
25.8.2020 

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

 

Hej alla Åbomarthor! 

Äntligen har verksamheten kört igång igen, både med sensommarfest och stickcafé! Roligt att få 
träffas! Vi planerar verksamhet för hösten och hoppas smittoläget hålls lugnt, annars får vi vara 
beredda att anpassa oss vart efter. Var och en bär ansvar för att inte delta med flunssasymtom eller 
vid annan orsak att misstänka Covid-19-smitta, vi försöker alla hålla en god handhygien och tänka på 
en viss fysisk distans vid våra evenemang. 

2.9, kl. 18.00: Det finns ännu plats på verkstaden om hur vi kan motverka osakligt bemötande och 
öka inkludering i arbets- och föreningslivet. Kvällen leds av Malin Gustavsson från Ekvalita, hon är 
expert i likabehandlingsfrågor. Anmälan till Hanna på hakerfelt@hotmail.com. Avgift 10 euro 
marthor, 20 euro andra. Plats: Gallerisalen, Gillesgårdens andra våning, Auragatan 1G. Mera info: 
https://www.facebook.com/events/191127778810691/ 

15.9, kl. 17.30 matlagningskurs med Paul Reuter i Stora köket i Gillesgårdens källare. Vi lär oss kocka 
vegetariskt enligt säsong med inhemska grönsaker. Pris: 10 euro för Marthor, 15 för andra. Max 12 
pers, Marthor har företräde. Anmälan till Anita på anita.k.lehtonen@gmail.com senast 11.9.  

20.10, kl. 18.00 guidning på Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17. Museet har en ny utställning ”Sibelius 
- the one and only”, som ger en lite annan bild av tonsättaren; den berättar om människan, musiken 
och det vardagliga livet: vänner, familjen, konsertresorna och Sibelius förhållande till Åbo. Var och en 
betalar inträdet själv (3-5 euro eller museikort), guidningen blir man bjuden på. Anmälningar till 
abomarthaforening@gmail.com, senast 15.10.  

I november planerar vi kurs i tårtdekorering, datumet är ännu inte fastslaget.  

21.11 är det nationella Klädbytardagen.  

10.12 ordnar vi Mediyoga i Gillesgården. Mera info kommer senare.  

Målet är också att samlas för gemensam julglögg nåt tag i december.  

Stickcaféet har kört igång och ordnas följande gånger: ons 16.9, to 8.10, ti 27.10 och ons 18.11. 
Datumet i december (10.12) kommer att flyttas, eftersom vi istället går på Mediyoga den kvällen. 
Stickcaféet samlas på Marthakansliet, Auragatan 1 G, kl. 17-19. Alla välkomna, det är gratis!  

Det lär också finnas några platser kvar på Vila och Energi - Superhelg på Labbnäs 18-20.9.2020. Mera 
info på: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-87267 

Ha en skön början på hösten, vi ses! 

Hälsar 

Mia H och övriga styrelsen 
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Mia Henriksson 
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