
Medlemsbrev 4.1.2022 

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

Hej Åbomartha och gott nytt år! 

Hoppas du hållit dig frisk och att året har börjat bra!  

Med risk för att börja låta som en gammal grammofon som har fastnat ... coronan ställer till det igen! 
Vår säsongsöppning med restaurangbesök kan inte genomföras som planerat. Vi får återkomma när 
läget förbättras och vi igen kan träffas. 

Men helt sysslolös måste man inte gå. Välkommen med på följande:  

Stickcafé inleder säsongen tisdag 11.1, kl. 18-20. Med rådande restriktioner blir det virtuellt för alla. 
Du kan delta via länken: https://us02web.zoom.us/j/89095199259 (om Zoom frågar efter 
lösenord/meeting passcode är det 902002). Har du frågor eller tekniska problem, hör av dig till Anki 
på marthastickcafe@gmail.com eller tel. 045 3541 000. 

Den som ytterligare vill handarbeta tillsammans är välkommen med i Marthornas knit a long, 
Martha-KAL. Det är en grupp på Facebook med fler än Åbomarthor, där man inspirerar/-s och 
diskuterar handarbete, främst stickning. Gruppen hittas på 
https://www.facebook.com/groups/204385370819702/. Martha-KAL träffas ibland också live online, 
nästa gång torsdag 20.1, kl. 19-20.30. Då på zoomadressen https://us02web.zoom.us/j/8969780944 
(Lösenord: 546260). Liveträffen kan du delta i även om du inte använder Facebook. Också här är Anki 
kontaktperson. 

Möteslänkarna hittas också på https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. 

Marthornas spelgäng träffas samma kväll torsdag 20.1, antagligen blir det också virtuellt, beroende 
på hur restriktionerna ser ut då. Spelet inleds kl. 19 om det är virtuellt, kl. 18 om det är en fysisk träff 
på Marthakansliet. Gruppen spelar olika brädspel. De virtuella spelen spelas över plattformen 
boardgamearena.com. Inga förkunskaper krävs, det du behöver är en dator med nätuppkoppling! Vill 
du vara med, hör av dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com! 

Vårens första marthapromenad blir onsdag 26.1, kl. 17.30. Träff vid Domkyrkan. Vi promenerar ca 1-
1,5 timmar. Lika trevligt varje gång, kravlöst och uppfriskande. Bara att dyka upp men gå gärna med i 
promenadgängets WhatsApp-grupp genom att messa Gun på tel. 040 836 1376, så håller du dig 
uppdaterad om eventuella ändringar, osv. 

Så mycket mer planerar vi inte just nu, innan vi vet hur virusläget förändras. Programidéer och -
förslag finns det gott om och vi hoppas förstås kunna förverkliga någonting snart. Tanken är att hålla 
föreningens årsmöte tisdag 15.2, också det kan genomföras virtuellt om läget så kräver.  

Kolla gärna in Marthaförbundets evenemangskalender på martha.fi. Förbundet erbjuder just nu två 
virtuella ekonomirelaterade föreläsningar, Börja budgetera (12.1) och Börja spara (19.1).  

Ännu en liten tillbakablick till julen: Åbo sv. Marthaförenings juldonationer gick i år till 
Luciainsamlingen, Jul i sinnet-insamlingen, kvinnostödscentret Centrs Marta i Lettland, samt till 
Karderoopi, klädhjälpen som drivs av diakonin i Åbo och S:t Karins. Martha gör gott! 

Nu får vi försöka klara oss från virus, halka och mörker så gott det går, vi går mot ljusare tider! 

Varma hälsningar, 

mailto:marthastickcafe@gmail.com
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Mia H och resten av styrelsen 

*** 

Mia Henriksson 
Ordförande i Åbo sv. Marthaförening 
tel. 040 577 1713, e-post: abomarthaforening@gmail.com 


