Medlemsbrev 13.5.2022
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej Åbomartha!
Snart är det sommar men lite marthaverksamhet återstår ännu!
Vi blickar först lite bakåt och grattar Åbomarthan Anki Sipilä som på Marthaförbundets
årsmöte tilldelades utmärkelsen Årets samhällsinsats för den populära verksamheten i
handarbetsgruppen Martha-KAL. Mera info på förbundets webbplats (Anki kunde inte delta i
Nykarleby, utan representeras på bilden av Carina):
https://www.martha.fi/vardagskunskap/arets-marthagarningar-delades-ut-i-nykarleby
Säsongens sista Stickcafé hålls tisdag 24.5, kl. 18-20. Vi träffas i Marthakansliet,
Gillesgården, Auragatan 1G (inne på gården), vån. 2. Möjlighet finns att delta virtuellt,
använd i så fall denna
länk: https://us02web.zoom.us/j/89095199259?pwd=MmhRMEo4K3R2NnRjd3JQTENMYm5
OZz09 (om Zoom frågar efter lösenord är det 902002). Välkommen!
Onsdag 1.6 åker vi på utflykt till Tallbacka trädgård i Sydmo, Pargas. Det är Nalle och Outi
Öhmans trädgård, där vi får en guidning och bjuds på te och timjansemla. Vi startar kl. 17.00
från den stora parkeringen vid Åbo Akademis huvudbyggnad (Domkyrkotorget 3). Besöket i
trädgården inleds kl. 17.30. Föreningen bjuder, det är gratis att delta. Anmäl dig senast 27.5
till Martina på martina.nybergvonhellens@gmail.com. Vi samåker i privatbilar. Har du
möjlighet att ta bil? Meddela i så fall också det. Mera om Tallbacka trädgård på
https://dialog.fi/. Kom med, det blir säkert trevligt!
Marthaförbundet bjuder på en ekonomiföreläsning (på distans) måndag 16.5, kl. 15.00. Vad
kostar det att ha små barn? Känns det svårt att prata pengar med din partner? Behöver du
mera information om hur familjeledigheter kunde kompenseras? Då är det här föreläsningen
för dig! Mera info och anmälan: https://www.martha.fi/evenemang/familjens-ekonomi
Ungmartha ordnar sommarläger igen 2022, bland annat i Åbo. Det finns några platser kvar
på det tredje lägret i Åbo som ordnas 20-23.6. Sommarlägret har matlagnings- och
pysseltema och riktar sig i första hand till barn i åldern 8-12 år. Sprid gärna infon:
https://www.martha.fi/vardagskunskap/ungmarthas-sommarlager-2022
Anmälan till höstens Stickläger på Labbnäs öppnar fredag 20.5.2022, kl. 20.00. Länken till
anmälningsformuläret kommer att dyka upp på Stickcaféets webbsida:
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. Där finns redan nu information om programmet,
bland annat lär man sig om att steeka, skuggstickning och att inspireras av some i
handarbetandet. Sticklägret ordnas 7-9.10.2022 numera av Åbo Svenska Marthaförening
med stöd av Marthaförbundet. Var på alerten med anmälan, lägret brukar snabbt bli fullt.
På hösten återupptas marthapromenaderna, Stickcaféet och dessutom planerar vi
matlagningskurs, temakväll, utfärd, blompyssel och företagsbesök. Bland annat. Vi får
återkomma till allt detta! Och du minns väl att initiativ, tips och idéer alltid är välkommet, hör
av dig!
Om vi inte ses mer i vår, så önskar vi dig en skön och avkopplande sommar. Sköt om dig tills
vi ses igen!

Hälsar,
Mia H och resten av styrelsen
(När jag kommit så här långt i brevskrivandet är det bara nån minut kvar tills det klarnar om
Finland kommer till finalen i Eurovisionen. Spännande tider!)
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