
MEDLEMSBREV 11.1.2021 

 

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

Hej Åbomartha! 

Hoppas det nya året har börjat fint för var och en! 

Pandemirestriktionerna har förlängts och åtminstone fram till 10.2 tillåts inga tillställningar med fler 
än 10 personer. Det får vi snällt foga oss till och den planerade bilkvällen (21.1) och besöket på Åbo 
slott (3.2) får vi skjuta upp till bättre tider. 

Istället bjuder vi in till gemensamma promenader, så vi får möjlighet att träffas och umgås. Torsdag 
21.1 kl. 17.00 träffas vi första gången. Vi inleder vid domkyrkans trappa och går till Hallisforsen och 
tillbaka. Det blir en promenad på ca 1-1,5 timme, beroende på hur snabbt vi marscherar. Om vi blir 
fler än tio delar vi in oss i mindre grupper. Ingen anmälan behövs. Kom med! 

Onsdag 3.2 träffas vi följande gång för en gemensam promenad, då går vi en annan rutt. Har du 
förslag på ett bra stråk? Finns det kanske nån sevärdhet att besöka på vägen? Eller särskilt vacker 
natur eller speciell arkitektur? Eller är det din helt vanliga vardagslänk som du gärna tar oss med på. 
Hör av dig! 

Vårens stickcaféer inleds virtuellt via Zoom. Stickcaféet är gratis och öppet för vem som helst (också 
icke-marthor). För att delta virtuellt behöver du en dator/padda/smarttelefon med 
internetuppkoppling. Länkarna till de två första stickcaféerna finns sist i detta mejl.  

Stickcaféerna hålls enligt följande: ons 13.1, kl. 18-20 (virtuellt), ti 2.2, kl. 18-20 (virtuellt). Följande 
Stickcaféer hålls to 25.2, ons 17.3, ti 13.4, ti 18.5. Mera detaljer om dem senare.  

OBSERVERA klockslaget. När träffarna hålls virtuellt är de kl. 18-20 och när vi träffas på 
Marthakansliet så har vi träff kl. 17-19. För mera information eller om du behöver hjälp med att 
koppla upp dig till mötet, kontakta Anki Sipilä, marthastickcafe@gmail.com, tel: 045 3541 000. Du är 
välkommen med också utan att handarbeta, det talas om allt mellan himmel och jord på träffarna! 

För den handarbetsintresserade finns dessutom Martha-KAL-gruppen på Facebook. Den har redan 
133 medlemmar! Där startar snart en ny gemenskapsstickning, det vill säga man har röstat fram ett 
gemensamt mönster som alla (många) sedan stickar och man delar erfarenheter/får tips och råd via 
Facebookgruppen. Nu ska det bli en topp, mönstret heter Sunday Tee. Martha-KAL är en privat grupp 
som finns på adressen https://www.facebook.com/groups/204385370819702. Klicka så blir du 
insläppt! 

Inom februari ska föreningen också hålla sitt stadgeenliga årsmöte. Vill du komma med i styrelsen, 
hör av dig! Hoppas innerligt att vi kan träffas då och hålla ett ”riktigt” möte. Vi får ta en dag i sänder 
och se hur det går, säkert är ju i alla fall att vi på många sätt nu går mot ljusare tider! 

Sköt om dig, vi ses och hörs! 

Hälsar,  
Mia H och resten av styrelsen 

Länk till Stickcafé 13.1, kl. 18.00. Lösen 720237 

https://www.facebook.com/groups/204385370819702


https://us02web.zoom.us/j/84324700242?pwd=WVFkdjA1aDMxU1k1TGU2QzA0SmV2Zz09&fbclid=I
wAR2jJNqtTPycUq-3SbyYuPqZWtYJ-wpk34oPMntUfOrSpmZCucjvjemFhac#success 

 

Länk till Stickcafé 2.2, kl. 18. Lösen 705228 

https://us02web.zoom.us/j/83757720403?pwd=NWdBcUJEUzYwNmg3d01tSFppdmlMdz09&fbclid=I
wAR1Qda8aa0eRIB9Huwsw3KAV-gyFSdB5fvU_oCNKAefz8wxni1TLsBRChtE#success 

 

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

https://us02web.zoom.us/j/84324700242?pwd=WVFkdjA1aDMxU1k1TGU2QzA0SmV2Zz09&fbclid=IwAR2jJNqtTPycUq-3SbyYuPqZWtYJ-wpk34oPMntUfOrSpmZCucjvjemFhac#success
https://us02web.zoom.us/j/84324700242?pwd=WVFkdjA1aDMxU1k1TGU2QzA0SmV2Zz09&fbclid=IwAR2jJNqtTPycUq-3SbyYuPqZWtYJ-wpk34oPMntUfOrSpmZCucjvjemFhac#success
https://us02web.zoom.us/j/83757720403?pwd=NWdBcUJEUzYwNmg3d01tSFppdmlMdz09&fbclid=IwAR1Qda8aa0eRIB9Huwsw3KAV-gyFSdB5fvU_oCNKAefz8wxni1TLsBRChtE#success
https://us02web.zoom.us/j/83757720403?pwd=NWdBcUJEUzYwNmg3d01tSFppdmlMdz09&fbclid=IwAR1Qda8aa0eRIB9Huwsw3KAV-gyFSdB5fvU_oCNKAefz8wxni1TLsBRChtE#success

