Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej Åbomartha!
Häng med, vi har mycket på gång!
Det finns några platser kvar på blombindningen: onsdag 26.10, kl. 18.00 då vi gör kransar hos
Blomma Creatives, Tavastgatan 22 (vid Kåren). Blomsteraffären är specialiserad på torkade blommor,
kransarna görs av färska blommor men så att de sedan ska kunna torka och hållas fina. Allt material
finns och fås där. Deltagaren betalar det av föreningen subventionerade priset 30 euro. Sista
anmälningsdag är 20.10. Anmäl dig till Marita på mannfo@gmail.com.
Onsdag 16.11 ska vi kocka tillsammans! Tangerande Marthaförbundets mattema för i år ”från nos till
svans” lär vi oss mer om att arbeta med olika temperaturer och kött - vad händer när man steker på
låg eller hög temperatur, vilken är skillnaden? Matlagningskursen har plats för 12 personer och
kostar 20 euro/pers (ingredienser o.s.v. ingår). Lärare är Anders Fagerlund på Axxell i Pargas. Vi
samåker dit med egna bilar med start kl. 17.30 från Åbo. Kursen inleds kl. 18 och vi avslutar
naturligtvis med att tillsammans äta det vi lagat! Anmäl dig senast 9.11 till gun.ljungman@gmail.com,
säg samtidigt ifall du har möjlighet att ta bil/erbjuda skjuts eller behöver skjuts.
Lördag 19.11 kl. 11-14 håller vi Klädbytardag! Dagen är öppen för alla, också icke-marthor, så sprid
gärna infon som finns t.ex. på Facebook https://www.facebook.com/events/639605047779499 ! Gör
en djupdykning i garderoben, sortera ut plagg du inte längre använder och kom och byt dem till
andra plagg under Klädbytardagen! OBS! Ta inte med dig noppiga eller slitna kläder, endast plagg,
skor eller accessoarer som du tror någon annan kan ha glädje av (dam, herr, barn). Det går också bra
att endast komma och fynda, utan att ha med sig någonting! Under evenemangets sista timme tar vi
helst inte emot mer plagg. Plats: Gallerisalen, Gillesgården, Auragatan 1G (inne på gården, vån. 2),
Åbo. Välkommen att fynda – gratis!
Stickcaféet fortsätter 11.10, 3.11, 22.11 och 13.12. Alla gånger kl. 18-20 på Marthakansliet, gratis och
öppet för alla (också icke-marthor). Kom med och handarbeta tillsammans! Mera info om Stickcafé
och Stickgruppen Martha-KAL: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/
Marthornas virtuella brädspelskvällar fortsätter i slutet av oktober, datum är ännu inte fastslaget så
du hinner vara med och påverka! Hör av dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com för att komma med
i spelgruppen, som oftast kommer överens om träffarna (som ibland också kan vara fysiska träffar) i
en WhatsApp-grupp. De virtuella brädspelen spelas över plattformen boardgamearena.com. Inga
förkunskaper krävs, det du behöver är en dator med nätuppkoppling! Du är välkommen med!
Reservera 15.12 för julglögg!
Hoppas vi ses, ha det gott!
Hälsar, Mia H och resten av styrelsen
***
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