, Sörnäs
strandväg 22, Helsingfors. Konferencier på festen är Nicke Lignell. Köp biljetter
senast 1.10 direkt från NSU. Mera info om festen samt finner ni här:
https://nylandskafton.fi/2020
Till vår glädje kan kostateras att HKUF rf är en av de tre
föreningar, som är nominerade för att tävla om titeln ”Årets
förening 2020”!
Du kan också påverka genom att rösta fram årets NSU-prisvinnare i de
olika prisklasserna på https://nylandskafton.webbhuset.fi/2020/nsu_pris_2020.
Via denna länk finner du en presentation av de nominerade i olika prisklasserna.
Rösta senast 30.9.2020!
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KOMMANDE PROGRAM
I all vår verksamhet följer vi myndigheternas rekommendationer samt iakttar
försiktighet för att förhindra spridning av Covid-19. Det gäller alltså att
tvätta händerna och hålla behövligt avstånd. Desinfektionsmedel finns
på Midgård.
Ifall du råkar få förkylningssymptom, vänligen stanna hemma så att
vi inte riskerar att smittan sprids på våra tillställningar.

Vi får hoppas att coronaläget tillåter oss att genomföra våra tillställningar enligt
planerna. Ifall det blir ändringar, informerar vi om detta på våra webbsidor samt
per epost

Septembermöte 27.9
Septembergruppen under ledning av Anne och
Boje bjuder på historiskt program från början
1970-talet på månadsträffen sö 27.9 kl 18 på
Midgård. Vi få se foton, bilder, artiklar osv. kring
Midgårds branden och byggande av nya Midgård.
Lyktan presenteras också. Kaffe med dopp samt
lotteri. Hjärtligt välkomna!

Byakaffe på Midgård
Vi fortsätter på hösten med ”Byakaffe” på Midgård, som vi hade ett par gånger på våren.
Idén med byakaffet är att folk kan samlas över en kopp kaffe/te bara för att umgås (på
behövligt avstånd, förstås). Byakaffe ordnas torsdagarna 15.10 och 12.11 kl 16-18 på
Midgård. Hjärtligt välkomna med!

Spelkväll för ungdomar 22.10
HKUF arrangerar en spelkväll för ungdomar (13 år och äldre)
på torsdagen 22.10 kl. 17-21 på Midgård. Ta med dator
och/eller brädspel.
Öppet för både medlemmar och icke-medlemmar. Gratis.
Föreningen bjuder på pizza.
Ifall du har frågor gällande spelkvällen ta kontakt med Tiina
(tfn 050-2783, tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi). Anmäl dig gärna på förhand åt
Tiina, så vet vi hur mycket pizza vi skall ha.

Midis-info 4/2020

3(4)

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f.

21.9.2020

NSU frågesport 2.11
HKUFs strävan är att föreningen deltar i NSUs frågesport igen i höst. Finalen är 22.11
och de lokala uttagningstävlingarna må 2.11 kl. 18, dit vi önskar få ihop åtminstone ett
lag. Ni, som vill delta i frågesporten, vänligen meddela om detta till midis@midgard.fi.
HTUs uttagning sker på Maiju, Nybackagränden 2, 01670 Vanda.

Hösttalko 7.11
Hösttalkot ordnas lördagen den 7. november kl. 12 på Midgård. Välkommen och
hjälpa till att ställa i ordning inför vintern. Föreningen bjuder på soppa.

Julfest 5.12
I år firar föreningen den traditionella julfesten lördagen den 5.
december kl 16 på Midgård.
Decembergruppen med Marja Björkroth som sammankallare står
för programmet. Traditionellt program med bl.a julgubbe (ta med
en namnlös julklapp). Julgröt, glögg.

Teater – en julsaga 9.12
Vanda Teaterföreningen presenterar Charles Dickens pjäs ”En julsaga”.
Föreningen bjuder på denna pjäs onsdagen den 9 december kl
18.30 på Midgård. Föreställningen är gratis och passar hela familjen.
Rekommenderas för barn 10 år uppåt. Kaffeservering start kl 18.30 och
pjäsen börjar kl 19 och räcker 45 min. Anmälningar tas emot på
adressen tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi Det är viktigt att anmäla
sig trots att föreställningen är gratis då vi måste begränsa antalet
gäster pga. coronarestriktionerna (max 50).

Hälsomotion i Helsinge skola
Hälsomotionen fortsätter på måndagar kl 19-20 på Helsinge skola (undantag v. 48-40 då
vi jumppar på Midgård). Det finns ännu lediga platser ifall någon vill komma med. Ta i så
fall kontakt med Katja Nummelin-Sailakari (katja@folkdans.fi, 040-7166921).

Yoga- och stretchinggrupperna
Yogagruppen på söndag samt och tisdagens stretchinggrupp är båda fulla. Några platser
finns ännu kvar till stretchingen på onsdagskvällar kl 18-19. Kontakt midis@midgard.fi

Övrigt:
•

HTU arrangerar Svenskadagens fest 6.11. på Västersundom skola

•

Kolla NoS klubbar och kurser på www.nos.fi/fritidsverksamhet
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