
Prästkulla, den 6.4.2022 

Bästa medlem, 

Många vårtecken har visat sig och det är nu hög tid att informera om                                                

kommande program under våren och sommaren. Samtidigt vill vi                                                    

påminna om den årliga medlemsavgiften, som betalas enligt                                                                  

bifogat bankgiro. Välkommen med!  

 
PROGRAM PÅ MALMÅSA VARJE VECKA: 
 
❖ Måndagar kl. 18.30–19.30 MOTIONSGYMNASTIK   

Therese Fagerström håller pulshöjande träning, och visar olika möjligheter så att träningen passar 

just dig. Ingen anmälan krävs. Pris: 3 € /gång. Häng med och träna i Malmåsa! 

 

❖ Onsdagar kl. 18.30–20.00 ONLINE YOGA & SOMMARYOGA ENLIGT INTRESSE 
Kom med och njut av mjuk dynamisk yoga med inslag av återhämtande yin övningar. Yogan 
ordnas online 23.3-25.5 under våren, med Mobil Yoga Västnylands Micaela Österlund.                   
Ännu hinner du med! Pris 10 € / gång. Lediga platser finns. Välkommen!  
 
Är du intresserad av sommaryoga i Prästkulla i juni (utomhus)?  
Anmäl dig för båda kurserna till Annette Ström, annette.strom@gmail.com eller sms 040-530 5236. 

 
❖ Söndagar kl. 17.30-19.00 ÖPPEN INNEBANDY FÖR JUNIORER                                               
Innebandy för byns juniorer pågår. 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! 

 

❖ SOMMARTORG lördagar kl. 9-12  
Det populära sommartorget inleds lördagen den 11.6 och pågår fram till den 13.8.2022. Under 

midsommarveckan ordnas sommartorget fredagen den 24.6. Detta är ett ypperligt tillfälle att träffas 

och samtidigt handla på torget! Vi ses på Malmåsa!  

➔ Nya grönsaksförsäljare välkomna! Intresserad? Kontakta Leif Wikström, tel. 0400-473 749.  

➔ Nyfiken på utegymmet, vid Malmåsa? Under sommartorget kommer Therese Fagerström att 

ge information och instruktioner, som bidrar till en effektiv träning, på rätt sätt. Kom med! 

 

HÄNDELSEKALENDER: 

❖ Morsdagslunch söndagen den 8.5 kl. 12 (en dukning). Kom och fira mamma med god mat 

och gott sällskap! Bindande reservationer till Leif Wikström tfn 0400-473 749 senast 1.5.2022. 

Meny: Skumvin, rökt & gravad fisk, sill, ägg, potatis, kött, sallad & hembakat bröd. Kaffe och 

tårta till efterrätt. Pris: 30 €, 2-4 år: 5 €, 5-15 år: 10 €.  

 
❖ Lördag den 11.6.2022 - Sommartorget inleds med Öppna Byars dag!                                    

Program utlovas för hela familjen. 
 

❖ Motionsläger för barn på Malmåsa, vecka 28.                                                                                 
Tanken är att lägret erbjuder olika aktiviteter som på ett lekfullt sätt främjar motion                                        
och riktas till barn som går i lågstadiet. Lägret hålls dagtid, under 2–3 vardagar.                               
Exakt datum, tid och övrig info meddelas närmare. 
 

❖ Tenniskurs med Dennis 
Den populära tenniskursen erbjuds igen, en eller två veckor under                              
sommaren. Exakt tidpunkt meddelas närmare.                                                                        
Förfrågningar och anmälningar till Leif Wikström tel. 0400-473 749.                                                                                                  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.se%2Fspelare-tennis-tecknad-film-10544290.html&psig=AOvVaw2AxjQIIH1aDARdWKOBuprC&ust=1590163625039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjDzKWrxekCFQAAAAAdAAAAABAD


➔ 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). 

 
STYRELSEN INFORMERAR 

 
Byggprojekt: 

➔ Renovering av toaletterna i Malmåsa sker som bäst, vilket åter innebär ett lyft för 
föreningslokalen.  

Teaterverksamhet: 

➔ En ny Prästkullarevy planeras, där såväl en del texter och musik är klara. Vi hoppas att 
kunna återuppta teaterverksamheten och erbjuda revy under hösten 2022! Är du intresserad 
att delta framför eller bakom scen, tag kontakt till Leif Wikström tfn 0400-473 749. 

Prästkragens gruppfamiljedaghem: 
 
➔ Nu kan du, 15-17-åring, ansöka om sommarjobb på Prästkragens tvåspråkiga 

gruppfamiljedaghem! Prästkullanejdens hembygdsförening erbjuder arbete för en 

hjälpledare två veckor i juni enligt överenskommelse. Fritt formulerad ansökan varför just 

du är rätt person att jobba på Prästkragen riktas senast söndag den 17.4 till: 

prastkragensdaghem@gmail.com. Vid frågor, ta kontakt tel. 044-980 9962 eller per e-post. 

Adress: Ingvalsbyvägen 141 B, 10520 Tenala.  

Sommarjobbskampanjen bekostas av Andelsbanken. Den här sommaren beviljar OP 

Raseborg ett stöd till 27 föreningar.  

För mer info, se: https://www.op.fi/web/op-raasepori/sommarjobb #kesäduuniOPnpiikkiin 

 

➔ Daghemmet har alla platser fyllda och mångsidig verksamhet i naturnära miljö. Det enda 

som saknas är inhoppare, som kan vikariera vid behov. Är du intresserad, tag kontakt till 

föreståndare Johanna Nylund per e-post: prastkragensdaghem@gmail.com.  

➔ 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 i samband 
med ev. inbetalning.  

 
 
ÖVRIGT 

❖ 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.  
OBS! Rådande direktiv gällande corona-läget bör beaktas.  
Priser och information finns på föreningens hemsida: https://prastkulla.fi/hem/prastkulla/ 
Vid intresse, ta kontakt till vaktmästare Marlene Gidelius-Enberg tfn 044 2400 474. 

 
❖ Vill du delta i buffé verksamheten i samband med sommartorget på Malmåsa? 

Varje lördag under tiden 11.6–13.8.2022 (obs, midsommarveckan hålls torget på fredag) 
behövs frivilliga ca kl. 7-12. Har du inte varit med tidigare, ordnar vi tillsammans så att det finns 
mer erfaren personal på plats. Ett roligt sätt att komma med i verksamheten och samtidigt lära 
känna andra i byn! Vid ev. frågor / anmälan, kontakta Tiia Taube per sms 050-369 9301. 

 
 

 
Med hopp om en skön vår och sommar! 

 
Med vänlig hälsning,  
Styrelsen, Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.  

 
 
 
 

http://www.prastkullanejdenshbf.fi/
http://www.evenemax.fi/


  
Saajan 
tilinumero    FI55 4055 5840 0040 68     TILISIIRTO  GIRERING    

 
Mottagarens 
kontonummer           Viesti    Meddelande   

             

 Saaja    Prästkullanejdens hembygdsförening   Medlemsavgift   
 Mottagare            

             15 €/vuxna och 10 €/barn under 12 år  

            

 Maksaja       
Skriv namn på medlemmen +  födelseår i 
meddelandet  

 Betalare           

            

 Allekirjoitus              

 Underskrift 

 

  
 

        Viesti    Ref.nr      

 
Tililtä nr        
Från konto nr           

Eräpäivä            
Förf.dag 30.05.2022    

 


