
 
 

Prästkulla, den 22.11.2021 

Bästa medlem, 

Vi är inne i en mörk tid av året, men Prästkulla hembygdsförening lyser upp tillvaron med flera 

programpunkter, riktade till såväl barn som vuxna. Passa på att ta del av vår verksamhet och 

samtidigt bidra till gemenskap i byn. Välkommen med! 

PROGRAM PÅ MALMÅSA VARJE VECKA:  

Måndagar kl. 18.30 - 19.30   MOTIONSGYMNASTIK    
Victoria Hinds håller motionsgymnastik på Malmåsa fram till jul. (6.12 ledigt).  
Kom med och svettas! Ingen anmälan krävs. Pris: 3 € /gång. Välkommen!                                                                                                                                                         
 
Onsdagar kl. 17.30 - 19.30 YOGA - YIN och YANG                                                                               

Kom med och njut av mjuk dynamisk yoga med inslag av återhämtande yin övningar.   

De två sista tillfällena innan jul infaller den 1.12 och 8.12 vid Malmåsa. Ta med egen matta och 

ev. andra tillbehör. Max 15 deltagare/ grupp, passar alla åldrar, även nybörjare. 

Dragare: Mobil Yoga Västnylands Micaela Österlund. Välkommen med! 

Vid intresse för att yoga under vintern ons 12.1-9.3.2022 kl. 17.30-19, ta kontakt till Annette 

Ström per sms tel. 040-530 5236 eller annette.strom@gmail.com. 90 e för 9 ggr.  

Söndagar kl. 17.30 - 19.00 ÖPPEN INNEBANDY FÖR JUNIORER                                              

Innebandy för byns juniorer har kört igång. Markus Taube håller i trådarna för aktiviteten och 

föräldrar är välkomna att vara med och leda spelet vid behov. Närmare information/uppdateringar 

sker via Facebook-gruppen ”Prästkullanejdens småbarnsfamiljer”. Häng med!  

 

ÖVRIGT PROGRAM: 

❖ Lördag 18.12.2021 kl. 10-13 JULBASAR  
Efter några års paus, kan vi stolt välkomna er till julbasar vid Malmåsa.                                                      
Ett digert utbud av lokala produkter finns till försäljning, så som fisk, potatisgröt,                                          
bakverk, glögg, fårskinn, ylleprodukter, handarbete samt övrigt hantverk,                                     
dekorationer, julgranar och mycket mer. I buffén finns tomtegröt och annat,                                    
som hör julen till. Ett tillfälle man inte kan missa! Väl mött på Malmåsa. 
 

❖ Söndag 12.12 kl. 13-17 KORVSTOPPNINGSKURS  
Vill du lära dig stoppa egen korv? Kom med på en korvstoppningskurs med köksmästare 
Kenneth Löfberg från Åminne Gård. Du lär dig grunderna i korvstoppning och hur du 
smaksätter din korv på olika sätt. Pris: 50 e/pers. I priset ingår ingredienserna (hjort- och 
griskött) och du får hem några paket smakprov från kursen på tre-fyra olika smakers korv. 
Bindande anmälningar till Leif Wikström tel. 0400-473 749, max 12 pers ryms med. 
 

❖ TEATERVERKSAMHET 
Sixten Lundberg, Uffe Enberg och Tapio Laasonen är i full gång med att planera följande 
revy! Vi hoppas kunna återuppta teaterverksamheten från början av januari 2022. Planen är 
att övningarna inleds i början av januari och premiären skulle vara i mars 2022., Ifall du vill 
delta på eller bakom scenen, tveka inte att ta kontakt till Leif Wikström tel. 0400-473 749. 
 
→ Vad som är aktuellt, uppdateringar och exakta tider hittar Ni även på vår hemsida 
www.prastkulla.fi och på Facebook-sidan Prästkulla sommartorg samt på 
evenemangskalendern på internet: www.evenemax.fi (publ. i VN).    

-> VÄND 
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FÖRENINGEN INFORMERAR 

❖ Servicebyggnanden vid Malmåsa 
Bygget framskrider och en del av den röda panelen är spikad. Så länge vädret tillåter, 
kommer talko att arrangeras. Vid intresse, tag kontakt till Markus Taube tel. 041 440 1554. 
 

❖ Solpaneler har under hösten installerats på Malmåsa, i samarbete med företaget Solklart. 
Tack vare denna investering, kan föreningen nu erhålla solenergi på ett fördelaktigt sätt! 
 

❖ Vid lekparken och näridrottsarenan finns nya skyltar, med informativ text. Ta gärna en titt 
på dem! 

 
❖ Prästkragens gruppfamiljedaghem 

Gruppfamiljedagmehemmets verksamhet är i full gång och platserna är fyllda för tillfället. 
Målet är att erbjuda omsorg enligt det egna barnets behov i en naturnära miljö!  
→Till dagisverksamheten behövs vikarier, då någon av personalen är sjuk eller ledig.              
Hör gärna av dig vid frågor eller meddela ditt intresse till prastkragensdaghem@gmail.com, 
så är de i kontakt med dig. 
 
→Till förmån för verksamheten säljs WC - och hushållspapper.  

 12 e/hushållspapper och 15 e/WC-papper. Papper kan köpas via  
föräldrar i daghemmet.  

 
Frivilliga donationer tas gärna emot av dagis. Även pengabidrag till förmån 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.                                                             

                                                                                                    
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! 
 

 
 
 
Vi önkar en en god fortsättning samt, 
en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2022! 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Styrelsen,  
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.  

 Ifall Ni glömt bort att betala  M E D L E M S A V G I F T  för 2021, kommer här en påminnelse: 

Medlemsavgiften för år 2021 är som tidigare: 15 € / vuxna och 10 € / 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:prastkragensdaghem@gmail.com

