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

Hej alla Åbomarthor!
Det kommer knappast som en överraskning att också marthaverksamheten läggs på is under dessa
märkliga virustider. Vi ställer in vårens program och Marthaförbundet har också redan meddelat att det
planerade vårmötet i Nykarleby skjuts upp.
Det är onödigt att i detta skede spekulera om när vi kan börja träffas igen, men i styrelsen har vi
beslutat att så snart det är möjligt håller vi en fest för alla medlemmar i Åboföreningen! Vi ska fira att vi
kan träffas igen!
Föreningens styrelse vill, samstämmigt med Marthaförbundet, uppmana alla marthor att visa lite extra
omsorg om varandra, om nära och kära, om grannen eller vem än som kan behöva det just nu.
Omsorg kan vara allt från ett telefonsamtal, att handla mat till någon, eller att försöka stöda en
barnfamilj som nu bollar med en extra stressig vardag. Många unga är också vilsna i vardagen nu när
skolorna inte håller öppet, kanske nån i din närhet behöver en vuxens stöd?
Kom också ihåg att det är helt okej att själv be om hjälp eller att medge att en undantagssituation som
det här både stressar och oroar. Hör av dig till undertecknad eller till exempel någon i styrelsen om det
finns någonting som vi eller marthanätverket kunde hjälpa till med, så försöker vi ställa upp!
Hör du till dem som har mindre att göra just nu? Du kan fortsättningsvis delta i kampanjen och sy
tyghundar för Project Liv. Mera info på https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. Behöver du material
(fyllning, filt till öronen eller logo-lappen som ska sys på hunden) hör av dig till undertecknad så ordnar
vi det. Röda korset tar också kontinuerligt emot handarbeten (t.ex. sockor), vi kan samla dem efter att
coronan är över och leverera gemensamt (info på
finska): https://www.punainenristi.fi/lahjoitukset/vaatelahjoitus/tee-itse-avustustarvikkeita
En hel del recept, tips och sysselsättning hittar du också på Marthaförbundets
webbplats www.martha.fi eller Marttalliittos webbplats www.martat.fi.
Nu gäller det att hålla andan uppe, följa THL:s rekommendationer och ta hand om sig själv och
varandra. Jag utmanar er alla: ring eller chatta med en bekant från marthorna - helst av dem du inte
känner så jättebra - minst två gånger under de närmaste fyra veckorna! Vi håller kontakten!

Tvätta händerna ofta och sköt om er alla!
Hälsar,
Marthastyrelsen genom Mia H

Ps. Efter årsmötet i februari välkomnar vi Gun Ljungman som ny medlem i styrelsen och tackar
avgående Camilla Hautala för mångårigt gott styrelsearbete!
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