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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2018 

 

 

Åbo svenska Marthaförening r.f. har haft följande styrelse och verksamhetsgranskare 

under verksamhetsperioden 2018: 

 

Ordförande    Mia Henriksson 

Vice ordförande   Martina Nyberg-von Hellens 

Kassör    Hanna Åkerfelt 

Sekreterare   Anita Lehtonen (fr.o.m. maj 2018)  

Medlemmar  Märta Kaukopaasi 

Inga Kjellberg 

   Carina Stenfors 

Camilla Hautala  

Harriet Eriksson (sekreterare och styrelsemedlem 

t.o.m. mars 2018) 

   Åsa Bergström (fr.o.m. april 2018) 

   Jasmine Nedergård  

    

 

Ersättare i styrelsen  Andrea Södergård   

   Åsa Bergström (t.o.m. mars 2018) 

   Hanna Hägglund 

   Yvonne Paananen 

 

Verksamhetsgranskare   Helena Nordström och Jennifer Fors 

Ersättare     Birgitta Hasselblatt och Inger Hassel 

 

Sedan förra årsmötet har 10 styrelsemöten hållits (varav ett år 2019). 

 

Föreningen hade vid utgången av år 2018 149 medlemmar (140 medlemmar år 2017). 

Föreningen har under året fått 18 nya medlemmar, 9 har avgått.  

 

Medlemmarnas medelålder är 53,32 år (53,02 år 2017). Åldersfördelningen ser ut så här:  

Under 20 år: 1 

20–30 år: 12 



31–40 år: 28 

41–50 år: 19 

51–65 år: 61 

Över 65 år: 29 

 

Föreningens medlemmar fördelas på fyra kretsar. Vid utgången av 2018 hade: 

Novakretsen 12 medlemmar (9 år 2017) med medelålder 28,42 år (28 år 2017).  

Aurakretsen 39 medlemmar (39 år 2017) med medelålder 38,69 år (ca 37 år 2017).  

Katarinakretsen 87 medlemmar (82 st. år 2017) med medelålder 59,93 år (ca 60 år 2017). 

Dagkretsen 9 medlemmar (9 st. år 2017) med medelålder ca 87,89 (87 år 2016). 

 

Representation 

 

Ordförande för verksamhetsåret 2018 har varit Mia Henriksson (Aurakretsen). 

 

Föreningens ordinarie representant i Åbolands Svenska Marthadistrikts styrelse har varit 

Mia Henriksson med Mia Åkerfelt som suppleant. 

 

Vid distriktets vårmöte i Kasnäs den 3 mars deltog 9 personer från Åbo. Utöver 

vårmöteshandlingar fick vi en presentation av Kasnäs badhotell, gästhamn och fiskfabrik. 

Vi lyssnade till ett intressant föredrag av professor emerita i folkloristik Ulrika Wolf-Knuts 

och åt en delikat lunch på Kasnäs bad. 

 

Marthaförbundets vårmöte hölls i år i Åbo, den 5 maj. Det åboländska marthadistriktet 

tillsatte en arbetsgrupp för arrangerandet av vårfesten, i den deltog från Åboföreningen 

Camilla Hautala, Hanna Hägglund, Martina Nyberg-von Hellens, Hanna Åkerfelt och Mia 

Henriksson. Många av de övriga medlemmarna i Åboföreningen ställde också upp och 

bidrog i det praktiska och arrangemangen blev mycket lyckade. Totalt 40 marthor från 

Åboföreningen deltog i vårmötet. Den goda uppslutningen är mycket glädjande. Mia 

Henriksson deltog som ombud med ersättare Mia Åkerfelt.  

 

Åbolands marthadistrikts höstmöte hölls på Kåren i Åbo den 8 november. På programmet 

stod Marthaförbundets nya organisationskoordinator Jessica Åhman, som bland annat 

presenterade jubileumsårets program. Åbodelegater var: Inga Kjellberg, Anki Sipilä, Hanna 

Hägglund, Mia Henriksson, Andrea Södergård och Margó Storm.   

 

Marthaförbundets höstmöte hölls 17.11 i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. I 

höstmötet deltog som ombud från Åbo Mia Henriksson, också Hanna Hägglund deltog. 

Mikaela Vesterlund-Laine från Pargas marthaförening valdes till ordinarie medlem i 

förbundsstyrelsen med Mia Henriksson från Åbo sv. marthaförening som ersättare.  

 

Föreningen är medlem i Åbo svenska föreningsråd där föreningen representeras av 

Hanna Åkerfelt. 

 

 



Administration och PR-verksamhet  

 

Föreningens bokföring har skötts av bokföringsföretaget Saldare (MPT). 

 

Föreningens verksamhet har aktivt marknadsförts på Åbo svenska Marthaförenings 

Webbplats (aboland.martha.fi/abo), Facebooksida och på Instagramkontot (Abomartha). 

En del av aktiviteterna har också puffats via ÅU och Radio Vega Åboland. Information har 

också distribuerats direkt till medlemmarna, främst per mejl. 

 

Marthakansliet och Gillesgården 

 

Sedan början av hösten 2017 har Gillesgården – där föreningens verksamhet vanligtvis i 

huvudsak hålls – stått under renovering. Det innebär att föreningen inte haft tillgång till sitt 

kansli, och det mesta av vårt lösöre har varit inpackat och lagrat i ett lager som 

Fastighetsbolaget Svenska gården hyrt gemensamt för alla föreningar.  

 

Enligt planen skulle Gillesgården vara klar för inflyttning i augusti 2018, men på grund av 

olika byggnadstekniska orsaker fördröjdes detta. Föreningen fick igen tillgång till kansliet i 

slutet av november och kunde hålla ett första styrelsemöte där i början av i mitten av 

december – om än ganska spartanskt då sakerna ännu inte var uppackade.  

 

På grund av förseningen har föreningen inte betalat hyra för kansliet på hela 2018, utan 

det nya hyresavtalet med Fastighets Ab Svenska Gården i Åbo börjar löpa från januari 

2019. Hyran hålls på en föreningsvänlig nivå.  

 

Under 2018 har marthaverksamheten hållits på olika ställen, p.g.a. att vi inte hade några 

egna lokaler. Vi har bland annat utnyttjat möjligheten att låna SFV:s möteslokal på 

Tavastgatan (gratis), där bland annat de flesta styrelsemötena har hållits. Stickcaféet har i 

huvudsak hållits i Ateljé HAI, som drivs av en marthamedlem, hyran har föreningen stått 

för. Dagkretsen har fått tillgång till en lättillgänglig möteslokal via Fingerroosstiftelsen och 

har kunnat hålla sina träffar på Universitetsgatan 24. De övriga kretsarna har mestadels 

ordnat program i form av utfärder och studiebesök, vilket inte krävt lokaler.  

 

Verksamhet  

 

(De enskilda kretsarnas verksamhet sammanfattas i slutet av verksamhetsberättelsen.) 

 

Föreningens årsmöte hölls den 7 februari i SFV:s möteslokal på Tavastgatan 30. 15 

medlemmar deltog. 

 

Stickcaféernas verksamhet har fortsatt under 2018. Anki Sipilä (Aurakretsen) har haft 

ansvar för caféerna och också upplåtit sin ateljé HAI till stickcaféets förfogande då 

Gillesgården renoverats. Endast årets sista stickcafé kunde hållas i Gillesgården. Ett av 

stickcaféerna hölls i garnaffären Lankakauppa ILO, som i år har öppnat i Åbo. Samtidigt 

bekantade man sig med deras utbud och verksamhet. Stickcaféerna har ordnats sex 



gånger under våren och fem gånger under hösten. Föreningen har stått för hyran samt 

kaffe med dopp. 

 

Under hösten initierades via stickcaféet kampanjen #delavantarmedmartha. Den går ut 

på att man formger sitt eget mönster, stickar vantarna och låter andra ta del av processens 

gång via sociala medier. Kampanjen fortgår under våren 2019.  

 

I slutet av 2018 gjorde föreningen ett upprop för att få folk att sticka jemenvästar. I januari 

2019 samlas de in och förs till Kontti/Röda korset för vidaredistribution till behövande. 

Jemenvästen är ett plagg som delas ut bland nyfödda i utvecklingsländer. Plagget stickas 

så att det växer med barnet, som kan använda det flera år.  

 

Kursen Barnkläder av avlagda plagg ordnades 11.1. Det var del två av en kurshelhet 

som riktade sig till småbarnsföräldrar eller andra vuxna med småbarn i sin närhet. 

Föreningen fick föreningsstöd för kurshelheten (del 1 hölls under 2017). Sykursen hölls på 

Kårkullas dagcenter Flätan, med Charlotta Palander som kursledare. Kursen gick ut på att 

återanvända avlagda plagg och sy barnkläder av dem. Som motprestation betalade 

föreningen martha Idun Hellström för att hon besökte dagcentret och ordnade verksamhet 

där en gång.  

 

26.3 arrangerade Marthaföreningens gemensamma vårfest för alla kretsar i Odd Fellows 

lokal på Slottsgatan 21. Vi åt gott, hörde ett föredrag av pjäsförfattaren och marthan 

Hanna Åkerfelt.  

 

Temakväll om ätbara insekter arrangerades 10.4 i samarbete med Aurakretsen, 

Katarinakretsen och Folkhälsan. Entomologen (insektforskaren) Lena Huldén berättade 

om ätbara insekter, hur man odlar dem och möjligheterna för att de slår igenom som mat i 

Finland. Vi fick också smaka på "framtidens mat", insekter. Kvällen ordnades i Folkhälsans 

lokal. Tillfället var öppet för alla intresserade och en del helt utomstående deltog. 

Dessutom väckte temat intresse i medierna.  

 

Klädrevolutionsdagen med temat ”Om kläder och kvalitet” arrangerade 24.4. med 

bloggaren och årets ungmarthainspiratör Elin Sandholm i ASA-huset, Åbo Akademi. 

Tillfället var öppet för alla intresserade och en del helt utomstående deltog. Tillfället 

lockade många unga.  

 

Marthaförbundets vårmöte hölls 5.5. i Åbo. Eftersom mötet hölls på vår hemmaplan var 

det många av Åbomarthorna som deltog i arrangemangen. Som särskild uppgift hade 

föreningen att dekorera kvällens festsal i FBK-huset och att bistå med funktionärer under 

dagen. Vårmötet, de välfungerande arrangemangen och det fina programmet fick mycket 

beröm av de tillresta marthorna från hela Svenskfinland.  

 

Stafettkarnevalen ordnades undantagsvis i år i Åbo, 18–19.5 under ledning av ÅIFK. 

Föreningens marthor ställde upp och med caféverksamhet under båda dagarna. 

 

Gulnäbbakademin arrangerades på Kåren 12.9 av Åbo Akademis studentkår. 



Marthaföreningen deltog tillsammans med Åbo svenska teater, enheten för svensk kultur i 

Åbo och Ungdomsakademin Luckan för att göra reklam för verksamheten. Vi ordnade 

mete och marthornas andel i ”fångsten” var en påse med röda linser och ett enkelt recept 

på linsgryta. Totalt delade vi ut 200 påsar, dvs. 24 kg linser och en stor bunt med 

marthabroschyrer. 

 

I enlighet med Marthaförbundets mattema, inhemska frukter, åkte föreningen 22.9 på 

utfärd till Söderlångvik gård på Kimitoön, en av Finlands största äppelproducenter. Vi 

bekantade oss med gårdens äppelodlingar och fick mera om verksamheten. Dessutom 

besökte vi Söderlångviks huvudbyggnad och fick veta mera om Amos Anderssons liv och 

konstsamling. Lunch åt vi på gårdens Café Vivan, där vi också hade möjlighet att köpa 

gårdens produkter. Utfärden ordnades med föreningsstöd från Marthaförbundet. 

 

Klädbytardagen ordnades traditionsenligt, denna gång 17.11 i Gallerisalen, Gillesgården. 

Cirka 50 personer deltog och bytte friskt kläder och accessoarer. En baklucka full av kläder 

i gott skick blev över, den förde vi till Kontti/Röda korset.  

 

En matlagningskurs om baljväxter, Proteiner från växtriket, arrangerades 28.11 i Stora 

köket i Gillesgården. Kursledare var Paul Reuter. Kursen arrangerades med stöd av 

Marthaförbundet, ett stöd som vi sparat från 2017 i väntan på en lokal att arrangera kursen 

i. Baljväxter var förbundets mattema 2017. 

 

Luckans julfönster dekorerades i år igen av marthorna (26.11). Temat i år var Winter 

Wonderland.  

 

Anslag, bidrag och gåvor 

 

I verksamhetsbidrag för 2018 utbetalades 200 euro för vårterminen och 250 euro för 

höstterminen till Dagkretsens konto och samma summor reserverades för Katarinakretsen, 

Aurakretsen och Novakretsen respektive. 

 

Föreningen sökte själv om bidrag av Marthaförbundet och beviljades 300 euro för 

klädrevolutionsdagens föreläsning, samt 300 euro för utfärden till Söderlångvik. Dessutom 

användes de bidrag från förbundet som p.g.a. utrymmessituationen inte kunde användas 

under 2017. 

 

De kläder som blev över efter klädbytardagen 17.11 fördes till Röda korsets Kontti.  

 

Marthaföreningen gav som julgåva en donation på 100 euro till Martha Centrs i Riga och 

400 euro till diakoniverksamheten i Åbo svenska församling.  

 

Marthaföreningen har också med 200 euro stött en grupp barn till asylsökande i Åbo och 

Åboregionen när barnen åkte på utfärd till Borgbacken. Marthaföreningen stod för hyran av 

buss. Utflykten ordnades av Kaikkien naisten talo i Åbo.  

 



Övrig ekonomi 

 

Ekonomin under året har påverkats av den försenade renoveringen av Gillesgården. Det 

innebar dels att de medel som budgeterades för hyra hösten 2018 inte gick åt till det 

ändamålet. De medel som budgeterats för inventarier och införskaffningar för det 

nyrenoverade kansliet användes av samma orsak inte. De oanvända medlen har använts 

för föreningens verksamhet men den försenade renoveringen har ändå lett till att 

föreningen år 2018 gjort ett litet överskott.  

 

För att uppmuntra och underlätta medlemmarnas deltagande i festmiddagen under 

förbundets vårmöte i Åbo i maj beslöt styrelsen att betala middagen för dem som deltog. 

Föreningen subventionerade totalt 36 medlemmars deltagande i kvällsfesten utöver de tre 

personer som bekostades av förbundet och distriktet. 

 

FÖRTECKNING ÖVER KRETSARNAS VERKSAMHET 2018 

 

Novakretsen: 

 

Ordförande för Novakretsen 2018 har varit Jasmine Nedergård. Kretsen som grundades i 

slutet av år 2017 har 12 medlemmar.  

 

Novakretsens verksamhet under 2018 

 

Under 2018 träffades Novakretsen fyra gånger. På våren hade kretsen en träff i januari 

och en picknick i maj. 

 

Under hösten ordnades en träff på restaurang Skolan och en julpysselkväll på Loftet i 

Gillesgården. 

Utöver det har kretsens medlemmar deltagit i Marthaförbundets vårmöte, Åbolands 

svenska Marthadistrikts höstmöte, Stickcafé, Gulnäbbsakademin samt evenemang, 

föreläsningar och kurser ordnade av andra kretsar och Åbo svenska Marthaförening. 

 

Aurakretsen  

 

Ordförande för Aurakretsen 2018 har varit Hanna Hägglund. Kretsen har 39 medlemmar.  

 

Aurakretsens verksamhet under 2018 

  

Januari: Kaffeöl den 17.1 på café Tiirikkala. Ett glatt gäng auror träffades på Tiirikkala vid 
Lilltorget för att skåla in Aurakretsens nionde verksamhetsår och planera vårens program. 
En mycket rolig och avkopplande kväll i trevligt sällskap. 
 
Februari: Lördagen den 10.2 bänkade sig flera auror i publiken på Åbo svenska teaters 
studioscen för att se musikteatern "18". En berörande pjäs om två unga kvinnors öden före 
och under kriget 1918. Auran Hanna Åkerfelt är en av pjäsens manusförfattare. 



 
26.2 gick ett gäng auror tillsammans på Arbis kaffekurs istället för den kaffekurs kretsen 
hade tänkt ordna men som inte blev av. 
 
Mars: Det planerade påskpysslet blev inställt p.g.a. för få deltagare. Istället besökte några 
auror hantverkarmässan i Åbo mässcentrum den 18.3 och i slutet av månaden slöt många 
auror upp till föreningens traditionella vårfest. 
 
April: Temakväll om ätbara insekter den 10.4 i Folkhälsans lokal Kvartersklubben. 
Aurakretsen hade bjudit in filosofie doktorn och entomologen Lena Huldén att hålla ett 
föredrag om "framtidens mat" - ätbara insekter - en ekologisk och etisk proteinkälla. Vi 
hade tack vare ett stort antal sponsorer även möjlighet att bjuda alla deltagare på bl.a. 
müsli, godis, proteinstänger, soppa och knäckebröd gjorda av ätbara insekter. 
 
Den 24.4 uppmärksammade vi tillsammans med Marthaföreningen Klädrevolutionsdagen 
med en föreläsning om hållbar klädkonsumtion med bloggaren och årets 
Ungmarthainspiratör Elin Sandholm. 
 
Maj: Den 30.5 åkte några auror på vårutfärd till Pargas. Vi besökte ArtBank där vi fick 
träffa Salvador Dalis reinkarnation. Efteråt gick vi till restaurang Kamu för att äta 
tillsammans. 
 
Många auror hjälpte också till att ordna Marthaförbundets vårmöte i Åbo den 5 maj. 
 
Juni: Den 4.6 åkte ett större gäng auror på utfärd till Nådendal för att besöka 
konstnärshemmet Casa Haartman där vi fick en givande guidning om Axel Haartmans liv 
och skapande. Efteråt promenerade vi i "Vallis Gratiae" och åt tillsammans på restaurang 
Valborg. 
 
Juli-augusti: Sommarlov 
 
September: Den 26.9 besökte vi Lasarettmuseet där vi gick en guidad rundtur och lärde 
oss om Finlands sjukhus- och medicinhistoria. Efteråt besökte vi café Tiirikkala för att få 
oss något till livs medan vi diskuterade bl.a. höstens kommande verksamhet. 
 
Lördagen den 22.9 besökte några auror tillsammans med ett gäng andra Åbomarthor 
Söderlångvik äppelgård på Kimitoön. 
 
Oktober: Den 17.10 uppmärksammade vi att auran Lotta Palmgren tagit hem första pris i 
årets Solveig von Schoultz-skrivtävling och ordnade en poesikväll i SFV:s möteslokal. 
Lotta berättade även om sin forskning och visade en forskningsfilm som hon hade gjort. 
En mysig kväll i höstmörkret med vin, gott tilltugg och intressanta diskussioner kring 
kvällens rubrik "flickor, minnen och platser". Vi delade även ut årets matkulturmagasin 
"inhemska fruktträd". 
 
November:  
Söndagen den 18.11, gick några auror på en guidad visning av utställningen "Axel, Ali, 
Santeri" på Åbo konstmuseum. 
 
Skrattyoga den 29.11. Vi hade bjudit in yogainstruktören Daphne Jensen att hålla en 
session skrattyoga för oss i Gillessalen på nyrenoverade Gillesgården. Vi lärde oss om de 
många hälsofrämjande fördelarna med skrattyoga och gjorde ett flertal olika lekfulla 



övningar tillsammans. Kvällen avslutades med några avslappningsövningar och vi kunde 
konstatera att det gjorde gott för kropp och själ att skratta tillsammans. 
 
December: Julpyssel och glöggmys den 3.12. Några auror träffades i Stora köket på 
Gillesgården för att pyssla tillsammans och koppla av inför jul. Vi tillverkade bl.a. 
marthasalva, julsenap, julkort och stöpte ljus. En stor del av pysselmaterialet hade vi i vårt 
eget lager som återfanns i samband med flytten tillbaka till Gillesgården. Aurakretsen bjöd 
på olika sorters glögg med sött och salt tilltugg. 
 
Utöver Aurakretsens eget program har aurorna även flitigt deltagit i föreningens, distriktets 
och förbundets verksamhet. 
 

Katarinakretsen 

 

Ordförande för Katarinakretsen 2018 har varit Benita Asikainen. Kretsen har 87 

medlemmar.  

 

Katarinakretsens verksamhet under 2018 

To. 11.1 Första träffen var den traditionella: “kretsen går ut på stan och äter och dricker 

gott”. Katarinorna hade bokat bord till den vegetariska restaurangen Kuori. Kvällen var 

mycket lyckad! Vi fick avnjuta många nya spännande smaker inom det vegetariska köket.  

To.  8.2. Avslappning med tibetanska klangskålar i Dharamsola Yoga Studio. ”Lärare” 

Tanja Nordbäck. Det var en skön och angenäm upplevelse. Vi låg  under filtar på  golvet 

på tunna madrasser med kudde under huvudet. Rummet var upplyst med endast 

väldoftande ljus, avslappnande musik, Tanjas lugna stämma och klangskålarnas 

silverklara  klang och ”vibrationer”. Man blev faktiskt lugn och avslappnad. 

To 5.3. Polsk matlagning med Malgorzata “Margo” Bobrowska-Hägerstrand i hennes  

hemtrevliga kök. Vi tillredde bl.a. barszcz-soppa, pieroger med olika fyllningar etc. Träffen 

inleddes med te och härligt hembakt bröd. “Margo” berättade om den polska matkulturen 

innan vi satte igång tillredningen av de polska maträtterna. 

(Katarinorna arrangerade ingen egen träff  i april eftersom det fanns två andra intressanta 

marthaevenemang: ti. 10.4 “Ätbara insekter”. Föreläsare FD och entomologen Lena 

Huldén. Arrangör: Aurakretsen: Aurorna inbjöd Katarinorna till föreläsningen. Flera 

Katarinor deltog i evenemanget. Ti. 24.4. Klädrevolutionsdagen med temat ”Om kläder och 

kvalitet” med bloggaren och årets ungmarthainspiratör Elin Sandholm. Arrangör: Åbo 

svenska marthaförening. Det var rätt många Katarinor som deltog I föreläsningen. Elin var 

en  mycket inspirerande föreläsare.) 

Maj: Ingen egen träff p.g.a. Marthaförbundets vårmöte som hölls i Åbo 5.5.2018. Åbolands 

svenska marthadistrikt var arrangör för stora vårmötet och många Katarinor deltog.  

Åbo svenska marthaförening handhade 18-19.5. “trakteringstält” för funktionärerna I 

Stafettkarnevalen som var i Åbo. Flera Katarinor frivilligjobbade under dagarna. 



To. 7.6. Utfärd till “Enkelipuisto” i  Riihikoski/Pöytis. Den magnifika skulpturparken – alla 

skulpturer är gjorda av returmetaller – är Kyösti Iittis livsverk. Området är ca 5 hektar stort. 

Iitti guidade oss runt I den spektakulära skulpturparken. Iitti fyllde jämna år samma dag så 

vi, Katarinor, uppvaktade honom med sång och en blomma. Han blev märkbart överraskad 

och glad för uppvaktningen. 

To. 30.8. Utfärd till Vanhalinna i Lundo. Vi guidades runt i huvudbyggnaden och dess 

utställningar. Vi fick också ta del av 3 mycket intressanta specialutställningar: 

“Elämänlanka” – från vaggan till graven, Anu Tuominens konstverk gjorda av 

“lopptorgsfynd” samt Kari Cavéns olika typer av konst också de gjorda av returmaterial. Vi 

hann också dricka kaffe med goda bakverk. Efter kaffe fick den som ännu ville gå upp till 

Vanhalinna “borgberget” och beskåda utsikten. Flera av Katarinorna hade aldrig varit uppe 

på berget tidigare så det blev ett “nytt” utfärdsmål för några deltagare. 

To. 27.9. Besök till Salvador Dali /ArtBank konstgalleriet I Pargas. Eldsjälen och ägaren av 

ArtBank, Ted Wallin, guidade och berättade historier om de olika skulpturerna, tavlorna 

etc. som man fick tro på eller inte. Mycket intressant men ibland också svårförståeligt.  

Konstgalleriet är unikt för hela världen.  

To. 18.10. Kvällsträff till DaisyLadies ry. på Slottsgatan. Hissu Kytö tog varmt emot oss 

och berättade om föreningens verksamhet och visade oss runt i deras utrymmen. 

Föreningen hjälper invandrarkvinnor att komma in i det finländska samhälls- och 

arbetslivet genom bl.a. språkkurser, matlagningskurser, sykurser, “finska samhällskurser” 

etc. Föreningsdeltagarna hade tillrett en supergod traktering till oss Katarinor. Kvällen blev 

en varm och minnesrik träff, någonting utöver det vanliga. 

To. 22.11. Besök till Åbo konstmuseum och utställningen Axel Haartman, Ali Munsterhjelm 

och Santeri Salokivi. Kvällen inleddes med grönsaksquiche och kaffe/te. Sedan blev det  

ca 1 timmes guidning. Katarinorna har under sina verksamhetsår 2 gånger besökt Axel 

Haartmans hem I Nådendal så besöket var en “fortsättning” på Haartman-temat.  

(To. 29.11. Aurakretsen inbjöd Katarinorna till Skrattyoga. Några Katarinor deltog i träffen) 

Ti. 11.12. Kvällsträff i CaféArt. Utöver vanligt “prat” funderades det också över 

Katarinornas framtid då nya vindar kommer att blåsa. Mångårige kontaktpersonen Benita 

Asikainen, avgår vid årsskiftet och kretsen kommer fr.o.m. 1.1.2019 att ledas av ens 

arbetsgrupp betående av Anita Lehtonen/kontaktperson, Helena Halava och Yvonne 

“Vonne” Paananen.  

Under året har Katarinorna har också inbjudit Aurorna till sina träffar där ämnet har kunnat 

intressera dem.  

Katarinorna har också deltagit i bl.a. Marthaförbundets vårmöte i Åbo 5.5, samt höstmötet i 

H:fors 17.11. Åbolands svenska marthadistrikts vårmöte i Kasnäs 3.3, samt höstmötet i 

Åbo 8.11. Marthornas vårfest 26.3, Stafettkarnevalen 18-19.5, Klädbytardagen 17.11, 

dekorerat Luckans julskyltfönster, samt handarbetat flitigt i Stickcafé-träffarna.  

Medlemmarna har också deltagit i många olika andra evenemang, möten, välgörenhet  etc. 

etc. 



 

Dagkretsen 

Ordförande för Dagkretsen 2018 har varit Märta Kaukopaasi, vice ordförande Paula 

Lindell, kassör Thea Selén och sekreterare Anja Björkfelt. Dagkretsen har 9 medlemmar.  

 

Dagkrestens verksamhet under 2018 

 

Dagkretsens marthor möts för månadsmöte den andra onsdagen i månaden januari till maj 

och september till december. På programmet står umgänge, kaffedrickning och småprat, 

förutom i maj och i dec då man traditionsenligt äter lunch på restaurang. I maj i år besökte 

Dagkretsen observatoriet i Tuorla och åt vårlunchen där och i december samlades man på 

restaurang Teini för lunch. 

 

Under 2018 har Dagkretsen träffats i Fingerroosstiftelsens lokal på Universitetsgatan.   

 


