
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.  

Hej Åbomartha! 

Häng med på kommande program - det finns av det både virtuellt och "fysiskt"! 

Stickcafé ordnas ännu två gånger i vår. Båda gångerna virtuellt via Zoom. Imorgon 13.4, kl. 18-20 och 
tisdag 18.5, kl. 18-20. Länk till mötesrummet finns på: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. 
Ingen anmälan krävs och det är både gratis och kravlöst. Välkommen med!  

Vill du vara med i Stickcaféets WhatsApp-grupp? Kontakta Anki på tel: 045 3541 000 eller mejla ditt 
namn och telefonnummer hit till abomarthaforening@gmail.com. Minns också att du kan gå med i 
handarbetsgruppen Martha-KAL på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/204385370819702 

Torsdag 15.4, kl. 19.00 kan man igen pröva på virtuellt brädspel via BoardGameArena 
https://sv.boardgamearena.com/ med Hanna Å som ”värdinna”. Det är faktiskt riktigt roligt och inte 
alls tekniskt svårt! Du behöver skapa en profil på BoardGameArena, sen fixar Hanna resten. 
BoardGameArena går också att använda genom att logga in med Facebook- eller Google(gmail)-
konto. Under spelet kan man se varandra i rutan och prata - nästan som om man satt runt samma 
bord vid ett brädspel. De här gången spelar vi den virtuella upplagan av det prisbelönta strategiska 
brädspelet ”7 Wonders”. Du behöver inte kunna spelet från förut.  

Det ryms som mest 7 personer i ett spel, om det finns flera intresserade delar vi upp oss i grupper. 
Här finns en knappt tio minuter lång YouTube video som visar hur spelet går till: 
https://youtu.be/gdcTtCRvfOA. Maila Hanna på hakerfelt@hotmail.com om du är intresserad av att 
vara med! 

Marthapromenaderna fortsätter! Nästa gång tisdag 11.5 med start kl. 17.30 från domkyrkan. Den här 
gången promenerar vi till  

Landshövdingegatan i Stor-Heikkilä, där Carina har lovat bjuda oss på kaffe/te i sin trädgård (vid 
behov också toa)! Vi umgås med skaplig distans och försiktighet. Promenaden dit är cirka 4 km, den 
som inte vill/orkar promenera tillbaka kan sedan ta buss in mot centrum (ta alltså munskydd med!). 

Vill du vara med i Marthapromenadernas WhatsApp-grupp? Kontakta Gun på 040 836 1376 eller 
mejla ditt namn och telefonnummer hit till abomarthaforening@gmail.com. Via gruppen kan man ta 
initiativ till mera spontana promenader/hitta promenadsällskap.   

Kom ihåg att du också kan ta del av program som Marthaförbundet ordnar, just nu t.ex. 
surdegsskola, föreläsning om att förbereda sig ekonomiskt inför pensionen, och föreläsning om hur vi 
kan minska på skadliga ämnen i barnens vardag. Kolla på: 
https://www.martha.fi/evenemang?page=1 

Vårsolen skiner allt oftare och intensivare och vaccinationstakten ökar - vi går mot ljusare tider! Sköt 
om dig, hoppas vi snart kan ses! 
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