
Medlemsnytt 11.8.2021 

 

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

 

Hej Åbomartha! 

Hoppas din sommar varit fin och att batterierna är laddade inför hösten!  

 

Nu är det äntligen dags för en marthaträff! Vi öppnar marthasäsongen torsdag 19.8, kl. 18.00-20.00 
på Café Wäinö, vid Wäinö Aaltonens museum, Östra Strandgatan 38. Caféet nås från bortre hörnet, 
man behöver inte gå in via museet. Vi håller vår träff UTOMHUS, oberoende av väder. Det finns lite 
tak - men klä dig enligt väder! 

Deltagaravgift 5 euro inkluderar gott sällskap, ett glas skumpa och litet tilltugg. Betalning kontant på 
plats. Bindande anmälan till abomarthaforening@gmail.com senast måndag 16.8. Stanna hemma om 
du känner dig flunssig eller har annan orsak att misstänka coronasmitta. Annars är du hjärtligt 
välkommen - hoppas vi ses! 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot hösten och räknar med att småningom kunna komma igång med mer 
program och träffar. Det som hittills är klart är att:  

 

Höstens stickcaféer startar med träff hemma hos Anki 24.8, kl. 18-20. Vill du delta, ska du anmäla dig 
till marthastickcafe@gmail.com. 

Övriga stickcaféer hålls ons 8.9, ons 29.9, tors 21.10, ons 3.11, tis 23.11 och tors 9.12. Om 
restriktionerna tillåter hålls stickcaféerna på Marthakansliet, Auragatan 1G (inne på gården, vån. 2), 
kl. 17-19. Ingen anmälan krävs, föreningen bjuder på kaffe med smått dopp. Alla välkomna med för 
att umgås och handarbeta tillsammans. Gå gärna med i Stickcaféets WhatsApp-grupp genom att 
messa Anki på tel. 045 354 1000.  

Blir det hårdare restriktioner hålls stickcaféerna virtuellt, samma datum men kl. 18-20. Mera info 
kommer i så fall.  

 

Våra gemensamma marthapromenader fortsätter ons 1.9. Vi träffas kl. 17.30 vid domkyrkan. Vi går 
ca 1-1,5 timme och avslutar också promenaden vid domkyrkan. Du behöver inte vara nån atlet för att 
delta, vi anpassar takten enligt gruppen och satsar på att prata och umgås på vägen. Kom med! Gå 
gärna också med i marthapromenadernas WhatsApp-grupp genom att messa Gun på tel. 040 836 
1376.  

 

Vi utreder möjligheten att i september åka på utfärd till Kimitoön på guidning i nyrenoverade 
Söderlångvik gård, och ett och annat övrigt program filas det på just nu. Hoppas, hoppas att den 
tröttsamma pandemin förstår att ge sig, så planerna låter sig verkställas. 



 

Du vet väl att du när som helst själv får komma med förslag på program? Vad skulle du vilja göra 
tillsammans med andra marthor? Hör gärna av dig till abomarthaforening@gmail.com! 

Sköt om dig tills vi ses, kanske redan nästa vecka! 

Hälsar,  
Mia H och övriga styrelsen 

*** 

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


