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

Hej Åbomartha!  

Höstens marthaprogram fortsätter, här kommer en uppdatering om vad som just nu är på gång! 

Onsdag 26.10, kl. 18.00 gör vi kransar hos Blomma Creatives, Tavastgatan 22 (vid Kåren). 

Blomsteraffären är specialiserad på torkade blommor, kransarna görs av färska blommor men så att 

de sedan ska kunna torka och hållas fina. Allt material finns och fås där. Deltagaren betalar det av 

föreningen subventionerade priset 30 euro. De 20 första anmälda ryms med, sista anmälningsdag är 

20.10. Anmäl dig till Marita på mannfo@gmail.com.  

Marthornas virtuella brädspelskvällar fortsätter tors. 29.9, kl. 19.00! Du är välkommen med! Hör av 

dig till Hanna på hakerfelt@hotmail.com. Gruppen kommer överens om träffarna (som ibland också 

kan vara fysiska träffar) i en WhatsApp-grupp. De virtuella brädspelen spelas över plattformen 

boardgamearena.com. Inga förkunskaper krävs, det du behöver är en dator med nätuppkoppling!  

Stickcaféet fortsätter 22.9, 11.10, 3.11, 22.11 och 13.12. Alla gånger kl. 18-20 på Marthakansliet. 

Stickcaféet är gratis och öppet för alla, också icke-marthor. Tag med ditt handarbete och kom med 

och dela handarbetsglädjen med likasinnade. Ingen anmälan krävs. Föreningen bjuder på kaffe och 

dopp. Vill du delta på distans? Hör i så fall av dig senast två dagar innan till 

marthastickcafe@gmail.com. Gå gärna också med i Stickcaféets WhatsApp-grupp, genom att höra av 

dig till Anki på samma mejladress.  

Stickgruppen Martha-KAL på Facebook träffas och handarbetar virtuellt tillsammans följande datum: 

29.9, 26.10 30.11 och 19.12, kl. 19-20.30. Ett deltagande i gruppen kräver att man har en registrerad 

Facebookprofil.  Att vara medlem i denna grupp förpliktar inte till någonting annat än att bidra till en 

positiv stämning! Också icke-marthor välkomna! Gruppen hittar du på 

adressen: https://www.facebook.com/groups/204385370819702/ 

Sticklägret som i år ordnas i Åboföreningens regi hålls 7-9.10. Lägret är fullt och sista betalningsdagen 

har gått, nu återstår bara att önska ett roligt och lärorikt läger till dem som deltar! 

Vi återkommer till novemberprogrammet! Men om vi får ihop tillräckligt många frivilliga att delta i 

arrangemangen av Klädbytardagen lördag 19.11, så ordnar vi en sån. Vill du vara med, hör av dig till 

abomarthaforening@gmail.com snarast! 

Reservera 15.12 för julglögg! 

 

Hoppas vi ses snart, ha det gott! 

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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