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

Bästa Åbomarthor! 

Det är dags att påminna sig om att inte heller i år ska vi fira jul i köks- eller klädskåpen, de kan förbli 
ostädade, och julen infinner sig ändå! Innan julfreden utlyses lönar det sig att plocka fram kalendern 
och pricka in marthaprogrammen som infaller i början av 2023. Flera av programmen har kommit till 
”på publikens begäran”, tack för era tips och önskemål! 

Häng med:  

Torsdag 19.1, kl. 18.00: Varför strular minnet? Föreläsning med äldre universitetslektor i 
neuropsykologi, Mira Karrasch, om kognitiv ergonomi och varför så många också unga idag upplever 
minnesbelastning. Dessutom tangeras frågan: När finns orsak till oro för begynnande demens? 
Gallerisalen, Gillesgården, Auragatan 1 G. Ingen anmälan, gratis för marthamedlemmar. Välkommen! 

Onsdag 25.1, kl. 12.30: Gemensam Marthalunch för daglediga på restaurang Grädda, Biskopsgatan 
15. Lunchen på egen bekostnad. Anmäl dig senast 18.1 till Vonne Paananen, som bokar bord. Ring, 
SMS:a eller Whatsappa Vonne på: 050 3511 997.  

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 

Onsdag 1.2, kl. 18.00: Middag på restaurang Golden Dragon, Humlegårdsgatan 18. Kolla gärna 
artikeln i ÅU 15.12, Ronnie och Yiran har just tagit över restaurangen och vill erbjuda äkta kinesisk 
mat, samt berätta om kulturen bakom den. De kommer att plocka ihop en egen meny åt oss. Vi 
återkommer till detaljerna men vill du anmäla dig redan nu, gör det på 
abomarthaforening@gmail.com.  

Måndag 13.2, kl. 18.00: Marthaföreningens årsmöte i Svenska Folkskolans vänners möteslokal, 
Tavastgatan 30D 33-34.  

Onsdag 1.3, kl. 18.00: Vinprovning på vinbaren Vinho, Kungsgårdsgatan 8.  

Torsdag 9.3, kl. 19.00: Teaterkväll på ÅST och pjäsen Storm. Preliminärt planerar vi, om möjligt, efter 
teatern en träff med manusförfattaren, Åbomarthan (i exil i Insjöfinland) Hanna Åkerfelt. Mera om 
pjäsen: https://www.abosvenskateater.fi/sv/repertoar/storm/ 

Och så blir det naturligtvis Stickcafé med Anki, kl. 18-20 på Marthakansliet, Auragatan 1 G följande 
datum: 12.1, 7.2, 28.2, 14.3, 13.4 och 10.5.  

Stickgruppen Martha-KAL träffas virtuellt på Zoom 8.1, kl. 15, 5.2 kl. 19-20.30, 6.3 kl. 19-20.30, 2.4 kl. 
19 och 2.5 kl. 19. Mera info om Martha-KAL: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ 

Det här låter som en vinter och vår att se fram emot, eller hur? 

Ha nu en riktigt skön jul och en god början på år 2023, så ses vi snart igen! 

Hälsar vi i styrelsen:  

Mia H, Anita J, Pirjo, Martina, Marita, Carina, Gun, Märta, Åsa och Andrea 
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*** 

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


