Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej Åbomartha!
Tack till alla som deltog i vårfesten - det blev en varm och trevlig tillställning! På festen tilldelades
Anki Sipilä, Carina Stenfors och Gun Ljungman Marthaförbundets utmärkelse Stora Silvermärket, tack
för ert aktiva engagemang för Åbo MF!
Jag vill också passa på att hälsa alla våra nya medlemmar i Tammerfors välkomna med i Åbo sv.
marthaförening, medlemsbreven går nu också till alla er, även om innehållet är Åbobetonat.
Tammerforsarna har en egen whatsapp-grupp där de delar info om sitt program lokalt. Men delta
gärna till exempel i Stickcaféet som ordnas i Åbo men också virtuellt! Och har ni vägarna förbi Åbo är
ni förstås välkomna med på program som ordnas! Roligt med nya medlemmar och bekantskaper!
Vi har mera program på kommande:
Nästa marthapromenader hålls onsdag 13.4 och onsdag 11.5, kl. 17.30 med start vid Domkyrkan.
Kom med på en dryg timme med prat och promenad! Inga atletiska insatser förväntas, vi traskar på i
en takt som passar gruppen. Gå gärna med i promenadgängets WhatsApp-grupp genom att messa
Gun på tel. 040 836 1376, så håller du dig uppdaterad om eventuella ändringar.
Stickcafé hålls nästa gång: tisdag 12.4, tisdag 3.5, tisdag 24.5. Klockslaget är 18-20. Caféet träffas på
Marthakansliet (Auragatan 1G, vån. 2) och möjligheten att delta virtuellt erbjuds också. Adressen är
alltid samma: https://us02web.zoom.us/j/89095199259 (om Zoom frågar efter lösenord/meeting
passcode är det 902002). Har du frågor eller tekniska problem, hör av dig till Anki på
marthastickcafe@gmail.com eller tel. 045 3541 000. Gå gärna med i Stickcaféets WhatsApp-grupp
genom att meddela ditt telefonnummer till Anki. Zoomlänken finns alltid också på:
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe.
Tisdag 3.5 går Marthaförbundets årliga evenemang ”Martha på väg” av stapeln, den här gången i
Åboland i Pargas och på Kimitoön. Marthaförbundets representanter är på plats och bjuder på ett
fullspäckat program, både på dagen och på kvällen. Det handlar om Östersjön, privatekonomi,
klimatsmarth mat, beredskap 72h och förstås marthamingel.
Ta en titt på programmet på adressen https://www.martha.fi/vardagskunskap/marthaforbundetbjuder-pa-program-i-aboland-3-5 och anmäl dig om du vill delta. Koordinera er gärna och åk
tillsammans! Vi har en Facebookgrupp: Åbomarthor på G, som lever en tynande tillvaro. Till exempel
där kan man gå med och höra sig för om sällskap. Här:
https://www.facebook.com/groups/287057481979575
Onsdag 1.6 åker vi på utfärd till Tallbacka trädgård i Sydmo, Pargas! Det är Nalle och Outi Öhmans
trädgård där vi får en guidning och bjuds på te och timjansemla. Mera om Tallbacka trädgård på
https://dialog.fi/ Kolla t.ex. in deras långa odlingslista för 2022! Reservera datumet, mera detaljer
kommer senare. Vi åker med egna bilar och koordinerar så alla som vill får skjuts.
En del av oss ses också veckoslutet efter påsk då vi åker till Marthaförbundets årsmöte i Nykarleby.
Det ska bli roligt!
Sköt om er alla!
Hälsar
Mia H och resten av styrelsen

Ps. Bilder från vårfesten finns på https://www.facebook.com/abosvenskamarthaforening och
https://www.instagram.com/abomartha/ Följ gärna kontona!
***
Mia Henriksson
Ordförande i Åbo sv. Marthaförening
tel. 040 577 1713, e-post: abomarthaforening@gmail.com

