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

Hej Åbomartha, vi planerar igen program av olika slag, välkommen med! 

Nästa spelkväll ordnas virtuellt onsdag 9.2, kl. 19. De virtuella brädspelen spelas över 
plattformen boardgamearena.com. Inga förkunskaper krävs, det du behöver är en dator med 
nätuppkoppling! Vill du vara med, hör av dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com! 

Nu ska vi träffas också! Årsmötesinbjudan till virtuellt möte gick redan ut men vi har nu 
beslutat att vi håller mötet som hybrid, eftersom restriktionerna tillåter det. Välkommen med 
alltså tisdag 15.2, kl. 18.00. Vi träffas i SFV:s möteslokal på Tavastgatan 30 D (precis till 
höger om baren Olkku finns en järngrind. Tryck på summern där det står Svenska Folkskolans 
Vänner). Det går också att delta virtuellt. Oberoende av hur du deltar, anmäl dig senast 14.2 
till abomarthaforening@gmail.com. På ärendelistan stadgeändring och på menyn kaffe/te och 
fastlagsbulle. 

Nästa marthapromenader hålls torsdag 17.2 och onsdag 9.3. Vi träffas vid domkyrkan kl. 
17.30 och bestämmer då vart vår dryga timmes promenad går. Alla med! Man behöver inte 
vara nån atlet för att delta. Gå gärna med i promenadgängets WhatsApp-grupp genom att 
messa Gun på tel. 040 836 1376, så håller du dig uppdaterad om eventuella ändringar p.g.a. 
väder el.dyl. 

Onsdag 2.3 träffas vi med ett tudelat program: Klockan 17 ett besök på Casagrandes 
leksaksmuseum, Slottsgatan 9-11 (i affärens källare). Därifrån går vi vidare till Via Tribunali 
(f.d. Pinellan) kl. 18.00 och äter pizza! Föreningen står för allt utom det du dricker på 
restaurangen, det betalar du själv. Det går också bra att delta endast i endera: museibesöket 
eller restaurangbesöket, nämn i så fall detta då du anmäler dig. Max deltagarantal: 20 pers. 
Anmälningar senast ons. 23.2 till abomarthaforening@gmail.com! I samband med att du 
anmäler dig vill vi veta vad du vill äta och ev. allergier. Menyn finns på: 
https://viatribunali.fi/pizzeria-via-tribunali-menu/turku/. Vi får räkna med att pizzabakandet 
inte är så snabbt för en stor grupp, men det ger oss ju tid att umgås! 

Stickcafé hålls nästa gång: tisdag 1.3, onsdag 23.3, tisdag 12.4, tisdag 3.5, tisdag 24.5. 
Klockslaget är 18-20. Vi räknar med att kunna träffas på Marthakansliet (Auragatan 1G, vån. 
2). Som bonus erbjuds också möjligheten att delta virtuellt. Adressen är den samma som 
alltid: 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. 

Marthornas knit a long, Martha-KAL, har online-träff 16.2 kl. 19. Martha-KAL är en grupp på 
Facebook med fler än Åbomarthor, där man inspirerar/-s och diskuterar handarbete, främst 
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stickning. Gruppen hittas på https://www.facebook.com/groups/204385370819702/. Mera 
info kommer i gruppen.  

OBS! Marthaförbundets årsmöte hålls i Nykarleby 23.4.2022. Under planering är en 
gemensam buss för Åbolands marthor, tanken är att göra det här till mer än ett möte, åka 
fredag eftermiddag 22.4, övernatta i Vasa, delta i mötet/programmet 23.4 i Nykarleby, 
övernatta i Vasa och sedan besöka nåt trevligt ställe på hemvägen 24.4. Egen buss alla vägar. 
Resor och övernattning subventioneras. Mera info kommer men reservera helgen om du är 
intresserad! 

Till slut vill jag här ännu rikta ett tack till vår medlem Christina G som överraskade med en 
donation till välgörenhet. En stor kasse full av vackra, stickade sockor. Vi skänkte dem till 
den lokala diakonins kampanj Lämmöllä saattaen, där man samlar in bl.a. sockor för personer 
i livets slutskede. Kampanjen pågår under februari. Om någon annan vill delta, finns det info 
(på finska) på: https://www.turunseurakunnat.fi/osallistu/lammolla-saattaen. 

Det händer ibland att de här medlemsbreven fastnar i spam-filter, då de sänds ut via 
medlemsregistrets program. Om nån av dina marthabekanta tycker att de ingenting vet om 
vad som är på gång i föreningen, var snäll och be dem kolla sin spam-inkorg och om inget 
hittas där, kontakta abomarthaforening@gmail.com. Och kolla gärna ibland med dem du 
känner att de får infobreven! De läggs alltid upp också på https://aboland.martha.fi/abo/.  

Ha det bra, så ses vi förhoppningsvis snart! 

Hälsar,  
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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