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

Hej Åbomartha! 

Regn och slask utanför fönstret, det kan väl bara betyda en sak: Det är snart vår på riktigt! 

Välkommen på föreningens traditionella vårfest som hålls onsdag 12 april, kl. 18.00. Vi träffas på Villa 
Vinden, det vill säga caféet på Hemmets vind, Observatoriegatan 2, Åbo. Stället är känt för sin goda 
mat! Vi äter salladsbuffet med matdryck (rött/vitt/alkoholfritt vin eller vatten), samt efterrätt. 
Journalisten Pia Heikkilä kommer och berättar om den intressanta Åboprofilen Anna Bäckström, som 
hon nyss skrivit en bok om. Den subventionerade deltagaravgiften för kvällen är 20 euro, som du 
betalar på förhand till Åbo svenska marthaförening på kontonummer FI58 6601 0001 1429 34. 
Bindande anmälan senast onsdag 5.4 till abomarthaforening@gmail.com.  

Mera info om boken och Anna Bäckström, t.ex. här https://www.sfv.fi/sv/aktuellt/article-143057-
83505-en-riktigkvinnobiografi-over-en-av-bakgrundskrafterna-till-bo-akademi. Till Villa Vinden går 
man in via Observatoriegatans port till innergården, dörr till vänster och trapporna till fjärde 
våningen. Vid behov av hiss ring på Observatoriegatans dörrklocka till café och ta hissen till fjärde 
våningen. 

Den snabba kan ännu få plats på resan till Gotland 17-22.5.2023! Det är en hantverks- och 
stickningsbetonad kulturresa med besök på bland annat lammgård, Gotlands spinneri, Gotlands 
museum och det fantastiska Fårö. Det finns en handfull platser kvar, både marthor och icke-marthor 
kan delta. Mera info om resan på: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ (skrolla neråt lite på 
sidan).  

I maj åker vi tillsammans med andra åboländska marthor till Borgå på Marthaförbundets årsmöte 
som hålls 27.5. Det blir en helhelgsresa 26-28.5. Kom gärna med, det brukar vara roligt! Mera info: 
https://aboland.martha.fi/aktuellt/article-152507-85122-bolandsk-buss-till-marthaforbundets-
motei-borga. Var och en anmäler sig själv enligt instruktioner bakom länken, till Mikaela i Pargas för 
buss och hotell, samt till Marthaförbundet för själva mötet och kvällsfest. Åboföreningen har beslutat 
subventionera Åbomarthornas deltagande i mötet och kvällsfesten med 40 euro/pers. Det funkar så 
att du anmäler dig och betalar först själv och får sedan tillbaka 40 euro efter resan. Är nånting oklart, 
hör av dig! Notera att det är olika deadline för anmälningarna, följ dem!  

Stickcafé hålls ännu två gånger i vår: 13.4 och 10.5 kl. 18-20 på Marthakansliet, Auragatan 1 G. Ta 
med eget handarbete och kom och trivs tillsammans en stund. Det går också bra att bara komma på 
en kopp kaffe utan handarbete. Välkommen!  

Den virtuella stickgruppen Martha-KAL träffas på Zoom 2.4 kl. 19 och 2.5 kl. 19. Välkommen med! 
Mera info om Stickcafé och Martha-KAL på https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/ 

Onsdag 22.3, sannolikt kl. 18.30, träffas Marthornas brädspelsgäng virtuellt. Vi använder plattformen 
boardgamearena.com. Inga förhandskunskaper behövs, det du behöver är nätuppkoppling och ett 
intresse för brädspel. Meddela Hanna på hakerfelt@hotmail.com om du vill vara med, så får du mera 
instruktioner! Spelgänget har en Whatsapp-grupp där man kommer överens om tider osv.  

I slutet av maj/början av juni planerar vi ännu någon vardagskvällsutfärd, besök eller guidning 
nånstans i närområdet. Har du tips och förslag på något besöksmål, så hör av dig med förslag! 

Ha det gott nu, så ses vi förhoppningsvis ännu under våren!  

Hälsningar från Mia H och resten av styrelsen  
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***  

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

Följ gärna:  
https://www.facebook.com/abosvenskamarthaforening  
https://www.instagram.com/abomartha  

 

Till allra sist upprepar jag ett tidigare upprop: Har du möjlighet att hjälpa Airin? Hon är en iransk 
kvinna, som inte kan återvända till sitt hemland. Nu studerar hon till sjukskötare här i Finland. 
Terminsavgifterna är flera tusen euro, hon har inte rätt till studiestöd eller bostadsbidrag. Det finns 
ett officiellt insamlingslov, så den som kan och vill kan läsa mera och bidra ekonomiskt för att Airin 
ska kunna slutföra sina studier och stanna här och jobba som sjukskötare. Det behöver inte vara 
stora summor, många bäckar små... Mera info här: https://aboland.martha.fi/aktuellt/article-
152507-85120-vill-du-hjalpa-airin  
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