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

Hej Åbomartha! 

Tack till dig som var med på årsmötet ikväll, det var trevligt! Och vilka maffiga fastlagsbullar?! 

Styrelsen omvaldes och tackar för förtroendet! I styrelsen 2023 sitter: Märta Kaukopaasi, Marita 
Mannfolk, Martina Nyberg-von Hellens, Gun Ljungman, Carina Stenfors, Anita Julin, Åsa Bergström, 
Pirjo Nyberg, Andrea Södergård och Mia Henriksson.  

Ett särskilt hej och välkommen till alla nya medlemmar som gått med i föreningen på senare tid, nu 
gäller det att hoppa på evenemang och program för att maxa sitt medlemskap! Det samma gäller 
förstås oss som varit med länge redan. Kom med, det är en hel del på gång:  

Marthornas brädspelsgäng samlas denna gång online. Det blir tisdag 21.2, kl. 19. Vi använder 
plattformen boardgamearena.com. Inga förhandskunskaper behövs, det du behöver är 
nätuppkoppling och ett intresse för brädspel. Meddela Hanna på hakerfelt@hotmail.com om du vill 
vara med, så får du mera instruktioner! 

Onsdag 1.3, kl. 18.00: Vinprovning på vinbaren Vinho, Kungsgårdsgatan 8. Föreningen subventionerar 
priset. Var och en betalar 35 euro, där ingår 5 vin att prova + tapas. Anmäl dig till Marita på 
mannfo@gmail.com. När du fått bekräftelse av Marita att du fått en plats, betala 35 euro till Åbo 
svenska marthaförening på kontonummer FI58 6601 0001 1429 34. Begränsat antal platser, sista 
anmälningsdag 22.2. 

Fredag 3.3, kl. 12.30: gemensam Marthalunch för den som har passligt att träffas på dagen. Vi träffas 
på Nick’s Food Design, Slottsgatan 85. Restaurangen är specialiserad på glutenfri mat. Lunchen på 
egen bekostnad. Anmäl dig senast 24.2 till Vonne Paananen, som bokar bord. Ring, SMS:a eller 
Whatsappa Vonne på: 050 3511 997. Mera om restaurangen: https://www.nfd.fi/ 

Torsdag 9.3, kl. 19.00 går vi på teater på ÅST, pjäsen Storm och efteråt träffar vi manusförfattaren, 
Åbomarthan Hanna Åkerfelt för en diskussion. Teaterbesöket är nu fullbokat. Har du bokat men 
glömt att betala? Sätt då in 30 euro till Åbo svenska marthaförening på kontonummer FI58 6601 
0001 1429 34. 

Det går bra att betala flera evenemang i en klumpsumma på kontot, skriv i meddelandet vad du 
betalar för. 

Föreningens traditionella vårfest hålls onsdag 12 april, kl. 18.00. Platsen är ännu inte fastslagen men 
mat, dryck och trevlig samvaro utlovas för en liten peng. Dessutom kommer Pia Heikkilä och berättar 
om den intressanta Åboprofilen Anna Bäckström, som hon nyss skrivit en bok om. Mera info om 
boken och Anna, t.ex. här https://www.sfv.fi/sv/aktuellt/article-143057-83505-en-riktig-
kvinnobiografi-over-en-av-bakgrundskrafterna-till-bo-akademi. Reservera datumet, vi återkommer 
till anmälningar och sånt. 

I maj åker vi tillsammans med andra åboländska marthor till Borgå på Marthaförbundets årsmöte 
som hålls 27.5. Det blir en helhelgsresa 26-28.5. Kom gärna med, det brukar vara roligt! Mera info: 
https://aboland.martha.fi/aktuellt/article-152507-85122-bolandsk-buss-till-marthaforbundets-mote-
i-borga 

Resan till Gotland 17-22.5.2023 blir av! Det har kommit tillräckligt med anmälningar men det finns 
platser kvar. Nu kan vem som helst anmäla sig, martha eller ej. Mera info om resan på: 
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ (skrolla neråt lite på sidan).  
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Stickcafé hålls kl. 18-20 på Marthakansliet, Auragatan 1 G följande datum: 28.2, 14.3, 13.4 och 10.5. 
Ta med eget handarbete och kom och trivs tillsammans en stund. Det går också bra att bara komma 
på en kopp kaffe utan handarbete. Välkommen!  

Stickgruppen Martha-KAL träffas virtuellt på Zoom 6.3 kl. 19-20.30, 2.4 kl. 19 och 2.5 kl. 19. 
Välkommen med! Mera info om Stickcafé och Martha-KAL på 
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ 

Till slut ännu ett upprop, som också nämndes under julglöggen i december. Har du möjlighet att 
hjälpa Airin? Hon är en iransk kvinna, som inte kan återvända till sitt hemland. Nu studerar hon till 
sjukskötare här i Finland. Terminsavgifterna är flera tusen euro, hon har inte rätt till studiestöd eller 
bostadsbidrag. Det finns ett officiellt insamlingslov, så den som kan och vill kan läsa mera och bidra 
ekonomiskt för att Airin ska kunna slutföra sina studier och stanna här och jobba som sjukskötare. 
Det behöver inte vara stora summor, många bäckar små... Mera info här: 
https://aboland.martha.fi/aktuellt/article-152507-85120-vill-du-hjalpa-airin 

Ha det gott nu, så ses vi förhoppningsvis snart! 

Hälsningar från Mia H och resten av styrelsen  

***  

Mia Henriksson  
Ordförande i Åbo sv. Marthaförening  
tel. 040 577 1713,  
e-post: abomarthaforening@gmail.com 

Följ gärna:  

https://www.facebook.com/abosvenskamarthaforening 
https://www.instagram.com/abomartha/ 
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