Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej Åbomartha!
Inte så mycket variation i programmet i dessa Coronatider men häng gärna med!
Nästa Marthapromenad är 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!). Det lovas fint väder!
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.
De virtuella brädspelskvällarna via BoardGameArena fortsätter torsdag 13.5, kl. 19.00. Gillar du
brädspel, så gillar du detta! Roliga spel i trevligt sällskap och man kan alltså se och prata "live" med
de andra som deltar. Tekniskt svårt är det inte heller. Du behöver skapa en profil på
BoardGameArena (https://sv.boardgamearena.com/) eller logga in där med Facebook- eller
Google(gmail)-konto.
Mejla Hanna på hakerfelt@hotmail.com om du är intresserad av att vara med! Vill du vara med i
Martha-spelkvällarnas WhatsApp-grupp? Mejla Hanna eller messa henne på: 045 676 9769 och
berätta ditt namn och telefonnummer.
Vårens sista Stickcafé ordnas virtuellt via Zoom tisdag 18.5, kl. 18-20. Länk till mötesrummet finns på:
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. Ingen anmälan krävs, 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
Marthaförbundet ordnar ett par virtuella föreläsningar ännu i maj, kolla här:
https://www.martha.fi/evenemang?page=1
Vilket program eller Martha-aktivitet har du saknat under det gångna året? Vad tycker du vi borde
göra så snart vi igen kan träffas? Kom gärna med förslag så kan vi börja planera för bättre tider. Mejla
dina förslag till abomarthaforening@gmail.com.
Sköt om dig, hoppas vi ses snart!
Hälsar,
Mia H och övriga styrelsen
***
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