Prästkulla, den 27.11.2018

Bästa medlem,
julen närmar sig och detta märks även i Prästkulla! Därför vill vi passa på att skicka ut ett medlemsbrev, med information om både föreningens verksamhet och annat program som händer i byn.
Samtidigt får Ni ta del av de personalvalda för år 2019 samt turlista gällande ordningsmän och
kökspersonal för det kommande året. Tack för det gångna året och glad fortsättning!
PROGRAM PÅ MALMÅSA VARJE VECKA:
❖ Måndagar kl. 19.00 - 20.00 MOTIONSGYMNASTIK
Eva Fagerlund fortsätter med motionsgymnastik på Malmåsa måndagen den 3.12.2018.
Ingen anmälan krävs. Pris: 3 € /gång. Häng med!
OBS! Paus under jul- och nyår (24.12 – 6.1), fortsätter igen måndagen den 7.1.2019.
❖ INNEBANDY
Innebandy för barnen är möjligt att ordna, om det finns intresse från föräldrar att ställa upp och vara på
plats. Utreds som bäst vilken dag och tid som kunde gynna barnen bäst. Info på FB.
HÄNDELSEKALENDER:
❖

PRÄSKULLAREVYN HUR MÅS DET? SISTA CHANSEN!
Ännu denna helg 2-3.12 kl. 17 kan d njuta av årets PRÄSTKULLAREVY Hur mås det? Revyn
har fått bra respons och många har redan sett den, missa inte. Biljetter kan köpas vid dörren
eller bokas via Luckan tfn 044-017 0176 t.o.m. fredag. Välkommen!

❖ JULFEST söndag 16.12 kl. 17.00
Traditionell julfest firas på Malmåsa andra söndagen i advent.
Vi bjuder på gröt, glögg och pepparkakor samt underhållning av dagisbarnen.
Julgubben kommer på besök, så tag gärna med en namnlös julklapp.
Hela familjen välkommen att fira in julen tillsammans på Malmåsa!
OBS! I förra medlemsbrevet stod att julfesten hålls lördagen den 2.12,
men datumet har alltså ändrat till söndagen den 16.12!
DET HÄNDER I BYN:
Jul i BRÄNNERIET
vid Prästkulla Gård (Ingvalsbyvägen 60)
1–2.12 och 8–9.12.2018, öppet kl. 13-17.

Pop Up TYYNELÄ JULSTUGA
(Grännavägen 12)
15-16.12.2018, öppet kl. 11-19.

❖ TEATERRESA: Hans och Greta på Svenska Teatern lördag 12.1.2019
På Svenska Teatern i Helsingfors visas som bäst en ny version av den klassiska sagan om Hans
och Greta riktad till barnfamiljer. Det finns ännu möjlighet att hänga med. Vi åker lördagen den
12.1.2019 kl. 13 från Malmåsa. Gruppris för vuxen är 35 €/biljett, barnpris 25 €, studerande 30 €
ELLER familjebiljett 100 € (2 vuxna + 2 barn el. 1 vuxen + 3 barn). Föreningen bjuder på bussen.
OBS!! Sista chansen att anmäla sig är 11.12.2018 till Annette Ström, per textmeddelande 040-530
52 36 eller e-post: annette.strom@gmail.com
❖ SUPÉ lö 19.1.2019 kl. 19
Välkommen att dansa in det nya året på Malmåsa lö 19.1. Kenneth och Viola står för
musiken.Stående bord. Pris 35 €. Bokningar via Leif Wikström tfn 0400-473749.

❖ TEATERKLUBB måndagar 4.2–15.4 kl. 17-18.30
Vi kör igång teaterklubben för skolbarn igen fr.o.m. måndagen 4.2 (10 ggr med paus
sportlovsveckan). Klubben dras av Sixten Lundberg (drama) och Jenny Eliasson (slag, stamp och
rytm – workshops) och är tänkt för skolbarn 6-15 år. Gratis för medlemmar. Anmäl ditt barn till
Annette Ström tfn 040-5305236 per sms. Välkommen!
❖ 112-DAGEN måndag 11.2.2019 kl. 18.00
Jippo i Malmåsa i samarbete med Österby FBK. Blir program för hela familjen. Välkommen!
❖ Åbo Svenska Teaters gästspel av FRÄMLINGEN onsdag 13.2.2019 kl. 19.00
ÅST:s turnépjäs Främlingen, den skruvade komedin om Blasni visas onsdag 13.2 kl. 19 på
Malmåsa. Ett garanterat skrattpiller, Kom igen Charlie kommer igen! Välkommen! Köp din biljett
via Luckan Raseborg eller nätet eller boka via ÅST:s biljettkassa tfn 02-277 7377 eller köp vid
dörren. Pris 30 €, 28 €/pens. och 20 € stud.
Pjäsen är en komisk, men kritisk skildring av blind främlingsfientlighet och rädsla för andra och
annorlunda människor. Den brittiske militären Froggy (Bror Österlund) lämpar av sin
deprimerade, obotligt tråkige vän Charlie (Jerry Wahlforss) på ett litet, förfallet och sjabbigt
pensionat i Georgia, USA. För att Charlie ska slippa prata och umgås med de andra på
pensionatet lurar de två vännerna sin omgivning och säger att Charlie kommer från ett annat land
och inte förstår språket. Planen får helt motsatt effekt. Eftersom alla på hotellet tror att Charlie
inget förstår, får han veta mer än han borde och får ta del av både hemligheter och intriger, som
alla de involverade tycks ha.
❖ VÅRVINTER DISCO fredag 15.3.2019 kl. 18.00 – 21.00
På Malmåsa ordnas disco, som riktas till barn som går i förskolan och lågstadiet. Blir lekar och
försäljning av popcorn, chips, godis och läsk. Inträde: 2 €. Alla barn, häng med på en rolig kväll!
❖ PÅSKSUPÉ sö 21.4.2019 kl. 19
Passa på att redan nu boka in den traditionella påsksupén på Malmåsa.
Bredsbandet står för musiken. Stående bord. Pris 40 €.
Bokningar via Leif Wikström tfn 0400-473749.
ÖVRIG VERKSAMHET:
❖ FILMKVÄLLAR
Efter jul ordnas det igen flera filmkvällar. Närmare info kommer på vår hemsida samt Facebook.
❖ AKTIVITETER VID NÄRIDROTTSPLATSEN
Näridrottsplatsen ger oss utmärkta möjligheter till olika aktiviteter enligt årstid. I vinter är tanken
att göra skrinnskobana! Följ med på vår hemsida samt Facebook.
→ Aktuellt 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).

Har Ni glömt bort att betala M E D L E M S A V G I F T för 2018 ?
Medlemsavgiften för år 2018 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 riktigt God Jul och Gott Nytt år 2019!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.

