
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.  
 
Hej, Åbomartha! 
Fram med kalendrarna, nu kör vi igång Marthasäsongen på allvar, häng med!  
 
För dig som inte varit med så länge: Överallt där vi skriver Marthakansliet, Gallerisalen eller 
Gillesgården är adressen den samma: Auragatan 1G, Åbo. Alltså in på gården i porten precis invid 
restaurang Blanko. Gå rakt över gården mot Luckan och ta sen till vänster. Det står G på dörren, in 
och upp till andra våningen. 
 
Under våren ordnas stickcafé 30.1, 18.2, 11.3, 7.4, 29.4 och 20.5. Martha eller icke-Martha är 
välkommen med! Vi träffas på Marthakansliet, kl. 17-19. Ta med eget handarbete, eller kom bara 
med och trivs en stund.  
 
30.1: Ett gäng daglediga träffas för att se filmen Helene på Finnkino, Köpmansgatan 11. Filmen börjar 
kl. 14.15. Träffas du gärna också andra gånger dagtid? Hör av dig till Vonne så kommer du med i 
Whatsapp-gruppen för mera info. (vonne.paananen@gmail.com eller 050 3511997) 
 
Måndag 3.2, kl. 17 och framåt träffas Marthorna för spelkväll (bräd- och andra spel) på 
Marthakansliet. Hanna (Å.) & Mia (Ås.) tar med spel och fixar snacks. Om du har något spel du gärna 
vill spela så ta med det! Speciellt är Jesper von Hertzens nya Åbospel välkommet. Fritt fram att 
droppa in under kvällen. Ingen anmälan krävs men med tanke på snacksen får du gärna höra av dig 
om du vet att du kommer (eller om du har frågor), mejla Hanna på hakerfelt(at)hotmail.com.  
 
Tisdag 11.2, kl. 18.30 testar vi vinterbad tillsammans. Inbitna badare får komma med som 
inspiratörer åt nybörjarna! Vi träffas vid badstället Villa Järvelä, Järvelävägen 133, Åbo (Littois träsk). 
7 euro inträde per person. Ingen anmälan behövs, du droppar in om du kan! Om du behöver hjälp 
med skjutsen kan du maila Hanna Å på hakerfelt@hotmail.com eller Idun på 
idun.hellstrom@hotmail.com så styr vi upp det tillsammans. Handduk, simdräkt, sittunderlag till 
bastun, vattenflaska och tvättgrejer med! Stark rekommendation också på tofflor/sandaler.  
 
Onsdag 12.2, kl. 18.00 håller Åbo sv. Marthaförening årsmöte. Stadgeenliga ärenden, fastlagsbullar 
och trevligt sällskap. Välkommen med! Vi möts i SFV:s möteslokal på Tavastgatan 30 D 33-34 (bredvid 
Olavin Krouvi), summer vid grinden. 
 
Tisdag 25.2, kl. 16.30 gör vi ett företagsbesök till läkemedelsföretaget Orion. Vår styrelsemedlem 
Carina bjuder in oss på ett besök där vi får lära oss mera om hur läkemedel blir till. Anmäl dig senast 
18.2 till abomarthaforening@gmail.com. Vi startar kl. 16.15 från parkeringen vid Åbo Akademis 
huvudbyggnad. Har du bil och möjlighet att erbjuda skjuts, anmäl då också det! OBS, för att komma 
in behöver du finnas på anmälningslistan och ha giltigt ID-kort med dig (PASS ELLER ID-KORT, inte 
körkort)! Besöket är gratis. En del av infon går på finska. 
 
Övriga datum som redan slagits fast (mera info kommer senare):  
5.3, kl. 18.00 på Gillesgården: 72h beredskap - så klarar du dig i tre dygn. Organisationschef Roger 
Roos. 
7.3, kl. 12.00: Marthadistriktets årsmöte i Nagu. Busstransport från S:t Karins. 
11.3: Dagkretsen firar 75 år (Grattis!) 
18.3, kl. 18.00: En kväll om härskarteknik och hur vi kan vara mera inkluderande med Malin 
Gustavsson från Ekvalita. 
I mars planeras också guidning på Sibeliusmuseum. 
 
2.4, kl. 18.00: Marthaföreningens traditionella vårfest på Gillesgården.  



16.4, kl. 17-20: Prylbytarkväll 
25.4: Marthaförbundets vårmöte i Nykarleby   
  
12.5: Kurs i att spritsa tårtor på Gillesgården.  
 
Vår handarbetskampanj för Project Liv fortsätter ännu på våren. Mera info på: 
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/  
 
Hoppas att se dig i Marthasvängen riktigt snart! Ha det gott så länge! Har du frågor, hör av dig!  
 
Hälsar 
Mia H och resten av arrangörsaktivisterna 
 


