
    Prästkulla, 8.1.2020 

Bästa medlem, 

Prästkullanejdens hembygdsförening önskar alla Er medlemmar en god fortsättning på det nya 

året. För föreningens del innebär det kommande året nyheter och en fortsatt utveckling av 

verksamheten. Samtidigt bjuds på traditionsenliga program, som håller i sig från år till år!           

Varmt välkommen med! Vi påminner även att det är dags att betala medlemsavgiften för 2020.  

 

PROGRAM PÅ MALMÅSA REGELBUNDET 

• Måndagar kl. 19.00–20.00 MOTIONSGYMNASTIK   

Eva Taube fortsätter med motionsgymnastik på Malmåsa. Ingen anmälan krävs.           

Pris: 3 € /gång. Häng med! 

 

• Tisdagar (8 ggr, 7.1–25.2) kl. 18.30–20.00 DYNAMISK YOGA 

Dynamisk yoga ordnas i Malmåsa 8 ggr under vintern, med Mobil Yoga Västnylands 
Micaela Österlund. Max 15 deltagare/ grupp. Lediga platser finns! 
Pris 80 € för alla tillfällen eller 10 € / gång. Betalas kontant.  
Underlag och vattenflaska med. Redskap finns även att låna vid behov. Välkommen med! 
 

• Söndagar kl. 17–19 INNEBANDY FÖR JUNIORER 

Innebandy ordnas för byns juniorer. Ansvarig ledare Markus Taube. Välkommen! 

Vid behov, sker information/uppdateringar via Facebook-gruppen ”Prästkullanejdens 

småbarnsfamiljer”. 

 

PROGRAM RIKTAT TILL BARN OCH UNGDOMAR, FAMILJER 

• BARNTEATER VERKSAMHET  
 
Prästkullas nya FAMILJEPJÄS "Dexter Olssons äventyr" söker nu 

unga skådespelare (minimiåldersgräns 9 år)! Välkommen på audition 

18.1 kl. 11 i Malmåsa (Nitlaxv. 12, 10600 Ekenäs). 

Pjäsen baserar sig på äventyrsböckerna om Dexter Olsson av Michael 

Wiander från Sverige och har premiär to 26.3. Föreställningar blir det i 

mars-april. Som regissörer fungerar Emma Kullberg och Sixten Lundberg. 

Anmälningar till audition samt frågor skickas till annette.strom@gmail.com 

eller tfn 040-530 5236 senast 14.1. Välkommen! 

 
FAMILJEPJÄSEN DEXTER OLSSONS ÄVENTYR - urpremiär to 26.3 kl. 18. 
Föreställningar to 26.3 kl. 18, lö 28.3 & sö 29.3 kl. 16, to 2.4 & fre 3.4 kl. 18 och 
lö 4.4 kl. 16.  
Bokningar av biljetter via Luckan Raseborg från 20.1 eller vid dörren tfn 044-017 0176 (vard. 9–16) 
el. raseborg@luckan.fi el. vid dörren. Pris 8 e/barn (3–15 år) och 12 e vuxna. 
 

• FILMKVÄLLAR, DISCO, LAN-PARTY 
 
Under våren kommer föreningen att ordna filmkvällar under veckoslut. Barnen har möjlighet att se 
film på storbildsskärm. Ta med filt! Vi bjuder på popcorn.  
 
Även disco och Lan-party kommer att ordnas!  
Närmare information kommer att meddelas via föreningens hemsida och Facebook sida ”Prästkulla 
sommartorg” samt i Facebook gruppen ” Prästkullanejdens småbarnsfamiljer”.   
 
 



ÖVRIGA EVENEMANG 

• ÅST:s PJÄS ”ALLT SOM ÄR UNDERBART” lördag 1.2.2020 

Åbo Svenska Teater gästar Malmåsa lördagen den 1.2 kl. 18.00 med pjäsen ”Allt som är 
underbart”, vilken är en humoristisk och gripande monolog. Den framförs av teaterns publikfavorit 
Bror "Boysi" Österlund, som i växelverkan med publiken varje gång skapar en unik föreställning. 
Pjäsen är ca 1 h 15 min (utan paus). Pris: 20 € / biljett (18 € för studerande/pensionär).                                                                                                                                                              
Biljetter bokas på förhand via Luckan Raseborg tfn 044-017 0176 (vard. 9–16) eller 
raseborg@luckan.fi, eller vid dörren. 

• VINTERRESA lördag 8.2.2020  

Vinterns resa riktad till byns barn och ungdomar med föräldrar, ordnas i år till Flamingo Spa i Vanda. 
Resan går av stapeln lördagen den 8.2, med start från Malmåsa kl. 10 och retur ca kl. 18 i Prästkulla. 
Pris (biljett till Flamingo + buss):  10 € / barn 3 - 13 år, 20 € / ungdom 14 år och äldre.   
Anmälningar görs senast den 1.2 per sms till Kim Molander, tfn 040-583 4057. 
 

• VÅRMÖTE måndag 24.2.2020 

Styrelsen bjuder in till vårmöte på Malmåsa måndagen den 24.2 kl. 18.00. Då behandlas 

stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe med tilltugg! Välkommen!                                                           

• PÅSKSUPÉ söndag 12.4.2020 

Påsksupé ordnas traditionsenligt på påsksöndagen den 12.4 kl. 18.00.                                            
Kenneth och Viola står för musiken och därtill blir det stående bord!                                                       
Pris: 35 € /pers.  
Anmälningar görs senast den 5.4 till Leif Wikström per tfn 0400-473 749. 
 

STYRELSEN INFORMERAR 

➔ Förutom en diger verksamhet, är det viktigt att föreningslokalen Malmåsa med dess lekpark 

och näridorttsarena håller en god standard. Under det kommande året planeras att bygga 

en ny servicebyggnad intill näridrottsarenan och dessutom skall såväl toaletterna som 

scengolvet i föreningslokalen renoveras.  

 

➔ Förutom bygg- och renoveringsprojekt är vi måna om att bevara ”vi-andan” i byn, genom 

gemensamma evenemang. Till näst är målsättningen att kunna erbjuda Träning för herrar, 

ev. Kettle bells! Närmare information kommer.                                                                                        

Även Laserskytte utrustning finns till förfogande. Ta kontakt vid intresse!  

Vad som är aktuellt och exakta tider hittar Ni även på vår hemsida www.prastkulla.fi och på Facebook-
sidan Prästkulla sommartorg. 
               
Med hopp om en vit och solig vinter! 
 
Med vänlig hälsning,  
Styrelsen, Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.  

M E D L E M S A V G I F T  för 2020 

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. 
 

mailto:raseborg@luckan.fi
http://www.prastkulla.fi/

