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ESBO MARTHAFÖRENING R.F. 

GRUNDAD 1906 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
 

Esbo Marthaförening r.f. är en stor förening med starka rötter, fina traditioner och ett aktivt samhälleligt 

engagemang. De senaste åren har verksamheten kantats av jubileer. År 2019 firades Marthaförbundets och 

Marttaliittos gemensamma 120-årsjubileum och Esbo Marthaförening deltog i flera aktiviteter. Flera av 

kretsarna ordnade Världens största Marthakväll med anledning av jubileumsåret. Året innan hade Mellersta 

Nylands Marthadistrikt firat 110-årsjubileum och 2017 uppmärksammades Finlands 100-årsjubileum i 

verksamheten. Esbo Marthaförenings eget 110 årsjubileum hade firats 2016.  Det som i hög grad varit 

aktuellt under 2019 utöver Marthaförbundets 120-årsjubileum är diskussionerna kring Marthadistriktens 

organisation och funktion. 

STYRELSEN 

Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och representanter för alla de nio 
kretsarna. Utöver styrelsemedlemmarna deltar föreningens kassör/bokförare, hedersordförande och 
sekreterare i styrelsemötena. 

Styrelsens sammansättning från 26.2.2019: 

Ordförande Annika Wikholm  
Vice ordförande Marianne Blom Bemböle 
Medlemmar  Beatrice Fallenius Köklax  
 Christina Fyhrquist  Mattby  
 Marita Tiirikainen Syrsorna  
 Ulla Lång  Marthini  
 Jenny Roos  29:orna  
 Margareta Strömberg  Noux  
 Anders Wikholm  Le Magnifique  
 Marina Selenius Norra  
   
Hedersordförande  Margareta Wikstedt   
Sekreterare  Nina Martola  
Kassör & bokförare  Anita Lindström, Figurecraft  

 

Styrelsen har haft sex möten under året varav ett var ett e-postmöte. 

Föreningens teaterombud Asta Kolma har skaffat biljetter till konserter och teaterföreställningar.  

Revisionen har skötts av CGR-revisorerna Eva Bruun och Rabbe Nevalainen från Altum Audit. 

I styrelsen för Märta Gahmbergs stiftelse har föreningen representerats av Marianne Blom, Margareta 
Wikstedt och Anders Wikholm.  
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Annika Wikholm var ersättare för Christina Grönroos i Marthaförbundets centralstyrelse (2018–2019). 

Margareta Strömberg var ombud på Marthaförbundets möten och Ulla Lång ersättare. 

I Mellersta Nylands Marthadistrikt var Annika Wikholm styrelsemedlem och Marianne Blom ersättare. 

 

KRETSAR OCH MEDLEMMAR 

Esbo Marthaförening består av nio kretsar, alla med aktiv verksamhet. Antalet medlemmar i föreningen har 
stigit under de senaste 10 åren och trenden är fortfarande stigande. Det sammanlagda medlemsantalet i 
kretsarna var 4071 enligt förbundets statistik per 31.12.2019, en ökning på 10 under året. Marthinikretsen 
var den största kretsen med 84 medlemmar följd av Mattby och Bemböle. De minsta kretsarna var Le 
Magnifque och 29:orna med 18 medlemmar. Genomsnittsåldern i föreningen var 61,29 år. I kretsarna 
Marthini, Le Magnifique och 29:orna var genomsnittsåldern under 50 år medan den i kretsarna Noux, 
Mattby och Syrsorna låg på över 70 år. 

Medlemsantalet enligt förbundsregistret 31.12.2019 

Krets Grundad år Medlemsantal 
31.12.2018 

Medlemsantal 
31.12.2019 Förändring Medelålder 

Noux  1912 20 20 0 73,80 
Köklax 1914 58 59 1 61,02 
Norra  1922 46 53 7 63,66 
Bemböle 1946 66 63 -3 68,81 
Mattby 1992 68 67 -1 73,01 
Marthini 2003 78 84 6 45,67 
Le Magnifique 2007 17 18 1 46,11 
29:orna 2008 17 18 1 46,11 
Syrsorna 2010 27 25 -2 73,32 
Esbo Mf   1906 397 407 10 

 

 

Åldersfördelningen 31.12. 2019 enligt förbundsregistret 

Åldersgrupp Antal medlemmar Nya  Avgångna  
Under 20 år 5 0 0 
20-30 år 14 5 0 
31-40 13 2 0 
41-50 87 7 3 
51-65 105 13 4 
Över 65 177 9 17 
Totalt 401 36 24 

Genomsnittsålder  61,29 år   
 

 
1 Att det totala medlemsantalet skiljer sig i de två tabellerna beor dels på att kretsangivelse saknats för några 
medlemmar i registret, dels att rapporterna är tagna vid lite olika tider. 
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VERKSAMHETEN 

Verksamhetsåret 2019 inleddes med ett årsmöte på Lagstad hembygdsgård. Kretsen 29:orna stod för 
värdskapet och Johan Thibblin, nybliven chef för Svenska Teatern, var föredragshållare. 
Mötesförhandlingarna inleddes med att ordföranden Annika Wikholm hälsade de närvarande välkomna. 
Hon gav en kort tillbakablick över verksamhetsåret 2018 och tackade alla som på olika sätt hjälpt till.  

Liksom tidigare år har aktiviteterna år 2019 bestått av kulturella begivenheter, en omfattande social 
verksamhet, matlagning och en del motion.  

MATLAGNING 

Det ordnades två matlagningskurser för medlemmarna, den 6 och den 7 mars, båda på Lagstads skola. 
Kurserna leddes av Louise Merus och temat var afrikansk mat. Antalet deltagare var sammanlagt 26.  

Esbo Marthaförening svarade också för sex matlagningskurser för barn i årskurserna 1–6 under de två 
första veckorna i juni i skolköken i Storängens, Lagstads och Mattlidens skolor. I kurserna deltog 
sammanlagt 82 elever.   

Esbo Marthaförening ställde upp och lagade mat och grillade korv under evenemanget Afton vid Esboån 
den 14 maj. Under stafettkarnevalen i Alberga stod föreningen för korvgrillning och lakritsförsäljning. 

MOTION 
  

Under 2019 ordnades det Må Bra-dagar på Backby gård (f.d. 
Kaisankoti), onsdag 2 oktober och lördag 5 oktober med 
(stavgångs)promenad och gymnastik på programmet och möjlighet till 
bastu och simning. Det bjöds också på kaffe och god mat. Antalet 
deltagare under de båda dagarna var totalt 53.  

Flera av kretsarna har haft motionsinslag under sina månadsmöten. 

 

 

KULTUR 

Esbo Marthaförening har såsom tidigare haft glädjen att kunna erbjuda sina medlemmar många 
möjligheter till subventionerade, förmånliga kulturella aktiviteter och resor. Under 2019 sponsrade 
föreningen fyra olika kulturella evenemang. I april och maj såg sammanlagt 114 personer tre föreställningar 
av musikalen Kinky Boots på Helsingfors stadsteater. Den internationella cirkusföreställningen Cirque du 
Soleil lockade 74 personer, och föreställningen Juntjävlar på Lurens sommarteater besöktes av 29 personer. 
I november gick bussfärden västerut till Täkter i Ingå på föreställningen Mauno Koivisto – Täkters president.  

 

Kvarnträsk var promenadmål (foto Nina) 



 
 

7 
 

RESOR 

Esbo Marthaförenings höstresa gick år 2019 till Villnäs slott, Rimito och Mathildedals bruk. Bussarna åkte 
direkt från Esbo till Villnäs slott, marskalk Mannerheims barndomshem, där det var guidad rundvandring på 
slottet och efteråt kaffe på slottskaféet. Följande anhalt var Riddarparken med sina minnesstenar. Alla de 
191 Mannerheimriddarna har hedrats med en egen minnessten. Färden gick därefter vidare till Rimito och 
läcker lunch på restaurang Pohjankulma. Vi fick också en kort redogörelse över byggnadens historia, en före 
detta folkskola. Slutligen, på hemvägen,  besöktes Mathildedals bruk, i Bjärnå, Salo. Dottern till ägarna och 
ställets vd, en verklig eldsjäl, berättade ex tempore om områdets historia. Sedan fanns det möjlighet att gå 
omkring på egen hand och bekanta sig med affärerna och dricka kaffe på kaféet. Utfärden gynnades av ett 
strålande väder. 

  

 

Den 14–15 juni deltog sex marthor från Esbo Marthaförening i Nordiska kvinnoförbundets (NKF) 

sommarkonferens i Varberg i Sverige.  

Kretsarna ordnade också egna utflykter, musei- och teaterbesök och kortare och längre resor, bl.a. besökte 
tre av kretsarna Tallinn. 

SOCIALA INSATSER 

Esbo Marthaförening r.f. bedriver en omfattande social och understödjande verksamhet. Bidrag för strax 
under 30 000 euro delades ut. De svenska skolorna i Esbo, både lågstadier och högstadier, fick 
stipendiemedel till våravslutningen. Gäddvik svenska barnträdgård har fått ett bidrag (beviljat 2018) för 
inköp av dammsugare. 

Utöver det har Esbo Marthaförening betalat ut bidrag till ett flertal organisationer och föreningar som på 
olika sätt verkar för en bättre värld. Martha centr i Riga, Lettland, Kyrkans utlandshjälp (Kvinnobanken), 
Förbundet för mödra- och skyddshem och Hyvä arki (sommarverksamhet för barn) stöttar kvinnor och 
barn. Viktiga sociala insatser görs också av religiösa samfund och 2019 har Esbo Marthaförening delat ut 
bidrag till Esbo svenska församlings diakoni och kriskassa, Missionskyrkan i Ekenäs och Frälsningsarmén. 
Vidare har både Esbo lucia och Finlands lucia fått bidrag. För stöd till cancersjuka barn och till 
cancerforskningen har betalningar gjorts till föreningen Sylva och till Rosa bandet. Miljöarbetet engagerar 
marthorna och 2019 har bidrag betalats till John Nurminen säätiö och till Håll skärgården ren. Slutligen har 
bidrag gått till Esbo-Grankulla krigsveteraner (lottor och veteranänkor), Esbo hembygdsförening och 
Mataskär. 

I Riddarparken, Villnäs (foto Nina) Restaurang Pohjankulma (foto Nina) 
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Inför julen har de svenska åldringshemmen i Esbo blivit ihågkomna med julblommor. 

Kretsarna har också betalat ut en del understöd och framför allt stått för sociala 
insatser av praktiskt slag. Mängder av sockor, vantar och mössor och filtar har 
stickats av garn som föreningen skaffat till kretsarna. Mycket av det som gjorts 
har distribuerats till mottagarna via diakonin i Esbo, Hyvä Arki och via 
Missionskyrkan i Ekenäs. Nyblivna mammor och deras bebisar vid Jorv sjukhus 
har blivit ihågkomna med både mammasockor och babysockor. Flera av 
kretsarna har dessutom sänt ryggsäckar med skolmaterial, necessärer 
innehållande hygienartiklar och lite kosmetika samt andra förnödenheter till de 
baltiska länderna via Missionskyrkan i Ekenäs.  

 

 

 

MÖTEN OCH AKTIVITETER 

Kretsarna har regelbundet hållit kretsmöten med varierande program. De flesta kretsar samlas en gång i 
månaden. Man diskuterar, stickar och dricker kaffe, lagar mat och lyssnar till inbjudna föreläsare och gör 
studiebesök. Samarbetet mellan kretsarna och med andra frivilligorganisationer i Esbo är livligt. Kretsarnas 
verksamhetsberättelser finns med som bilagor. 

Under 2019 har Esbo Marthaförening varit representerad på följande möten: 

• Informations- och diskussionsmöte på Lagstad hembygdsgård för Mellersta Nylands Marthadistrikts 
medlemsföreningar (9 deltagare från EMF) 

• Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte 22.3 på Solåsa i Kyrkslätt (20 deltagare från EMF) 
• Marthaförbundets vårmöte med jubileumsfest i Helsingfors (27 deltagare från EMF) 
• Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelsemöten (Annika Wikholm) 
• Mellersta Nylands Marthadistrikt höstmöte 30.10 i Lagstad hembygdsgård (18 deltagare från EMF)  
• Marthaförbundets höstmöte 23.11 i Victoriahuset (11 deltagare från EMF) 

 

Den 19 mars föreläste Maria Sundblom-Lindberg om kvinnokraft och kvinnohälsa på Lagstad 
hembygdsgård. Arrangemanget genomfördes i EMF:s regi och de 45 åhörarna deltog flitigt i diskussionen. 

Marthornas kyrksöndag firades i Esbo domkyrka på Marie bebådelsedagen. Marthor från kretsarna 
Marthini och Bemböle läste förbönstexterna och bar upp kollekten. Bland gudstjänstbesökarna fanns också 
ett antal marthor.   

Med anledning av Marthaförbundets 120-årsjubileum ordnades det en tvåspråkig festgudstjänst i Åbo 
domkyrka den 8 september. Två personer från EMF deltog.  

Marthatorget i Helsingfors den 14 september besöktes av många marthor från EMF och några ställde också 
upp som frivilliga under evenemanget. 

Babykassar på väg till Lettland (foto: Camilla Pohtokari) 
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På Svenska dagen den 6 november presenterade sig Esbo Marthaförening på Iso Omena Stage tillsammans 
med flera andra svenska Esboföreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR 

Esbo Marthaförening har ett betydande kapital som är investerat via Aktia Private Banking. Avkastningen 
på kapitalet används främst till sociala insatser.  

 

Vi har ett givande och händelserikt år bakom oss. Esbo Marthaförening tackar sina medlemmar för det 
gångna året och ser fram emot ett lika givande verksamhetsår 2020. 

 

 

Esbo 23.1.2020           Styrelsen för Esbo Marthaförening r.f. 

 

 

 

 

BILAGOR Kretsarnas verksamhetsberättelser   

  

Ulla Lång, Åsa Boxberg och Tuula Holmberg på Iso 
Omena Stage på Svenska dagen 



 
 

10 
 

Kronologisk sammanställning av verksamheten 2019 

23.1 Styrelsemöte 
3.3 Esbo Mf:s vårmöte på Lagstad hembygdsgård 
6.3 & 7.3 Afrikansk mat tillreddes under ledning av Louise Mérus på Lagstads skolas 

undervisningskök. 26 deltagare sammanlagt 
7.3  Informations- och diskussionsmöte på Lagstad hembygdsgård för Mellersta Nylands 

Marthadistrikts medlemsföreningar under ledning av Annika Jansson och Jessica Åhman 
från Marthaförbundet. 9 deltagare från Esbo Mf 

19.3 Föreläsning av Maria Sundblom-Lindberg om kvinnokraft och kvinnohälsa på Lagstad 
hembygdsgård. 45 deltagare från Esbo Mf  

24.3 Marthornas kyrksöndag 
28.3  Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte på Solåsa i Kyrkslätt. 20 deltagare från Esbo 

Mf 
3.4 Styrelsemöte 
6.4, 25.4, 4.5 Kinky Boots på Helsingfors stadsteater, sammanlagt 114 personer från Esbo Mf såg 

föreställningen. 
27.4 Marthaförbundets vårmöte i Helsingfors med jubileumsfest.  Från Esbo Mf deltog 27 

personer. 
7.5 Styrelsemöte 
14.5 Afton vid Esboån 14.5  
17–18.5 Stafettkarnevalen  
19.5   Cirque du Soleil på Hartwall Arena. Sammanlagt 74 personer från Esbo Mf såg 

föreställningen. 
3–7.6  & 10–14.6 Matlagningsläger för barn. Sammanlagt deltog 82 barn. 
14–15.6  Nordens Kvinnoförbunds sommarkonferens i Varberg, Sverige. 6 deltagare från Esbo Mf.   
7.7 Juntjävlar på Lurens sommarteater. 29 personer från Esbo Mf såg föreställningen. 
31.8 Höstresan till Villnäs slott, Rimito och Mathildedals bruk. 98 deltagare 
8.9 Marthagudstjänst 8.9 i Åbo med anledning av Marthaförbundets jubileumsår. 2 deltagare 

från Esbo Mf   
14.9 Marthatorget. Flera personer från Esbo Mf ställde upp som frivilliga. 
2.10 Styrelsemöte 
2.10 & 5.10 Må bra-dagar på Backby gård (f.d. Kaisankoti). 53 deltagare sammanlagt  
9.10 Matkulturdag på Kiala gård, Borgå. 6 deltagare från Esbo Mf  
30.10 Mellersta Nylands Marthadistrikts höstmöte, Lagstad hembygdsgård. 18 deltagare från 

Esbo Mf och  41 marthor från övriga föreningar.  Föreläsare var Camilla Estlander som 
talade om höns. 

6.11 Svenska dagen-evenemang på Iso Omena Stage. Esbo Mf var en av de svenska föreningar 
(3 personer) som presenterade sig. Arrangör var Delegationen för social- och 
hälsovårdens svenskspråkiga service. 

9.11 Hantverksdag på Tunaberg seniorhus. 24 deltagare från Esbo Mf och 10–15 deltagande 
boende  

16.11 Teater Mauno Koivisto sågs lördag 16.11 i Täkter, Ingå. Sammanlagt deltog 50 personer 
från Esbo Mf 

20.11 Styrelsemöte 
23.11 Marthaförbundets höstmöte i Victoriahuset, Helsingfors. 11 deltagare från Esbo Mf 


