ÅBOLANDS SVENSKA MARTHADISTRIKT R.F.
Årsberättelse 2018

Godkänd på distriktets vårmöte i Tammerfors 16.3.2019

Styrelse och administration
Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f. har haft följande styrelse verksamhetsperioden 2018:
Ordförande
I vice ordförande
II vice ordförande
Kassör (utom styrelsen)
Sekreterare (utom styr.)

Camilla Hautala
Fredrika Henriksson
Lola Schwartz
Stina Rosqvist-Johansson
Hanna Hägglund

Åbo MF
Kimito MF
Iniö MF
Pargas MF
Åbo MF

Medlemmar
Susanna Ginström-Wuorio
Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna
ersättare Carola Malmberg
Mia Henriksson
Åbo MF
ersättare Mia Åkerfelt
Mikaela Vesterlund-Laine
Pargas MF
ersättare Hannele Bröckl
Elisabeth Javén (t.o.m. februari 2018) Nagu MF
Christel Lindqvist (fr.o.m. mars 2018) Nagu MF
ersättare Nina Båge
Fredrika Henrikssons och Lola Schwartz ersättare har varit Kerstin Vuorio (Västanfjärd MF)
och Denina Björklund (Iniö MF).
Distriktsstyrelsen har under år 2018 sammanträtt fem gånger, utöver vårmötet och
höstmötet.
Distriktets medlemsavgift är en euro per medlem. Det ekonomiska resultatet för 2018 är,
enligt bokslutet som presenteras i skild bilaga, + 1 013,57 €. Distriktets bokföring har skötts
av bokföringsföretaget Ab Memera Oy.
Verksamhetsgranskare 2018
Ersättare har varit

Erik Sangder och Maria Nyman
Anita Lehtonen och Mary-Anne Intonen

Distriktet upprätthåller webbplatsen aboland.martha.fi och har dessutom en Facebooksida
(facebook.com/marthaaboland) där verksamheten aktivt marknadsförts. En del av
aktiviteterna har puffats via Åbo Underrättelser och Radio Vega Åboland. Information har
distribuerats till medlemmarna direkt per mejl, eller via de enskilda föreningarna.

Medlemmar och föreningar
Åbolands Svenska Marthadistrikt hade 854 medlemmar vid utgången av år 2018 (822 år
2017). Medlemmarnas medelålder var 61,89 (67,05 år 2017).

Under 20 år
20–30
31–40
41–50
51–65
Över 65 år
Totalantal 31.12.2018

Medlemsantal
5
27
76
124
245
378
854

Nya medlemmar
1
14
19
15
28
29
106

Avgått under 2018
0
1
13
12
11
35
72

Medlemsantalet har alltså stigit med 32. Vid utgången av 2018 hade Åbolands Svenska
Marthadistrikt 14 föreningar: Dalsbruk Mf, Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna, Hitis
kyrkoby Mf, Houtskär Mf, Högsåra Mf, Iniö Mf, Kimito Mf, Korpo Mf, Nagu Mf,
Pargas Mf, Rosala Mf, Tammerfors Mf, Västanfjärd Mf och Åbo svenska Mf.
Under 2018 beslöt Norrskata Marthaförening rf att lägga ned föreningen, på grund av få
medlemmar och hög medelålder. Norrskatamarthorna fortsätter sin verksamhet som en
krets under Korpo Marthaförening. Norrskata MF hann verka i 107 år, föreningen grundades
13 januari 1911.
Dragsfjärd-Kärra Marthaförening lades också ned under 2018, på grund av sviktande
medlemsunderlag. De medlemmar som fortfarande var aktiva anslöt sig till föreningen i
Dalsbruk. Marthorna i Dragsfjärd-Kärra fortsätter ändå att vara aktiva vad gäller marthornas
semesterhem Labbnäs, främst genom att delta i talkon och sommarens loppmarknad, eller
andra tillställningar och kurser där.
Glädjande nog har distriktet också fått en ny förening, Tammerfors Marthaförening.
Föreningen grundades officiellt 29.12.2017 men har inlett sin verksamhet under 2018.

Representation
Camilla Hautala har under 2018 varit andra vice ordförande i centralstyrelsen för Finlands
svenska Marthaförbund. Ersättande medlem i centralstyrelsen har varit Mikaela VesterlundLaine. Hautala har också varit medlem i Marthaförbundets arbetsutskott, samt i styrelsen för
Svenskfinlands textilarkiv.

Distriktets verksamhet 2018
Distriktet höll sitt vårmöte i Kasnäs den 3 mars 2018. 32 ombud från 10 föreningar var
representerade.

Professor emerita i folkloristik vid Åbo Akademi, Ulrika Wolf-Knuts, gav en intressant och
uppskattad betraktelse över gamla talesätt och rum. Dessutom fick vi av hotellchef Tanja
Liljeqvist en presentation över den breda verksamheten i Kasnäs, med badhotell, restaurang,
gästhamn, karavancamping och fiskfabrik. En läcker fiskbaserad lunch åts i Kasnäs
restaurang.
***
Marthaförbundets vårmöte 2018 hölls i år i Åbo, den 5 maj. Det innebar att Åbolands
marthadistrikt var lokala värdar och stod för de praktiska arrangemangen såväl under mötet
på dagen som på kvällsfesten. Samtidigt firades Åbolands svenska Marthadistrikts 110årsjubilem.

Många av distriktets föreningar deltog i arrangemangen: Åbo MF stod för dekoreringen av
FBK-husets festsal och bistod med ett stort antal frivilliga under dagen. Kimitoöns marthor
bakade läckra kakor till eftermiddagskaffet. Pargas MF sydde klimatsmarta fruktpåsar i tyg,
som vi använde som goodiebag och Nagu MF deltog med dekorationer och inredning av
scenen/möteslokalen.
Dessutom ”återuppstod” marthakören och bestod av marthor från hela Åboland. Kören
uppträdde under ledning av Ami Taulio både på dagen och kvällen. På repertoaren stod
marthasånger genom tiderna.
Dagsprogrammet före själva mötet bestod av en hälsning från Åbo stad framförd av
stadsstyrelsemedlem Mikaela Sundqvist, föredraget Hundra år av jämställdhet? av Hanna
Lindberg, postdok-forskare vid Åbo Akademi och föredraget Gemenskap, bildning & menföre
– 110 år med martha i Åboland av Mia Åkerfelt, postdok-forskare vid Åbo Akademi och
martha i Åbo.
Under vårmötet ordnades också minimässan Smaka på Åboland, där producenter och
hantverkare från Åboland sålde sina produkter. Dessutom hölls ett stort snabblotteri.
På kvällsfesten bjöds alla på ett glas skumpa för att fira Åbolands svenska Marthadistrikts
110-årsjubileum. Till detta bidrog Finska hushållningssällskapet med sponsorering.
Kvällsfesten inbegrep en trerätters middag, studentkören Brahe Djäknars sjungande
servitörer, en dansföreställning av dansstudio KDC:s dansare. Konferencierer för kvällsfesten
var de lokala förmågorna Janette Lagerroos (Nagu) och Malin Eriksson (Pargas).
Utöver Finska hushållningssällskapet bidrog följande med sponsorering i olika former:
Svenska kulturfonden, Kimito Bagare Ab, Åbo svenska teater, Aktia, Åbo stad och Oy Lunden
Ab Jalostaja.
Arrangemangen och programmet blev mer än lyckade och fick mycket tack från alla håll i
Marthafinland.

I samband med vårmötet lät distriktet göra marthablå sjalar med broderiet ”Åboland +
marthalogon”. Sjalarna användes av funktionärerna under vårmötet och har under året sålts
till åboländska marthor.
Åboländska ombud på Marthaförbundets vårmöte var:
Catrine Nyman (Annika Andersson) Pargas MF
Mia Henriksson (Mia Åkerfelt) Åbo MF
Sonja Jägerskiöld (Taina Tilvis) Kimito MF
Liliann Hagsten (Anne Metsäkuusi) Högsåra MF
Hanna Hägglund (Margó Storm) Åbo MF (valdes istället för Norrskata MF:s representanter)
***
Marthaförbundet besökte Åbolands marthadistrikt 5.10 i Labbnäs för att diskutera
förbundets planerade organisationsförändring. Marthaförbundet eftersträvar att slimma sin
organisation och göra den mindre byråkratitung. Detta diskuterades under ledning av
förbundets verksamhetsledare Annika Jansson och organisationskoordinator Jessica Åhman.
***

Distriktet ordnade ett stickläger på Labbnäs 5–7.10.2018. Det var andra gången som det
lyckade sticklägret ordnades. Som inspiratörer i år var Anna Alaranta och Anki Sipilä från
Åbo. Alaranta höll två kurser, en om flerfärgsvirkning och en om nätpatent. Sipilä höll en
kurs i hur man stickar tröjor uppifrån och ned och en kurs om hur man kan sticka flerfärgat
med lyfta maskor. Sticklägret var öppet för marthor också utanför Åboland, fullsatt och
omtyckt.
För sticklägret erhöll marthadistriktet föreningsstöd av Marthaförbundet.

***
Distriktet höll sitt höstmöte den 7 november på Kåren i Åbo. För att ytterligare
uppmärksamma distriktets 110-årsjubileum bjöds det på tårta. På mötet deltog 21 ombud
från 8 föreningar.
Förbundets nya organisationskoordinator Jessica Åman deltog i mötet för att presentera sig
själv och berätta om Marthaförbundets 120-års jubileumsår som firas 2019.
På mötet valdes ny distriktsstyrelse. Ordförande Camilla Hautala avtackades, liksom
sekreterare Hanna Hägglund, efter att de båda suttit åtta år i styrelsen.
Mikaela Vesterlund-Laine (Pargas MF) valdes till ny distriktsordförande.
Övriga som sitter i styrelsen 2019 är (ersättaren i parentes): Mia Henriksson (Mia Åkerfelt),
Lola Schwartz (Denina Björklund), Christel Lindqvist (Nina Båge), Fredrika Henriksson (Kerstin
Vuorio), Susanna Ginström-Wuorio (Carola Malmberg), Andrea Södergård (Hannele Bröckl).
Stina Rosqvist-Johansson fortsätter som kassör utanför styrelsen.
***
Den nationella klädbytardagen firades i år den 17 november. I det åboländska distriktet
ordnades välbesökta klädbytardagar på tre ställen: i Wrethalla i Kimito, i Kommunalstugan i
Nagu och i Gillesgården, i Åbo.
***
Finlands svenska Marthaförbund r.f. höll höstmöte den 17 november 2018 i Kvarteret
Victoria, Helsingfors. Det åboländska distriktets ombud vid höstmötet 2018 var:
Mia Henriksson, Taina Tilvis, Catrine Nyman, Annika Andersson, Hanna Hägglund.
Utöver stadgeenliga ärenden fick mötesdeltagarna ta del av info om Kvinnornas
beredskapsförbund, samt en föreläsning av kommunikationskonsult Elli Flén om möjligheter
och motstånd vid förändring. Dessutom gavs information om Marthaförbundets 120årsjubileum.
På mötet valdes representanter till förbundets centralstyrelse. Mikaela Vesterlund-Laine
(Pargas MF) invaldes med Mia Henriksson (Åbo MF) som ersättare från Åboland.

Beviljade förtjänsttecken 2018
Stora silvermärket har beviljats: Yvonne Nymalm-Rejström (Nagu MF), Anette Blomberg
(Nagu MF), Inger Franzén (Nagu MF), Mia Åkerfelt (Åbo MF), Hanna Hägglund (Åbo MF).

Föreningarnas medlemsstatistik per 31.12.2018
Nedan följer den officiella medlemsstatistiken enligt Marthaförbundets medlemsregister per
31.12.2018 (inom parentes år 2017):

Dalsbruk
Dragsfjärd-Söderlångv.
Hitis kyrkoby
Houtskär
Högsåra
Iniö
Kimito
Korpo
Nagu
Pargas
Rosala
Tammerfors
Västanfjärd
Åbo

Antal medlemmar
31 (23)
21 (14)
18 (18)
45 (42)
34 (34)
32 (36)
126 (108)
43 (33)
66 (63)
192 (201)
21 (21)
25 (-)
51 (56)
149 (140)

Medelålder
66,9
55,67
79,5
64,38
69,5
65,72
58,8
68,7
58,85
67,53
60,43
57,64
57,92
53,32

Sammandrag av föreningarnas årsberättelser
Nedan följer en kort sammanfattning av de enskilda föreningarnas verksamhet under året
2018.

Dalsbruks Marthaförening r.f.
Dalsbruks Marthaförening har i huvudsak hållit möten hemma hos medlemmarna med
givande diskussioner, samt lite kultur och socialt engagemang. I mars deltog man i
kvinnodagsfirandet i Labbnäs, i maj bakade man kakor till förbundets vårmöte i Åbo, i juli
deltog föreningen i soppdagen på Labbnäs och i december åts jullunch på restaurang Strand
med tillhörande program. Kretsen Svarta damerna har hållit matlagningskurs, sålt våfflor på
påskmarknaden, hållit en kväll med temat Sri Lanka där en av medlemmarna berättade om
sin resa dit och besök hos kretsens fadderbarn i Sri Lanka. I juni höll man våravslutning med
vandring till Senatsberget och lunch på Stall’s, man har också hållit möten och besökt
Holmbergs Café, Café Luxia och ätit julbord på Labbnäs. Dessutom sålde man våfflor på
julmarknaden i Dalsbruk.
Svarta damerna har under 2018 fortsatt stöda sitt fadderbarn i Sri Lanka ekonomiskt och
betalat in för två vänstipendier i Dalsbruks skola åk 3 och 4.
Ordförande för Dalsbruks Marthaförening 2018 har varit Marja-Leena Othman.

Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna Marthaförening r.f.
Mamsellerna har haft ett aktivt år med konsertbesök med Thomas Lundin och Calle
Pettersson, kafferep med sju sorters kakor på Labbnäs och deltagande i öppet hus på
Labbnäs. En matlagningskurs i två delar har också ordnats; del 1 i Solbacka under ledning av
Maria Pick som inspirerade och gav exempel på hur man kan variera maträtter med olika
kryddning. Fokus låg på inhemska livsmedel. Kursens del två hade fokus på vintermat. Då
hyrde man in sig på Labbnäs och gjorde vardagsmat med twist.
I maj ordnades städtalko både inne och ute på Solbacka och i september hölls sedvanligt
kafferep med bingo tillsammans med gammelmarthorna på Solbacka. Första oktober firades
äppeldagen på Söderlångvik gård, där Mamsellerna deltog med lotteri, mete och lyckohjul.
Föreningen invigde sitt nya lyckohjul som Ekocenter i Dalsbruk har tillverkat.
I november lärde man sig att laga kransar till jul med Annika Järvinen på Järvinens växthus.
Ordförande för Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna Marthaförening 2018 har varit Clara
Bergström.

Hitis Kyrkoby Marthaförening r.f.
Hitis kyrkoby marthaförening har hållit nio välbesökta möten under året. Föreningens
medlemmar har i tur och ordning varit värdinnor för föreningsmötena. Under mötena har
man diskuterat aktuella frågor, lärt sig tips och etikett för vardagen och om någon varit ute
och rest har ofta resereportage ingått på mötena. I det s.k. knephäftet har medlemmarna
frivilligt skrivit on något nyttigt, roligt eller tänkvärt att begrunda. Motion med
”seniorgalopp” har hållits under ledning av Anita Österberg.
Föreningen höll våravslutning på Backom Café, deltog i Hitis minimaraton med att sälja
våfflor och hålla lotteri, ordnat sin årliga utfärd runt Kimitoön med hyrd buss och guide. I
december bjöd Rosala-Böle marthorna på traditionsenlig julfest i Backom Café där Hitis
kyrkoby MF var inbjudna. Det blev risgrynsgröt med fruktsoppa, samt kaffe och te med
jultårta. På programmet stod en lättsam frågesport.
Utöver detta har en del medlemmar deltagit i marthaevenemang på distrikts- och
förbundsnivå. Föreningen har också gjort välgörenhet genom att bidra ekonomiskt till Hitis
Frivilliga Brandkår, Hembygdens Vänner i Hitis och FRK Katastroffonden. Dessutom har man
donerat vinster till Labbnäs traditionella sommarloppis.
Ordförande för Hitis kyrkoby marthaförening 2018 har varit Ebba Ljungqvist.

Houtskär Marthaförening r.f.
Houtskärs Marthaförening har haft ett mycket aktivt 2018 – både de äldre marthorna och
väninnorna. Marthorna träffas en gång/månad, och däremellan håller de olika kurser och
tillställningar. Under 2018 har Lili-Ann Junell-Kousa föreläst om långvarig stress och
hormonbalans, man höll våravslutning på Jakobs med mat, umgänge och blomskottslotteri,
under de äldres vecka satte marthorna guldkant på vardagen i Fridhem med spelmansmusik

och färska blommor, skördefest med förbundets matkulturtema ordnades i samarbete med
Marthaförbundet så att rådgivare Solveig Backström deltog, och i slutet av året hann man
ytterligare med en bokträff på biblioteket och senare julfest.
Väninnorna har också varit aktiva främst på temat hälsa och välmående. Man har hållit
hälso-workshop med Marika Melkko, i mars hölls en heldag med hälsoföreläsning och
motion som leddes av Hela Hälzan från Åland, i maj erbjöds Marthaförbundets
”Överlevnadskurs för studerande” anpassad för åk 7-9 i högstadiet tillsammans med
Elisabeth Eriksson och Mia-Maja Wägar. I september ordnades omställningskurs med
Kristina Rainio som projektledare. Senare blev de uppföljning av hälso-workshoppen nu på
temat stress, på hösten hölls svampkurs med Solveig Backström och Marika Danielsson från
förbundet. På nyår bjöd Väninnorna Fridhem på lite nyårslyx.
Marthaföreningen donerar också till välgörande ändamål. I år har Luciahjälpen och Hoppets
stjärnas fadderbarn fått ekonomiskt stöd, Marthas kokbok har donerats som stipendium till
en lågstadieelev och hobbyklubben har fått både ekonomiskt stöd och kärl. Utöver detta
kommer föreningen ihåg dem som har bemärkelsedag eller dem som kommer hem från
sjukhus med ett krya på dig-kort. Väninnorna delar ut boken Smartha tips som stipendium,
och bidrar dessutom med en mellanmålspeng när skolan åker på resa – i år sökte åk 9 om
detta för sin lägerskola.
Ordförande 2018 för Houtskär Marthaförening har varit Anja Karlgren.

Högsåra Marthaförening r.f.
Högsåra Marthaförening har sedvanligt haft möten under vår och höst, en gång per månad.
Det är viktigt för vår by och för byagemenskapen. I vår lilla marthastuga, mangelboden har vi
förnyat alla skåp där hela byn får ha sina arkiv. Där har vi också i fönstret regelbundet olika
utställningar med aktuella motiv. Marthorna har som vanligt rest. Vi har haft en underbar
asiatisk matlagningskurs, klädbytardagen som vanligt. På sommaren sköter marthorna
Högsåradagen där vi serverar ärtsoppa och våfflor och ordnar program. Grötafton vid jultid
handhas av föreningen. Årets martharesa gick till Helsingfors med Amos Rex som
huvudattraktion. Vår största uppgift är att hålla byn och byagemenskapen levande, och vi
tror att vi har lyckats igen en gång.
Ordförande för Högsåra Marthaförening 2018 har varit Gunilla Örnell.

Iniö Marthaförening r.f.
Iniö MF ordnade en rekreationsresa till Kasnäs i samband med distriktets vårmöte där. De
sex deltagarna från Iniö övernattade och badade på badhotellet och deltog därutöver i
distriktets vårmötes program. Iniömarthor deltog också i Marthaförbundets vårmöte i Åbo.
Föreningen ordnade kyrkkaffe på Stupades dag, höll sommarlunch med musik av ett
spelmanslag i juli, höll ”matkultur och päronpalt” kombinerat med lunchservering för
seniorer i oktober och höll julpyssel i december. På skolans julfest serverade marthorna
julgröt och kaffe & bulle. Marthaföreningen har också uppvaktat vid jämna födelsedagar och
ihågkommit två medlemmar vid deras bortgång.
Ordförande för Iniö Marthaförening 2018 har varit Denina Björklund.

Kimito Marthaförening r.f.
Kvinnodagen uppmärksammades i Labbnäs på temat Tapping med Dorthe Ulfstedt och hur
man med metoden kan hantera oro och inre stress. I oktober var det Marthornas
kyrkogångsdag med högmässa och kyrkkaffe i kyrkan. Matkulturdagen firades i Labbnäs med
årets tema fruktträd under ledning av trädgårdsmästare Karin Arfman från Söderlångvik
gård. En välbesökt Klädbytardag ordnades 17.11 på Wrethalla. I maj hölls öppna dörrars dag
i Labbnäs, i juli ordnades den traditionella loppis- och lotteridagen Labbnäs sommardag, som
var mycket välbesökt. Marthorna deltog också med program under Må bra-veckan i Labbnäs
i oktober.
Kimito MF har under 2018 haft representation i Åbolands svenska Marthadistrikts styrelse,
styrelsen för Solkulla stiftelsen och i Labbnäs styrelse.
Kimitomarthorna har också gjort välgörenhet: tre bokstipendier (Marthas kokbok) till elever i
åk 7 i Kimito högstadium och ett bokstipendium till en elev i åk 1 i Amosparkens skola till ”en
omtänksam elev både vad gäller kamrater och trivsel i gruppen”. Man har donerat saker och
lotterivinster till Labbnäs loppis. Några trogna medlemmar har gjort en stor arbetsinsats på
talko med bl.a. potatisskalning dagarna före Labbnäs sommardag och flera har deltagit i
loppis-, lotteri- och lunchförsäljningen. Sockor har även i år stickats till barnrådgivningen i
Kimito och till barnhem i Virtyssland/Lettland genom insamlingen ”Viluset varpaat”.
Ett bidrag om 150 euro har betalats till Solkulla stiftelsen och en ung familj där mamman
varit svårt sjuk har fått ekonomiskt stöd. Inom en krets har marthorna gett bidrag till
Folkhälsans luciainsamling i Kimito i stället för att köpa julklappar till varandra. Även detta år
har marthakretsarna aktivt deltagit i Kimitoöns kommuns julinsamling genom att köpa
julklappar till barn i familjer som behöver ekonomiskt stöd.
Kimito MF har nio kretsar med aktiv verksamhet, om dem kan man läsa mera i föreningens
verksamhetsberättelse. En ny krets, Sipporna, har grundats under 2018.
Ordförande för Kimito MF 2018 har varit Sonja Jägerskiöld.

Korpo Marthaförening r.f.
I Korpo Marthaförening har skett en del förändringar under 2018. Kretsen Ärtorna har
upphört men istället har Korpo MF fått en ny krets i och med att Norrskata MF upphörde
som förening och är nu en krets under Korpo MF. Dessutom har Korpo MF fyllt 110 år.
I Korpo har man hållit möte åtta gånger under året. Utöver årsmöte har man fått ”hälsoråd
med bondförnuft” av Marika Melkko, man har bjudit de äldre på Regnbågen på musik och
våfflor, man har deltagit med kaffeservering och lotteri på modevisningen i
Kommunalgården, Korpomarthorna deltog med nio personer i förbundets vårmöte i Åbo,
vårmiddag åts på Buffalo, marthorna deltog i torgöppningen med gröt och marthareklam,
man har åkt på teaterresa till Raseborg, firat jubileum med rotmos och fläsk, ordnat allsång
och traditionsenligt firat julavslutning med julgröt. Korpo MF har bidragit till Annorlunda
gåva, som välgörenhet.

I Norrskata MF har man ordnat loppis på Norrskatadagen. Dessutom blev man intervjuade i
ÅU i samband med att marthaföreningen upphörde. Norrskatamarthorna har som många år
förr donerat två böcker som stipendier till Skärgårdshavets skola.
Ordförande för Korpo Marthaförening 2018 har varit Margot Hollsten.

Nagu Marthaförening r.f.
Under 2018 har Nagu MF testat på att sammanslå kretsarna till en enda förening. Detta för
ett år, med utvärdering i början av 2019.
Under året har föreningen gett babysockor och Marthas babymat-böcker till Nagu
hälsovårdsstation för att delas ut till alla barn som fötts 2018 i Nagu. Årets bokstipendium,
Smartha tips, till Kyrkbackens högstadium, donerades även i år. Föreningen understöder
årligen också Martha centret i Riga, Kvinnobanken (Kyrkans utlandshjälp) och ett fadderbarn
i Etiopien. Varje år sponsorerar marthorna ett blomsterarrangemang utanför Kajutan i södra
hamnen, samt levererar blommor till Grannas servicehem tre ggr i året.
Nagumarthorna deltog i distriktets vårmöte i Kasnäs, förbundets vårmöte i Åbo och
distriktets höstmöte i Åbo. Den traditionella hemliga resan gick i år till Åbo med museibesök.
Årets jubilarer uppvaktades på Sattmarks cafés gård.
Klädbytardagen firades i november. På föreningens möten har man haft föreläsare, till
exempel teol.mag. Janette Lagerroos, Terhi Pilke från Amalias hem, och Mona Rantanen från
Young Living, som berättade om eteriska oljor.
Nagu MF hade besök av marthor från Västervik i Ekenäs i juni och på våren deltog marthor
från Nagu i Korpomarthornas mannekänguppvisning. Dessutom besökte tre marthor Korpo
marthaförening på deras 110 års dag. Forneldarnas natt firades med kaffe och dopp på
Grannas.
Ordförande för Nagu Marthaförening 2018 har varit Christel Lindqvist.

Pargas Marthaförening r.f.
Pargas Marthaförening har tio kretsar. Inom kretsarna ordnas varierande program som
föreläsningar, utfärder, pyssel och samtal kring kaffekoppen. Många handarbetar flitigt och
skänker sina alster till behövande. Samarbetet med Väståbolands svenska församling har
fortsatt. Vi har fungerat som kaffevärdinnor på två pensionärsträffar och kyrkvärdar på
Marie bebådelsedag samt gett olika donationer till diakonin.
Det här året har föreningen deltagit i sex evenemang som ordnats i staden. Under flera av
evenemangen delade vi ut smakprov och recept. Människorna uppskattade detta vilket vi
också hoppats på. Då röda korset ordnade sitt 1:a maj-jippo var vi där med mjöd och munk
samt olika frukter att smaka på. SkäriOpen ordnades i slutet av maj och vi ställde upp med
brödlotteri. På Pargas dagarna sålde vi våfflor och limpor samt bjöd på smakprov av
citrondricka och ingefärashot. Likaså under Kärringkvällen i oktober bjöd vi på smakprov av
ingefärashot samt äppelgröt.
På Gamla Malmen ordnades skördemarknad och julmarmarknad. Då hade vi vår stuga,
Brinkas öppen med kaffe och tilltugg. Många Pargasmarthor sydde fruktpåsar av tunna
spetsgardiner till förbundets vårmöte. Vår uppgift var att förse alla deltagare med en
fruktpåse. Brinkasstugan är föreningens samlande punkt. Sommaren är en lugn period för

marthaträffar och istället höll vi sommarcafé i stugan. Totalt blev det åtta lördagar med
sommarcafé. Varje lördag ansvarade en krets för servering och program. Vi var överens om
att det var tillräckligt lyckat och mycket trevligt, definitivt värt att fortsätta med.
Den årligen återkommande höstmarknaden lockade många att handla bl.a. hemlagad mat,
sylt och bakverk samt prova lyckan i ett lotteri. På kvällen uppträdde Susann Sonntag och
Tomas Lundin med Evert Taube-visor. Närmare 180 personer njöt av bra underhållning och
god mat. En fullsatt buss med marthor åkte iväg på en heldagsutflykt till Svenska teatern för
att se Chess och efteråt äta gott på anrika restaurang Lehtovaara.
Ordförande för Pargas Marthaförening 2018 har varit Mikaela Vesterlund-Laine.

Rosala Marthaförening r.f.
Rosala Marthaförening har haft ett innehållsrikt Marthaår 2018 med träffar ungefär en gång
i månaden, turvis hos någon medlem. På träffarna har man druckit kaffe, diskuterat och haft
det trevligt tillsammans. Efter varje månadsmöte har man ett litet lotteri där alla kan vinna.
Vårens sista möte hölls i nyöppnade Backom cafe i Hitis, dit en del cyklade (10km)
tillsammans.
I juli stektes våfflor på Sommarblotet, som alltid efter en kamp med tabernaklet. Våfflorna
hade strykande åtgång, liksom kaffet. I december firades gemensam julfest med
Hitismarthorna, i år med Rosalamarthorna som värdar. Det blev trevligt umgänge byarna
emellan med gröt, kaffe och julstjärna samt trevligt program i Backom café i Hitis.
Under året har föreningen uppvaktat medlemmar som fyllt jämna år. Man har delat ut ett
stipendium (värt 20e) i Hitis-Rosala skola för en elev som har intresse för hembygden och
skärgården, och uppvaktat Hembygdens vänner i Hitis på deras 100-årsfest.
Ordförande för Rosala Marthaförening har år 2018 varit Raili Eriksson.

Tammerfors Marthaförening r.f.
Tammerfors Marthaförening inledde sin verksamhet i januari 2018 och höll sitt första
årsmöte i februari, efter att ha föreningen officiellt grundats 29.12.2017.
I mars höll man vegetarisk matlagningskurs, i april servade man sina bilar (däckbyte och
oljekoll) tillsammans, i maj var det utfärd till Frantsilas örtträdgår i Tavastkyro, och i juni var
det smootihekurs.
Under hösten ordnades Pintxorundvandring och statyvandrgin på stan, julkortspyssel,
bytesdag och lopptorgsbord och julmiddag.
Tammerforsmarthornas verksamhet har kommit bra i gång och evenemangen har varit
välbesökta.
Ordförande för Tammerfors Marthaförening 2018 har varit Sabina Lindholm.

Västanfjärds Marthaförening r.f.
Västanfjärds Marthaförening består av fyra kretsar som i regel håller möte en gång i
månaden. Kretsarna har under det senaste året haft många spännande och roliga program.
Den sedvanliga blomauktionen ordnades av norra kretsen, som också gästade julmiddagen i

Labbnäs tillsammans med Belladonnorna och Smartorna. Belladonnorna har besökt bl.a.
klädaffären Urban Design i Pemar, Charlottas trädgård och hållit lavis (en dans), en del av
dem har också deltagit i en kulturresa. Marthinorna har bl.a. prövat på skrattyoga, pilates
och lationodans, promenerat till Korsklinten och jungfrudansen, hållit ett påskcafé i
Silverbacken där Silverbackens och Silverringens boare med anhöriga blev bjudna på mycket
gott, Ann Grönholm har varit och visat sina skor hon säljer, besökt Järvinens växthus där de
gjort julkransar till ytterdörren och fina blomsteruppsättningar. Smartorna har bl.a. firat
kvinnodagen med kaffe och godsaker, våravslutning med middag på Kansakoulu tillsammans
med sina män och deltagit i julmiddagen i Labbnäs.
Föreningen representeras av fyra personer i Labbnäs stiftelsens delegation och har en
representant i Silverringen.
Utöver att ha uppvaktat Marthor som fyller jämna år, och besökt sjuka med blommor har
man gett ekonomisk donation till Labbnäs som julgåva, Luciainsamlingen, Anton Nervander,
Fadderklass i Senegal, Svenska missionssällskapet, ett stipendium till skolan för ”Bästa vän” i
åk 1-6 och gett babytossor till rådgivningen.
Ordförande för Västanfjärd Marthaförening har under 2018 varit Tuulikki Hollsten.

Åbo svenska Marthaförening r.f.
Utöver en aktiv verksamhet i föreningens fyra kretsar har Åbo MF haft följande verksamhet
under 2018: Det populära Stickcafét har fortsatt med träff ungefär en gång i månaden.
Stickcaféet gjorde också ett studiebesök till den nya garnaffären ILO. I slutet av 2018 gjordes
ett upprop att sticka s.k. Jemenvästar – kampanjen fortsatte in i år 2019. Åbo MF ordnade en
kurs i att sy barnkläder av avlagda plagg. I mars höll Åbo MF sin traditionella vårfest som
samlar alla kretsar. Man åt gott och hörde ett föredrag av pjäsförfattaren och marthan
Hanna Åkerfelt. I april ordnades en temakväll om ätbara insekter med entomologen
(insektforskaren) Lena Huldén. Smakprov ingick i kvällen som var öppen också för
allmänheten. Klädrevolutionsdagen uppmärksammades med föreläsningen ”Om kläder och
kvalitet” med bloggaren och årets ungmarthainspiratör Elin Sandholm. Kvällen var välbesökt
och intresserade särskilt unga. Åbo MF deltog aktivt i arrangemangen kring
Marthaförbundets vårmöte i Åbo i maj. Stafettkarnevalen ordnades 2018 undantagsvis i Åbo
och föreningens marthor ställde upp och med caféverksamhet under båda dagarna.
Marthaföreningen deltog i Gulnäbbakademin på Kåren för att göra reklam för vår verksamhet
bland unga. I enlighet med Marthaförbundets mattema, inhemska frukter, åkte föreningen i
september på utfärd till Söderlångvik gård på Kimitoön – intressant! Klädbytardagen
ordnades traditionsenligt 17.11. Kläderna som blev över donerades till Röda Korset. En
matlagningskurs om baljväxter ”Proteiner från växtriket” ordnades i november och
föreningens medlemmar dekorerade igen i år Luckans julfönster på temat Winter
Wonderland.
Den antagligen största ”händelsen” under året var att vårt kansli i Gillesgården äntligen blev
inflyttningsklart i december, så vi har kunnat återvända till vårt ”hem”.
Åbo MF har donerat 100 euro till Martha Centrs i Riga till jul, samt 400 euro till

diakoniverksamheten i Åbo svenska församling. Dessutom har man med 200 euro stött en
grupp barn till asylsökande i Åbo och Åboregionen när barnen åkte på utfärd till Borgbacken.
Ordförande för Åbo svenska Marthaförening 2018 har varit Mia Henriksson.

Tack för ett givande marthaår 2018!

