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

  

Hej Åbomarthor! 

Nu kör vi igång två kampanjer där vi alla har möjlighet att på olika sätt bidra till en lite bättre 
värld och vardag. Häng med! 

I samarbete med Project Liv hjälper vi långtidssjuka barn som hamnar åka ambulans eller 
vistas på sjukhus. Du kan delta genom att sy tyghundar eller sticka sockor.  

Det finns att göra också för den inte så händiga – kom fast med på ett Stickcafé och klipp ut 
öron i filttyg! På nästa Stickcafé 30.10 delar vi gratis ut material att sy hundar av, efter det 
finns material att hämta också på Luckan. Man behöver inte var Martha för att delta, så sprid 
gärna ordet vidare! Det går också att bidra med en slant direkt till projektet.  

Mera info finns på adressen https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ 

Den andra kampanjen utgår från ett upprop av Daisy Ladies, som jobbar för att integrera och 
skapa gemenskap för invandrarkvinnor i Åbo. Daisy Ladies efterlyser sytillbehör, allt från 
begagnade, fungerande symaskiner och saumurin till sytråd, nålar, stickor, tyger och garn, 
osv. Det här för att kvinnorna ska kunna utveckla sitt hantverkskunnande. Pysselmaterial tas 
också emot.  

Har du nånting extra liggande som du inte längre behöver så hämta det till Marthakansliet 
under nåt Marthaevenemang eller för det till Luckan senast 13.12. Sista dagen att hämta till 
Marthakansliet är under julglöggen 16.12! Vi för det sedan vidare till Daisy Ladies.  

Ännu repetition om höstens program:  

Torsdag 10.10, kl. 18.00-21, hålls kursen "Lär dig ta betalt! - kurs om prissättning" med 
Maria Österåker. Mera info: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-81295 

Tisdag 15.10, kl. 18.00 får vi lära oss mera om hur vi ska ta hand om våra fötter för att de ska 
orka bära oss framåt länge än. Marthan Ramona Skog är expert på detta. Alla välkomna, 
inträdet är fritt! Vi träffas på Loftet i Gillesgården, Auragatan 1G. Anmäl dig gärna på 
förhand till vonne.paananen@gmail.com.  

På Burleskkväll med Lady Winkheart, 22.10, kl. 18.30 får vi chansen att bejaka vår kropp och 
utforska vår sensuella sida. Detta med glimten i ögat och på egna villkor. Den snabba hinner 
ännu anmäla sig! Mera info: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-82292 

Lördag 16.11, kl. 11-14 ordnar vi Klädbytardag i Gillesgården. Evenemanget är gratis och 
öppet för vem som helst! Vi kommer att behöva några frivilliga som ställer i ordning lite före 
och under evenemanget. Har du tid att ställa upp ett par timmar, så anmäl dig till Åsa på 
asabergstrom77@gmail.com.  

Måndag 16.12, kl. 18.00 träffas vi för julglögg och samvaro på Gillesgården. Alla Marthor 
välkomna! Mera info senare.  
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Stickcaféer ordnas ännu ons 30.10, tis 19.11 och tors 12.12, kl. 17-19. Välkommen! Mera 
info: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-81301 

Och sista dagen att anmäla sig till Läsretreat den 25-27 oktober på Labbnäs i Dragsfjärd är 
NU (10.10)! Mera info och info om anmälan på: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-
152509-81291 

Hör av dig om nåt är oklart!  

Sköt om dig, hälsar,  
Mia H  

*** 

Mia Henriksson 
Ordförande, 
Åbo svenska Marthaförening 
Tel. 040 577 1713 
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