Prästkulla, den 3.5.2019
Bästa medlem,
grönska och fågelsång påminner oss om att sommaren står inför dörren. Föreningen
kan med glädje presentera ett digert program för de kommande månaderna.
Vi hälsar såväl bybor som sommargäster välkomna med!
Ps. Det är också dags att betala medlemsavgiften, faktura som bilaga.

PROGRAM PÅ MALMÅSA VARJE VECKA:
❖ NYHET! DYNAMISK YOGA måndagar 10.6-8.7.2019 kl. 18–19.30 på Malmåsa.
Dynamisk yoga med Mobil Yoga Västnylands Micaela Österlund. Max 15 deltagare/grupp ryms
med. Pris 50 €/ 5 ggr betalas kontant första gången. Förhandsanmälningar till Annette Ström per
sms tfn 040-530 5236 eller annette.strom@gmail.com. Anmäl ditt intresse senast den 30.5.
Underlag och vattenflaska med. Vid fint väder yogar vi utomhus. Välkommen!
❖ MOTIONSGYMNASTIK måndagar kl. 19–20
Eva Fagerlund håller motionsgymnastik på Malmåsa t.o.m. 20.5. OBS! Paus under sommaren,
vi fortsätter i mitten på augusti. Ingen anmälan krävs. Pris: 3 € /gång. Häng med!
❖ FOTBOLL för barn och vuxna
På idrottsplanen invid Malmåsa spelar barnen fotboll, tillsvidare på söndagar. (ev. annan dag/tid
under sommarlovet). Yngre barn (5–8 åringar) spelar kl. 17.30–18.45 och barn från 9 år och
uppåt spelar kl. 18.45–20.00. Välkomna med!
Finns även initiativ till ”gubbfotboll” eller annan bollsport för vuxna. Vid intresse, följ med
informationen vid föreningens Facebook sida samt hemsidan.
❖ SOMMARTORG lördagar kl. 9–12
Det populära sommartorget inleds lördagen den 8.6 och pågår sedan fram till 10.8.2019. Under
midsommarveckan ordnas sommartorget på fredag den 21.6. Finns färsk och rökt fisk av Lignell,
nypotatis, grönsaker, blommor, loppisbord, hantverk mm. och kaffe med tilltugg i buffén.
Detta är ett ypperligt tillfälle att träffas och samtidigt handla på torget!
Vi ses på Malmåsa!

HÄNDELSEKALENDER:
❖ MORSDAGSLUNCH den 12.5.2019 kl. 12.00
Kom och fira mamma med god mat och gott sällskap!
MENY: Skumvin, rökt och gravad fisk, sill, ägg, potatis, kött, sallad och
hembakat bröd samt tårta och kaffe. PRIS: Vuxna: 25 €, 2–4 år 5 €, 5–15 år 10 €.
Bokningar per sms senast 8.5 till Annette Ström tfn 040-5305236 el. annette.strom@gmail.com
❖ BARNFEST söndag den 25.5.2019 kl. 15–17
Välkommen på barnfest till Malmåsa! Unga teatern presenterar barnpjäsen GRISEN SOM
GLÖMDE ATT HON VAR EN GRIS skriven av Harriet Abrahamsson. Därtill blir det diverse
pyssel och lek för barnen. I buffén finns saft och kex.
PRIS: Biljetter 10 €/pers. (inkl. saft och kex)
Förhandsbokningar till Luckan Raseborg vard. kl. 9–16 på tel. 044-017 0176,
raseborg@luckan.fi eller köp vid dörren. Kontant eller kortbetalning. Välkommen!
Rekommenderas för barn i åldern 2–3 år och uppåt.
❖ SOMMARTORG OCH ”ÖPPNA BYAR” lördag 8.6.2019
Sommartorget på Malmåsa inleds den andra lördagen i juni med start kl. 9.00. Samtidigt firas
”Öppna byar”, som bjuder på diverse program i Prästkulla. Närmare information kommer på vår
hemsida samt övriga info kanaler.
VÄND! ->

❖ SOMMARJIPPO lördag 20.7.2019
Sommarjippo på Malmåsa bjuder på program för hela familjen, med bl.a. musikunderhållning av
”Bettan och Patte” samt bokpresentation om boken ”Smaka på Västnyland” av Bitte Westerlund.
Varmt välkommen!
❖ UFFE ENBÄÄ & SICCE LUMBÄÄ SLÄPPER LOSS på
Malmåsa onsdag 2.10 kl. 19. Biljetter 25 € bokas via Luckan
Raseborg tfn 044-017 0176, raseborg@luckan.fi samt vid
dörren. Pausservering. Solosång – kallsång – duellsång –
blandat med huvudlöst snack. Garanterat roligt!
Arr. Prästkragens dagisföräldrar

ÖVRIG INFO:
❖ Planerar du en fest i sommar och behöver hyra lokal?
Malmåsa är fullt utrustad och kan hyras ut för privata tillställningar, fester, kalas och möten.
Priser och information finns på föreningens hemsida: https://prastkulla.fi/hem/prastkulla/
Vid intresse, ta kontakt till vaktmästare Marlene Gidenius-Enberg tel. 044 2400 474.
❖ Vill du delta i buffé verksamheten i samband med sommartorget på Malmåsa?
Varje lördag under tiden 8.6 – 10.8.2019 (med undantag av midsommarveckan) behövs
frivilliga. Vid ev. frågor / anmälan, kontakta Annette Ström tel. 040 530 5236.
❖ Vill du delta som funktionär vid Raseborgs sommarteater?
Prästkulla hembygdsförening ställer upp med funktionärer vid Raseborgs sommarteater vid
den sista föreställningen 4.8 kl. 16. Vid intresse, kontakta Leif Wikström tel. 040-047 3749.
→ 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).

M E D L E M S A V G I F T för 2019
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.

PRÄSTKRAGENS GRUPPFAMILJEDAGHEM
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.

Med hopp om en glad och solig sommar!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.

