Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.
Hej, Åbomartha!
Häng med till Nagu på utfärd! Sista anmälningsdagen fredag 28.2! Åbolands svenska Marthadistrikt
håller vårmöte på Bygdegården i Nagu lördagen den 7 mars 2020. Mötet inleds med lunch kl. 12.00,
sen blir det överraskningsprogram från Korpo, efter det håller vi vårmötet, därefter blir det föredrag
med skärgårdstema, kaffe och lotteri. Ta gärna med lotterivinster och kontanter. Deltagandet kostar
20 euro/person. Buss ordnas med start kl. 8.45 i Kimito, kl. 9.30 är den i Kivitasku (gamla Pargas
vägskäl), kl. 10.00 på Bustis i Pargas. Distriktet bjuder på bussresan. VI får koordinera bilskjutsar ÅboS:t Karins. Hemåt åker vi endera med färjan kl. 15.30 eller kl. 16.15. Anmälningar tas emot av Fredrika
Henriksson (meddela också dieter och var du stiger på). Fredrika nås på e-post
fredrika.henriksson@sagalund.fi eller telefon 0500 880 262. Anmäl dig nu!
Välkommen med på en kväll om beredskapskunnande torsdagen den 5 mars, kl. 18.00 i Gallerisalen,
Gillesgården. Strömmen går, vattnet slutar rinna i WC och kran, betalkort fungerar inte och du kan
inte ladda telefonen. Klarar du dig i tre dygn? Myndigheterna uppmanar alla hushåll att ha beredskap
för 72 timmar för olika störningssituationer som hårda stormar, översvämningar och krissituationer.
Organisationschef Roger Roos berättar om hur vi kan förbereda oss, vilka skyldigheter vi själva har
och hur samhället fungerar i kris. Tillfället har inget inträde. Ingen förhandsanmälan krävs. ALLA
välkomna, marthor och icke-marthor. Sprid ordet och ta med en vän!
Verkstad om jämställdhet och likabehandling, onsdag 18.3, kl. 19-22: Hur kan vi motverka och möta
osakligt bemötande? Hur kan vi bli mera inkluderande, både i arbetslivet, föreningslivet och i vårt
beteende överlag? Välkommen på en verkstad där vi under tre timmar introduceras i och arbetar
med härskartekniker, motstrategier och bekräftelsetekniker. Verkstaden leds av Malin Gustavsson,
expert i likabehandlingsfrågor (www.ekvalita.fi) VAR? Loftet, Gillesgårdens översta våning. AVGIFT?
10 euro för marthor, 20 euro för icke-marthor. Begränsat antal platser! Bindande anmälan till Hanna
per e-post hakerfelt(at)hotmail.com. (arr: Aurakretsen)
Tisdag 24.3, kl. 18.00 blir det guidning för Marthorna på Sibeliusmuseum på Biskopsgatan 17. Var och
en betalar inträdet själv (3-5 euro eller museikort), Katarinakretsen (arr) står för guidningen. Museets
nya utställning ”Sibelius - the one and only”, ger en lite annan bild av tonsättaren; den berättar om
människan, musiken och det vardagliga livet: vänner, familjen, konsertresorna och naturen. Den
svarar på frågor om nationaltonsättarens förhållande till Åbo, vilken betydelse staden haft för
Sibelius själv och vem som spelade hans verk för första gången i Åbo. Anmäl dig senast 2.3 till Vonne
på e-post: vonne.paananen@gmail.com eller 050 351 1997. Den som vill kan inleda med en kopp
kaffe på Fabbes café, Fabriksgatan 6, kl. 16.30->
2.4, kl. 18.00: Marthaföreningens traditionella vårfest på Gillesgården. Mera info kommer!
Tisdag 14.4, kl. 17.00-19.00: Sytalko för Project Liv! Det är roligare att göra tillsammans!
Åbomarthorna ordnar en handarbetskampanj i samarbete med Project Liv. Project Liv delar bland
annat ut gosehundar (sydda i tyg) till långtidssjuka barn som hamnar åka ambulans eller vistas på
sjukhus. Hundarna ska sys enligt ett visst mönster och öronen ska ha vissa färger i filttyg. Kampanjen
pågår hela våren men för att få fart på oss träffas vi en kväll i S:t Olofsskolan och syr hundar på
löpande band. Vill/kan du inte sy, kan du komma med och klippa, fylla eller heja på! Bert Bragge
räcker oss en hjälpande hand med syendet. Välkommen med, icke-marthor också välkomna! Mera
om kampanjen på: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/
16.4, kl. 17-20: Prylbytarkväll

25.4: Marthaförbundets vårmöte i Nykarleby. Välkommen med på gemensam åboländsk utfärd till
Nykarleby! Läs mera här: https://aboland.martha.fi/evenemang/view-152509-85499 (Arr. Åbolands
distrikt)
14.5: Kurs i att spritsa tårtor på Gillesgården. (OBS! Ändrat datum). Mera info kommer!
Vårens Stickcaféer: 11.3, 7.4, 29.4 och 20.5. Martha eller icke-Martha är välkommen med! Vi träffas
på Marthakansliet, kl. 17-19. Ta med eget handarbete, eller kom bara med och trivs en stund.
Marthakansliet, Gallerisalen och Gillesgården har adressen Auragatan 1G, Åbo (inne på gården).

Ha soliga och fina dagar!
Hälsar
Mia H och Marthaföreningens styrelse
***
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