
Medlemsnytt 9.9.2021 

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

Hej Åbomartha! 

Roligt att få träffa en del av er på säsongsöppningen och på Stickcaféet! Det har kommit in en del 
förslag på program, tack för dem, vi kör i gång med verkställandet genast! Häng med! 

Först påminner jag om Hantverksdagen som ordnas av Åbolands marthadistrikt nu på lördag 11.9 på 
Kåren i Åbo. Dagen inleds med föreläsning om öar och stickliv av Erika Åberg kl. 10. Föreläsningen är 
gratis och öppen för alla intresserade. Det finns också möjlighet att handla lokalt och gå på 
workshop. Mera info: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-91495 

Det blir ingen utfärd till Söderlångvik, eftersom där just nu inte erbjuds guidningar för grupper. 
Istället åker vi till Jordkällaren i Pargas och smakar på deras ostar och marmelader, samt fil/yogurth 
på lokal mjölk. Vi har bokat in oss där onsdag 22.9, kl. 18.00. Besöket kostar 20 e/pers. (+ möjlighet 
att köpa vin till osten). Hur vi åker dit beslutar vi sedan bland de anmälda, har vi tillräckligt med bilar 
eller tar vi turbuss? Start cirka kl. 17.30 från Åbo. Begränsat antal platser, 22 personer ryms med! 
Anmäl dig till Mia på abomarthaforening@gmail.com så snart som möjligt men senast 17.9. Mera om 
Jordkällaren: https://jordkallaren.fi/ 

Nästa Stickcaféer hålls: onsdag 29.9, torsdag 21.10, onsdag 3.11, tisdag 23.11 och torsdag 9.12. Vi 
träffas på Marthakansliet på Gillesgården, Auragatan 1G (vån. 2), kl. 17-19. Ingen anmälan krävs, 
droppa in när du vill. Stickcaféet är gratis, föreningen bjuder på kaffe/te och litet dopp. Gå gärna med 
i Stickcaféets WhatsApp-grupp genom att messa Anki på tel. 045 354 1000. 

Marthapromenaderna fortsätter torsdag 7.10, kl. 17.30. Vi träffas igen vid domkyrkan och går en 
runda på 1-1,5 timmar. Farten anpassas enligt gruppen. Välkommen med! Gå gärna med i 
marthapromenadernas WhatsApp-grupp genom att messa Gun på tel. 040 836 1376. 

Utöver det här planerar vi bilkväll, må bra-kväll (i november) och glöggkväll (sannolikt 16.12). Vi 
återkommer när planerna och tidtabellerna klarnar. 

Den som kan och vill sträcka ut sin hand för en god sak och donera blod, uppmanar vi att delta i FRK 
Åbolands rätt nystartade blodgrupp. Röda Korsets svenska avdelning i Åbo är Åbomarthornas 
kompisförening som också huserar i Gillesgården. Den gemensamma blodgruppen är en kampanj för 
att påminna folk att donera blod. Det går ut på att du när du besöker blodtjänst säger att du vill att 
din donation registreras i FRK Åbolands blodgrupp, utmana gärna också en kompis. Ett enkelt sätt att 
idka lite välgörenhet. Mera info: https://rednet.punainenristi.fi/node/61654 

Ha det riktigt bra nu, så ses vi förhoppningsvis snart! 

Hälsar,  
Mia H och resten av styrelsen 

*** 

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