
Medlemsbrev 7.3.2022 

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

Hej Åbomartha! 

Trevligt att vi igen kan börja träffas, besöket på Leksaksmuseet och Via Tribunali var lyckat!  

Nu blir det mera festligheter! Vi har nämligen roliga nyheter, vår förening har fått 15 nya medlemmar 
i Tammerfors! 

Hur kommer det sig? Jo, Tammerfors Marthaförening, relativt nygrundad, tyckte att det blev lite väl 
mycket administration, bank- och bokföringskostnader för att upprätthålla en registrerad förening 
för så få medlemmar. Enligt tips av Marthaförbundet kontaktade de Åbo MF och kommer nu att bilda 
en krets under Åbo MF och lägga ned sin egen förening. Det betyder att de officiellt hör till oss, ingår 
i vår ekonomi, verksamhetsberättelse, osv. men mestadels har egen verksamhet (på grund av 
avståndet). 

Fem av tammerforsarna besöker oss i Åbo fredagen den 8 april. Då passar vi på att hålla föreningens 
traditionella vårfest samtidigt, så att de får möjlighet att träffa fler av oss marthor.  

Alltså: Välkommen på 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. Anmäl dig och eventuella allergier senast 3.4 till 
abomarthaforening@gmail.com. Väl mött! 

Nästa marthapromenad hålls onsdag 9.3. Vi träffas vid domkyrkan kl. 17.30 och bestämmer då vart 
vår dryga timmes promenad går. Alla med! 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. 

Samma kväll, onsdag 9.3, kl. 18.00 träffas spelgänget live på Marthakansliet, Auragatan 1G (vån. 2) 
och spelar brädspel. Vill du vara med, hör av dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com! Också 
spelgänget har en WhatsApp-grupp. 

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 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. 

Info om Marthaförbundets årsmöte som hålls i Nykarleby 23.4.2022 finns nu på 
https://www.martha.fi/vardagskunskap/arsmote-2022-i-nykarleby. Var och en anmäler sig själv. Jag 
hoppas snart kunna återkomma med info om den gemensamma bussen för Åbolands marthor och 
det program som är under planering under Pargas MF:s ledning. 

I mars sänder Marthaförbundet ut medlemsavgiften (33 e för medlemmar i Åbo MF). Håll alltså koll 
på din e-post eller post! Får du fakturan per post men kan tänka dig att ta den per e-post? Hör av dig 
så kan vi spara både pengar och miljö. 
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Till slut vill jag ännu uppmärksamma nöden i Ukraina. Man känner sig handfallen och hjälplös. Ett bra 
sätt att hjälpa är att stöda redan etablerade organisationer i deras jobb för de nödställda. Till 
exempel vår vänförening FRK Åbo svenska avdelning har en 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.  

 

Vi får tro att det våras, visst? Hoppas vi ses på vårfesten! 

Hälsar 

Mia H och resten av styrelsen 
Förresten, du som inte var med på årsmötet kanske är nyfiken på vem som sitter i styrelsen 2022? 
Kolla: https://aboland.martha.fi/abo/mera_om_abomarthorna/ 

*** 
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