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

 

Hej Åbomartha!  

Styrelsen har precis avslutat kvällens möte och nu är det dags att anmäla sig till en hel del roligt 
program i trevligt Marthasällskap! 

Först en påminnelse: Torsdag 19.1, kl. 18.00: Varför strular minnet? Föreläsning med Mira Karrasch, 
om kognitiv ergonomi och varför så många också unga idag upplever minnesbelastning. Ingen 
anmälan krävs, tillfället är gratis och ordnas för marthamedlemmar. Välkommen med! Vi träffas på 
Gillesgården, Auragatan 1, G-trappan, våning 2. 

Onsdag 1.2, kl. 18.00: Middag på restaurang Golden Dragon, Humlegårdsgatan 18. Ronnie och Yiran 
har just tagit över restaurangen och vill erbjuda kinesisk mat, samt berätta om kulturen bakom den. 
Föreningen subventionerar middagen, så var och en betalar 20 euro. (Vill man dricka annat än 
vatten, betalar man det ytterligare på plats och ställe). GÖR SÅ HÄR:  

1. Kolla in menyn här och fyll i formuläret. Det frågar efter namn, allergier OCH du ska välja en av tre 
huvudrätter. Svaren går direkt till restaurangen. Fyll i här: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AOAkHzakY0m8xFLQW6S6JAY38Ii8v-
9bO6yQJ0H7eOgzZw/viewform 

2. Anmäl dig OCKSÅ, bara namnet räcker, till abomarthaforening@gmail.com. (Har du redan anmält 
dig, så har det noterats och du har en plats, utför då steg 1 och 3.) 

3. När du fått bekräftelse att du har en plats, betala 20 euro till Åbo svenska marthaförening på 
kontonummer FI58 6601 0001 1429 34.  

Anmälan är bindande och räknas sen då du har betalat. Sista anmälningsdag är 27.1. Antalet platser 
är begränsat men utrymmet är rätt stort, ca 40 kan få plats. Fråga undertecknad om nånting är 
oklart! 

 

Måndag 13.2, kl. 18.00: Marthaföreningen håller årsmöte i Svenska Folkskolans vänners möteslokal, 
Tavastgatan 30D 33-34. Ingen anmälan krävs, vi bjuder på fastlagsbulle och kaffe/te. Välkommen 
med! 

 

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.  

 

Torsdag 9.3, kl. 19.00: Vi går på teater på ÅST och pjäsen Storm. Manusförfattare är Åbomarthan 
Hanna Åkerfelt, som vi får träffa genast efter pjäsen för en diskussion. Pjäsen handlar om Utö och 
människors vilja att hjälpa. Mera info om pjäsen: 
https://www.abosvenskateater.fi/sv/repertoar/storm/  
Vi har 20 biljetter bokade, pris 30 euro/pers. Vill du komma med? Anmäl dig till Martina på 
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martina.nybergvonhellens@gmail.com. Sista anmälningsdag (om biljetterna räcker) är 6.2. När du 
fått bekräftelse av Martina att du fått en biljett, betala 30 euro till Åbo svenska marthaförening på 
kontonummer FI58 6601 0001 1429 34. 

Föreningens traditionella vårfest planeras hållas onsdag den 12 april. Mera info kommer senare! 

I maj åker vi tillsammans med andra åboländska marthor till Borgå på Marthaförbundets årsmöte 
som hålls 27.5 (antagligen blir det en helhelgsresa 26-28.5). Kom gärna med, ny förbundsordförande 
ska väljas, det blir spännande! Och också i övrigt brukar det här vara trevliga tillställningar. Mera info 
kommer senare! 

Här ännu ett par påminnelser som vi informerat om tidigare:  

Lördag 28.1, kl. 12-15: Lunch, vardagstips och marthadiskussion med Marthaförbundet och andra 
åboländska Marthor. Vi träffas på Aurelia, Auragatan 18. Marthaförbundets hushållsrådgivare 
Elisabeth Eriksson är på plats och presenterar ett urval av säsongens bästa tips för en hållbarare 
vardag. Förbundsordförande Andrea Hasselblatt är också på plats. Gratis, vegetarisk lunchbuffét från 
Rebelle Café Bakery Bistro. Förhandsanmälan krävs senast 22.1.2023: 
https://www.lyyti.fi/reg/Marthas_Vardagstips_live_2194  

Resa till Gotland! Det finns öronmärkta platser för medlemmar i Åbo svenska Marthaförening och i 
Västra Nylands Marthadistrikt på en hantverks- och stickningsbetonad kulturresa till Gotland! Resan 
ordnas 17–22.5.2023! Anmälningen för dessa medlemsplatser har öppnat 16.1.2023, kl. 17.00. 
Välkommen med! Mera info om resan på: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/  

Stickcafé hålls kl. 18-20 på Marthakansliet, Auragatan 1 G följande datum: 7.2, 28.2, 14.3, 13.4 och 
10.5. Välkommen med! 

Stickgruppen Martha-KAL träffas virtuellt på Zoom 5.2 kl. 19-20.30, 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/ 

Om du ännu efter allt detta har nån ledig kväll, så kolla in Marthaförbundets kurser. En hel del ordnas 
på distans och medlemmar får oftast subventionerat pris. Kolla här: 
https://www.martha.fi/vardagskunskap/varens-kurser-varsagod 

Till slut ännu en dagsfärsk nyhet från Marthaförbundet, Camilla Komonen har utsetts till tf 
verksamhetsledare för Finlands svenska Marthaförbund. Läs mera här: 
https://www.martha.fi/vardagskunskap/camilla-komonen-ny-tf-verksamhetsledare-for-
marthaforbundet 

 

Vi ser fram emot att träffas i alla dessa marthasammanhang!  

Hälsningar från Mia H och resten av styrelsen 

*** 

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