
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening. 
 
Hej Åbomartha! 
 
Hoppas du mår bra och är redo för fest! 
 
Åbomarthorna träffas på sensommarfest torsdagen den 20 augusti, kl. 18.00-20. Välkommen! Vi 
träffas på Aboa Vetus & Ars Novas café, Östra Strandgatan 4-6. Deltagaravgift för festen är tio euro, 
betalas kontant på plats. Det bjuds på ett glas skumpa och ett litet tilltugg (typ cocktailbitar), sedan är 
baren/caféet öppet så man kan köpa mera själv. Anmälningar till festen (och meddelande om ev. 
dieter) senast onsdag 12.8 till Mia H på abomarthaforening@gmail.com. Om vädret tillåter har vi 
möjlighet att också vistas på caféets innergård, detta med tanke på coronan. Tyvärr är ju inte faran 
över vad gäller smittospridning, så vi hoppas att var och en bär ansvar för att inte delta om du har 
flunssasymtom eller annan orsak att misstänka Covid-19-smitta, vi försöker alla hålla en god 
handhygien och tänka på en viss fysisk distans. ÄNTLIGEN har vi möjlighet att ses, härligt! 
 
Sedan ett upprop: Är det någon som nån dag under nästa vecka (som inleds med 10.8) dagtid (9-16) 
har möjlighet att hjälpa Mia Åkerfelt då hon rensar i Marthaföreningens hundratjugoåriga arkiv som 
finns i ÅA-bibban? Det gäller att rensa ur och bära ut kvitton och papper, sådant som inte behöver 
arkiveras. Mia Å vet vad som ska slängas, vad sparas men hon behöver en hjälpande hand. Exakta 
tider kommer ni överens om med Mia Å. Endast två personer per gång får vara i arkivet, så endast en 
hjälpreda i gången. Är det du? Hör av dig snarast till mia.akerfelt@abo.fi! 
 
Datumen för höstens Stickcaféer är följande: ti 25.8, ons 16.9, to 8.10, ti 27.10, ons 18.11, to 10.12. Vi 
samlas under Anki Sipiläs ledning på Marthakansliet, Auragatan 1 G (in via gården), kl. 17-19. Också 
icke-marthor är välkomna. Ta med eget handarbete eller kom bara för att umgås över en kopp kaffe. 
Föreningen bjuder på kaffe/te och litet dopp. Det kostar ingenting att delta. 
 
Aurakretsen bjuder oss alla den 2 september, kl. 18.00 på verkstad: Härskartekniker – känn igen dem 
och lär dig agera! Under Malin Gustavssons ledning från Ekvalita lär vi oss hur vi kan motverka 
osakligt bemötande och öka inkludering i arbets- och föreningslivet. Bindande anmälan till Hanna 
Åkerfelt per e-post hakerfelt@hotmail.com. Avgift 10 euro marthor, 20 euro andra. Mera 
info: https://www.facebook.com/events/191127778810691/ 
 
Sticklägret första helgen i oktober på Labbnäs hade strykande åtgång, lägret är fullsatt men man kan 
anmäla sig till väntelistan. Mera info: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-87266 
 
Höstens övriga marthaprogram får vi återkomma till när styrelsen har hunnit mötas och fler datum har 
slagits fast. Idéer, tips och förslag är alltid välkomna, hör av dig! 
 
Ha det gott alla, hoppas vi ses på festen (kom ihåg att anmäla dig senast 12.8)! 
 
 
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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