Prästkulla, den 13.8.2020
Bästa medlem,
Sommaren börjar lida mot sitt slut och föreningen vill tacka alla dem som flitigt besökt
sommartorget och bidragit till en trevlig stämning! Nu är det är dags att blicka mot
hösten och föreningen vill informera om den regelbundna verksamhet, som ordnas vid
Malmåsa. Närmare uppdateringar kring övriga evenmang sker vart efter. Välkommen med!
❖ PROGRAM PÅ MALMÅSA VARJE VECKA:
Måndagar kl. 19.00 - 20.00 MOTIONSGYMNASTIK
Eva Fagerlund-Taube fortsätter med motionsgymnastik på Malmåsa. Ingen anmälan krävs.
Pris: 3 € /gång. Vi är utomhus vid fint väder under hösten. Häng med!
Onsdagar 2–30.9 kl. 17.30 -19.00 MJUK YOGA (förutsatt att det finns intresse)
Jordande, mjukt flöde med yinyogans kravlösa öppnande positioner. Vill du slippa av med
spänningar och stelhet i höft och ländrygg? Motverka energilöshet och nedstämdhet då
höstmörkret kommer smygande? Lära dig att bli mer närvarande i det du gör?
Då är höstens yogakurs i Prästkulla rätt för dig. Vi träffas fem gånger i September. Vid varmt och
vackert väder yogar vi ute. Vid kyla eller regn yogar vi inne på Malmåsa, där vi kan hålla
ordentligt avstånd till varandra då gruppen består av max 15 pers.
Yogan består av ett mjukt, långsamt, koreografiskt enkelt flöde samt influenser av yinyogans
kravlösa varande med långa öppningar av bröstkorg och höft. Vi stillar oss för att känna in vår
egen kropp och lyssna till vårt andetag.
Kräver ingen tidigare yogaerfarenhet. Passar för dig som kanske varit nyfiken på yoga tidigare,
men känt dig osäker att delta. Vi yogar i långsam takt så att alla i gruppen känner sig trygga.
Berätta gärna när du anmäler dig om det är något speciellt angående din hälsa som du vill att jag
är medveten om. Vi frågor kontakta mig på email mobilyogavastnyland@gmail.com
Anmälan till annette.strom@gmail.com. Krävs 10 deltagare för att kursen hålls. Max antal 15
pers. Anmälan före 26.8. Pris: 50 e för alla 5 ggr (betalas vid första gången).
Söndagar kl. 17-19 ÖPPEN INNEBANDY FÖR JUNIORER
Innebandy ordnas för byns juniorer, så som tidigare. Markus Taube håller i trådarna för
verksamheten och föräldrar är välkomna att vara med och leda spelet vid behov.
Närmare information/uppdateringar sker via Facebook-gruppen ”Prästkullanejdens
småbarnsfamiljer”. Häng med!

❖ TEATERVERKSAMHET FÖR BARNEN
Med anledning av ovisshet för hur situationen gällande covid-19 framskrider, kommer
familjepjäsen Dexters Äventyr att skjutas fram på obestämd tid. Förhoppningen är dock att
teaterverksamheten kan inledas under denna höst och att premiären kunde hållas i början av år
2021. Närmare information meddelas!
❖ RALLY lördag den 27.9 ordnas i Prästkulla
Start ca kl. 12 från Krokby längs Smedsedevägen – Finbygränsvägen. Försäljning av läsk, kaffe
och korv vid Smedsede till förmån för dagiset. Arr. South West Motorsport ry

➔ VÄND!
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FÖRSLAG PÅ ÖVRIG VERKSAMHET:
Vår fina föreningslokal Malmåsa är ledig flera dagar i veckan och det finns möjlighet att fortsätta
med Laserskytte-verksamhet, innebandy eller annan för lokalen lämplig verksamhet.
Finns även möjlighet för föreningar, skyttelag eller privatpersoner att boka in egen tid för att
använda Laserskytte-utrustningen. Ta gärna kontakt och framför Dina önskemål!
FÖRENINGEN INFORMERAR
•

BYGGPROJEKT –intresserad att delta i talko?
Föreningen har fått beviljat EU-bidrag för ett nytt projekt gällande ett nytt servicehus i
samband med lekparken och näridrottsarenan. Under 1.6.2020- 30.9.2021 kommer
således talkokraft att behövas eftersom det byggs på talko och materialet kan köpas med
projektmedel.
Ta gärna kontakt med Leif Wikström tel. 0400-473 749 eller Mikael Nylund tel. 040-486
8281 om du har möjlighet att hjälpa till, så tar de sedan kontakt när det behövs
talkokrafter.
Tack på förhand, all hjälp tas tacksamt emot då detta görs för och med byborna.

•

PRÄSTKRAGENS GRUPPFAMILJEDAGHEM
Gruppfamiljedagmehemmet har kört igång sin verksamhet för terminen och
platserna är fyllda för tillfället. Målet är att erbjuda ett omsorg enligt det egna barnets
behov i en naturnära miljö.
Till förmån för dagis säljs WC- och hushållspapper.
Wc papper 15 € och hushålls 12 €. Papper kan köpas på Malmåsa.
Ullmax säljs också under hösten. Ta kontakt med en förälder ifall du vill köpa bra kläder
eller välj Prästkulla dagis i webshoppen då du handlar för att understöda dagis.
Frivilliga donationer för upprätthållande av det privata tvåspråkiga
gruppfamiljedaghemmet Prästkragen är möjliga att betala in på föreningens konto
FI5540555840004068. Skriv in donation/dagiset i meddelande vid inbetalning.

→ Vad som är aktuellt, uppdateringar och exakta tider hittar Ni även på vår hemsida
www.prastkullanejdenshbf.fi och på Facebook-sidan Prästkulla sommartorg samt på
evenemangskalendern på internet: www.evenemax.fi (publ. i VN).

Ifall Ni glömt bort att betala M E D L E M S A V G I F T för 2020, kommer här en påminnelse:
Medlemsavgiften för år 2020 är som tidigare: 10 € / vuxna och 5 € / barn under 12 år.
Betalningen sker till föreningens konto FI55 405558 4000 4068.
Meddela namn, födelseår och e-postadress på bankgirot.
E-posten behöver vi för att underlätta utskick av medlemsinfo i fortsättningen.

Vi önskar Er en bra start på hösten!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen,
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f
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