
 
 

Prästkulla, den 22.9.2019 

 

Bästa medlem, 

Det har varit en händelserik sommar i Prästkulla och sommartorget var välbesökt!                      
Nu är det dags att blicka mot hösten och styrelsen vill passa på att informera om                          
föreningens kommande verksamhet. 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. Häng med!  

Tisdagar 8.10-5.11 kl. 18.00 -19.30 DYNAMISK YOGA  
DYNAMISK YOGA 5 tisdagar under hösten vid Malmåsa med Mobil Yoga Västnylands Micaela 
Österlund. Max 15 deltagare/ grupp. Pris 50 €/ 5 ggr betalas i samband med första gången.  
Bindande anmälningar till Annette Ström sms 040-530 5236 el. annette.strom@gmail.com. 
Underlag och vattenflaska med. Välkommen! OBS! Endast några platser kvar! 
 
Sönadgar kl. 17-19 INNEBANDY FÖR JUNIORER 
Innebandy ordnas fr.o.m. sö 6.10 kl. 17-19.00. Ansvarig ledare Markus Taube. Välkommen! 

Övrigt program på näridrottsplatsen är även möjligt att ordna såväl regelbundet som spontant. 
Fritt fram att ordna aktiviteter! 

❖ FAMILJEPJÄS PLANERAS 
Föreningen planerar nu sin första egna familjepjäs. Planerad premiär är mars-april och 
intresseanmälningar kan redan nu skickas till Annette Ström, annette.strom@gmail.com. Första 
träff blir efter jul. Närmare information och tidtabell presenteras på föreningens hemsida under 
hösten. Sixten Lundberg är tilltänkt regissör. Alla barn och ungdomar varmt välkomna med! 
Rekommenderad ålder 6–18 år.  

❖ UFFE ENBÄÄ & SICCE LUMBÄÄ SLÄPPER LOSS 
onsdag 2.10 kl. 19.00  

Solosång – kallsång – duellsång – blandat med huvudlöst snack. 
Garanterat roligt! Pausservering. Biljetter 25 €/pers. bokas via 
Luckan Raseborg samt köpes vid dörren.  
Arr. Prästkragens dagisföräldrar. 

 
❖ HÖSTSUPÉ lördag den 19.10.2019 kl. 19 

Då det blir mörkare kvällar passar vi på att lysa upp hösten med 
höstsupé på Malmåsa! Kenneth och Viola kommer att stå för 
musikunderhållningen och därtill blir det stående bord, med smaker 
av höst! Pris 35 € /pers. Anmälningar görs till Leif Wikström på tfn 0400-473 749.  
 
❖ FÖRSTA HJÄLP UTBILDNING FÖR BARN söndag 27.10  

Föreningen bjuder på första hjälp - utbildning riktad till barn. En ingående kurs (omfattande bl.a. 
främmande föremål i halsen, medvetslöshet, sårförband, brännskador) avsedd för barn i 
skolåldern (ev. blir det två olika kurser, en för yngre och en för äldre barn).  
Magnus Lassander drar kursen på Malmåsa sö 27.10.2019. Exakt tid fås vid anmälan.                                                           
Passa på att ta del av detta nyttiga tillfälle! Anmälningar görs till Heidi Wigren per e-post 
heidi.wigren@gmail.com eller per sms 040-720 4248.   
 
❖ HÖSTMÖTE måndag 25.11.2019 kl. 18 

Stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Välkomna!  
➔ VÄND 
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❖ FORK PÅ SVENSKA TEATERN torsdag 28.11.2019  
Vi ordnar resa till den avslutande showen ”Last chapter, The END” för A capella-gruppen FORK 
på Svenska teatern torsdagen den 28.11 kl. 19. Bussen startar från Prästkulla, Malmåsa ca kl. 
16.30. Biljetterna kostar 57€ eller 63 € (parkett/balkong/sidogalleri inkl. 5 €/buss).                                    
Ta chansen och boka din plats till Annette Ström per sms tfn 040-530 5236 eller e-post 
annette.strom@gmail.com. Sista anmälningsdag 25.10. 

❖ BYNS JULFEST fredag 20.12.2019 kl. 17.30 
Traditionell julfest ordnas i Prästkulla. Julgubbe, program av dagisbarnen. Vi bjuder på gröt och 
glögg bjudes. Namnlös julklapp medtages. Gratis inträde. Välkomna! 
 

→ Vad som är aktuellt 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). 
                                                                                                                                                                   
 
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! 
 

 
 
PRÄSTKRAGENS GRUPPFAMILJEDAGHEM 
Just nu säljer dagis de populära Ullmax kläderna. Första beställningen skickas in 4.10. Ta 
kontakt med dagis vid beställningar. Se hela sortimentet på https://shop.ullmax.com/fi/webshop 
Dagis säljer under hela året papper som kan beställas via en förälder eller hämtas på Malmåsa. 
Hushållspapper Lotus Emilia 12 r för 12 € och Lotus soft Embo wc-papper 24 r för 15 €. Paketpris 
27 €. Tack för ditt understöd!  
Frivilliga donationer i form av 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.  
 
Vi önskar Er en fortsatt skön höst!  
 
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 2019, kommer här en påminnelse: 

Medlemsavgiften för år 2019 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. 
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