Medlemsbrev 16.3.2022
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej Åbomartha!
Det våras! På sina ställen kan man gå på bar mark redan, härligt!
Nu är det dags att anmäla sig till vårfest i Åbo och årsmöte i Nykarleby!
Välkommen på Åbo Marthaförenings vårfest fredag 8.4, kl. 18.00-21 på Aboa Vetus Café, Östra
Strandgatan 4-6. Vi inleder med ett föredrag av ÅA-historikern Johanna Wassholm på temat Ukraina.
Hur berättigar Putin sin politik via Rysslands historia? Varför är Ukraina så viktigt för honom?
Efter detta äter vi salladsbuffet och umgås. I priset 15 euro/pers. ingår välkomstskål, mat och ett glas
vin (med eller utan alkohol). Mera köper man själv. I festen deltar också några av våra nya
medlemmar i Tammerfors! Anmäl dig och eventuella allergier senast 31.3 till
abomarthaforening@gmail.com . Deltagaravgiften 15 euro betalas på plats, kontant eller via
MobilePay.
***
Välkommen med på Marthaförbundets årsmöte i Nykarleby 23.4! Pargas MF har erhållit resestöd
från förbundet och ordnar en gemensam åboländsk buss. Bussen (max 55 pers.) är med oss hela
helgen. Busstransporten är gratis!
Fredag 22.4: Bussen startar från Kimitoön, med stopp åtminstone i S:t Karins, eventuellt också i Åbo
(16-tiden i Åbo/S:t Karins). Vi bor två nätter i Vasa, på Sokos Hotel Vaakuna. Preliminär bokning är
gjord för hela gruppen. Pris: enkelrum 87e/natt, dubbelrum 102-117e/natt. Hotellet betalas av var
och en på plats.
Lördagen är vi i Nykarleby på möte och kvällsfest. Möte och fest (med lunch och middag) kostar 65
euro. Åbo Marthaförening subventionerar Åbomarthors deltagande med 40 euro. Var och en
anmäler sig själv och betalar själv, föreningens stöd betalas ut i efterhand.
Söndag 24.4: Start från Vasa 9.30. Klockan 12 (finsk) guidning på Rosenlews museum i Björneborg,
därefter lunch och hemfärd. Guidningen är betald, var och en betalar museiinträde själv (max 5
euro). Lunchen betalar var och en själv (var vi äter är ännu öppet).
BINDANDE ANMÄLAN för buss och hotell till Mikaela Vesterlund-Laine 040-142 4445 /
mvesterlundlaine@gmail.com SENAST 31.3.2022.
Till möte och kvällsfest i Nykarleby anmäler man sig SENAST 8.4.2022 här:
https://www.martha.fi/vardagskunskap/arsmote-2022-i-nykarleby . Som sagt, betala själv, 40 euro
får du tillbaka från föreningen senare mot kontonummer.
***
Nästa spelkväll hålls tisdag 22.3, kl. 18 på marthakansliet, Auragatan 1G (vån. 2). Vill du vara med,
hör av dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com! Välkommen med att spela brädspel!
Nästa marthapromenader hålls 13.4 och 11.5, kl. 17.30 med start vid Domkyrkan. Kom med på en
dryg timme med prat och promenad! 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: onsdag 23.3, tisdag 12.4, tisdag 3.5, tisdag 24.5. Klockslaget är 18-20.
Caféet träffas på Marthakansliet och som bonus erbjuds också möjligheten att delta virtuellt.
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.
Om planerna går i lås åker vi på en liten utfärd ännu i maj, vi får återkomma till det.
Till slut påminner jag ännu om FRK Åbo svenska avdelnings digital insamlingsbössa för Ukraina.
Pengarna går till Finlands Röda Kors, Katastroffonden. Om du har möjlighet, kan du donera till den
via: https://lahjoita.punainenristi.fi/sv_SE/team/abo-svenskas-insamlingsbossa-for-ukraina eller via
MobilePay på numret 90643.

Sköt om dig, hoppas vi ses under våren!
Hälsar
Mia H och resten av styrelsen
***
Mia Henriksson
Ordförande i Åbo sv. Marthaförening
tel. 040 577 1713, e-post: abomarthaforening@gmail.com

