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Noux Marthakrets
Årsberättelse för år 2021

Noux marthakrets består av 18 medlemmar, varav en hedersordförande. Medlemsantalet har
minskat med två personer under året, då Maj-Lis Degerman har avlidit och Else-Maj Kihl har flyttat
från orten. Vår äldsta medlem är 95 år och vår yngsta är 66 år.

Styrelsen, som har sammankommit två gånger under året och består av:

Ordförande Margareta Strömberg
Viceordförande Jacqueline Jaatinen
Sekreterare Eva Dahl
Vicesekreterare Inge-Gerd Berghäll
Kassör Marit Björkskog-Broström
Vicekassör Maria Åström
Hedersordförande Maj-Lis Tengström
Hedersmedlemmar Maj-Lis Degerman, Ulla Rönnberg

Revisor Helena Kilpeläinen
Revisorsuppleant Tua Dyhr

Ingen medlemsavgift har inbetalts under året på grund av ringa verksamhet då pandemin fortsatt.
Margareta Strömberg och Marit Björkskog-Broström är ombud i Mellersta Nylands marthadistrikt
med Inge-Gerd Berghäll som gemensam suppleant. Inge-Gerd Berghäll är även ansvarsperson för
medlemsregistret.

KRETSMÖTEN

Då Corona pandemin inte velat ge med sig har vi sammankommit till bara 1 möte
under det gångna året, och det på hösten, men sedan har 6 medlemmar deltagit i
Expedition Martha, utfärd och tävling i Solvalla. Styrelsemötet hölls som WhatsApp
möte i januari.
Årsmötet hålls som e-postmöte också det i januari. Styrelsen fick förtroende och
verksamhetsberättelsen godkändes. Styrelsen omvaldes för 2021.

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Vävkurs, som ordnas på Stenhalla, leds av vår marthamedlem Eva-Stina Holmström.
Tre medlemmar deltar för närvarande.

TEATERBESÖK

Vi har i år endast deltagit i Once på Lilla teatern.



BESPISNING OCH TALKO

Vi bistod Föreningen för Nytta Nöje i Noux rf på deras julfest.

REPRESENTATION

Margareta Strömberg och Marit Björkskog-Broström har deltagit i distriktsmötet som
hölls i Sibbo.

- Mellersta Nylands distrikt kommer att upphöra, fodrar ännu ett möte den 2.12
för att träda i kraft.

Margareta Strömberg har deltagit både på distans och på plats vid Esbo
Marthaförenings årsmöte och styrelsemöte samt vid Marthaförbundets vår- och
höstmöte.

UPPVAKTNINGAR

På det enda mötet som hölls på hösten uppvaktades jubilarerna från både år 2020 och
2021 med blommor och med kort och vi har gjort en inbetalning till Anna Ehrnrooths
fond.

Ordförande delade ut en marthakasse från Esbo Marthaförening på mötet på hösten.

SOCIAL VERKSAMHET

Donationer under året: Vi har gett vårt stöd i år till Lucia insamlingen med 300€.
På våren besökte vi Esbo begravningsplatser och lade liljekonvaljer på avlidna
Nouxmarthors gravar.
Kretsen har åtagit sig att tillsvidare sköta om Jenny Bergholms grav.
Ulla Rönnberg deltog i insamlingen av stickade sockor för Corona sjukhuspersonalen
vid Jorvs sjukhus.

Vi har lämnat ännu ett annorlunda år bakom oss fastän alla hade hoppats att vi nu igen skulle ha
kunnat återgå till vardagen. Deltagande i de olika aktiviteterna har begränsats kraftigt av den
rådande Corona pandemin, möten har vi varit tvungna att skjuta på framtiden och hålla på distans.
Kretsen fortsätter sin verksamhet och vi hoppas igen en gång att läget skall bli bättre och att vi skall
kunna träffas regelbundet.

På styrelsens vägnar,

Esbo, den 8 januari 2022

Margareta Strömberg Eva Dahl
ordförande sekreterare



KÖKLAX MARTHAKRETS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021   

 

År 2021 går till historien som ett nästan lika utmanande år som det föregående – med tanke på 
hälsoläget världen över. Distansmötena blev ”vårt nya normala”, som visserligen räddade en del av 
verksamheten inom föreningsvärlden, men som absolut inte kan ersätta de konkreta mötena 
människor emellan. De mötena är en av grundförutsättningarna för att föreningar och organisationer 
skall fungera. En del av verksamheten inom Köklax marthakrets inhiberades under året, men en del 
aktiviteter har kretsen trots allt lyckats genomföra. 
 

Köklax Marthakrets är grundad år 1914 och är den nästäldsta av Esbo marthaförenings nio kretsar. I 
början av år 2021 hade kretsen 48 medlemmar, och vid årets slut 44. Under året har inga nya 
medlemmar anslutit sig medan 4 har avgått.   

Medlemsstatistik  2019 2020 2021   
medlemmar i åldern 31–40 år    1   1   0 
medlemmar i åldern 41–50 år     6   4   4 
medlemmar i åldern 51–64 år   37 24 19 
medlemmar över 65 år   14 19 21 

Kretsens hedersmedlemmar är Berit Mansner och Solveig Bäckström, som har varit medlemmar 
sedan år 1956 respektive 1975. 
 

Styrelsens sammansättning 2021  
Styrelsen omvaldes i sin helhet på årsmötet 2021. 
 

Marianne Ahola ordförande, registeransvarig till Marthaförbundet         
Nina Fagerholm vice ordförande, medlemsregister inom kretsen 
Ingegärd Ekström sekreterare, fastighetsansvarig, sommarresan 
Marita Helminen   kassör 
Christina Pitkämäki vice sekreterare 
Margareta Tammi    vice kassör, höstresan, Må bra dagen 
Camilla Pohtokari   teater- och webbansvarig   

 
  

Verksamhetsgranskare har varit Christel Nordlund med Veronica Biaudet som ersättare. 
 

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger; 3.2, 22.3, 19.4 och 11.11, endast det sista mötet var ett fysiskt 
möte i Träskby, totalt 25 deltagare. 
 
6 månadsträffar har hållits, fysiskt och på distans.  

Då årets totala verksamhet summeras är Köklax-marthornas aktivitet 199 personer inklusive 

deltagarna på distans. Ytterligare har verksamheten engagerat ett 20-tal vänner och närstående. 
 

 

 



Månadsmöten  /aktiviter / antal deltagare   

25.1  Årsmöte på distans med bistånd av Marthaförbundets Marika Danielsson 18 
 

22.2 Månadsträff: Distansföreläsning Skogen – en källa till välmående med  17  
 Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet 
 

29.3 Månadsträff: Distansföreläsning om Kvinnans ekonomi med Marina     8 
 Nygård från Marthaförbundet 
 

26.4 Månadsträff: Distansföreläsning om att undvika matsvinn med     8 
 Toni Rautakoski från Marthaförbundet 
 

24.5 Vårutfärd till Överby; uppköp i trädgårdsbutiken, traktering och  
 rundvandring. Kretsen bjöd på traktering i cafét.  24 

 Sommarresan inställd för andra gången pga pandemin 
 

26.7 Marthas namnsdag med pick-nick utanför Träskby skola.   6 

23.8 Städkväll på Träskby, deltagarna tackades med disktrasor  6 

30.8 Månadsträff i Träskby: Norah Thibault talade om höstglöd i rabatterna 18 

27.9 Månadsträff; Katharina Jägerskiöld från Marthaförbundet, distansföreläsning 
 om temat ”Att bli pensionär”. Esbo Marthaförenings present till alla  12/7
 Esbo-marthor, en hopvikbar tygkasse med marthalogo utdelades. 

25.10 Månadsträff; Distansföreläsning via Marthaförbundet med temat   16 
 ”Marthas matkorg” på Träskby och efteråt månadsmöte. 
 
29.11  Julfest i Träskby i egen regi under ledning av Veronica Biaudet  
 med arbetsgrupp  27
  

Teaterbesök   
De flesta planerade teaterbesök inhiberades eller flyttades framåt pga pandemin. De som genomfördes 
var föreställningarna Once på Lilla Teatern på hösten och The Mai på Valhalla. I Once deltog 8 marthor 
+ avecer. Teatergruppen Qvinnoröster spelade pjäsen The Mai på Valhalla och på turné i Nyland. 
Kretsen bjöd sina medlemmar på valfri föreställning och 24 marthor tog vara på möjligheten. I 
föreställningen medverkade kretsens medlemmar Camilla Pohtokari och Iwe Ekström. 

Information  
Kretsen har en egen hemsida koklax.martha.fi och finns på Facebook under Köklax Marthor.  
Camilla Pohtokari administrerar sidorna. 

Uppvaktningar 
Följande marthor har uppvaktats med anledning av sina bemärkelsedagar: 
Bettan Fallenius (60), Annette Laine (70), Camilla Pohtokari (70), Sabina Salakari (60), Maria Tyyskä 
(60), Benita Törnroos (70) och Berit Mansner (85). 
 
Kretsens sociala hjälpverksamhet 
Kretsens medlemmar har också under år 2021 flitigt stickat sockor och tillverkat Moder Teresa-filtar 
samt även deltagit i Marthaförbundets kampanj att tillverka giftfria leksaker till privata daghem. I 



april sändes 34 par sockor till den insamling som de finska marthorna i norra Esbo satt igång för 
Corona-skötarna på Jorv. Inför jul levererade Camilla Pohtokari sammanlagt 25 par sockor och 9 filtar 
till Leva och Bo i Köklax, skyddshemmet i Pellas samt äldreboendena Tunaberg och Tunaro. Ett par 
leveranser har distribuerats till Fynda i Ekenäs. Kretsen gjorde på våren en inbetalning till Fynda för 
anskaffning av förnödenheter till Morsdagskassarna alternativt som bidrag för transportkostnaderna 
till Baltikum. 

Finlands Svenska Marthaförbunds möten  
På våren 2021 genomfördes förbundets vårmöte virtuellt 24.4 och kretsens ordförande deltog. 

Beviljade understöd 
Kretsen beviljades för andra gången ett föreningsstöd från Marthaförbundet. Summan var denna 
gång 300,00 euro och ändamålet ”Effektiverad verksamhet för att 2021 kunna återuppväcka 
föreningsgnistan och igen öka engagemanget hos kretsens medlemmar, speciellt de äldre, som inte 
vågat delta i de få aktiviteter som ordnats under år 2020”.  

Anskaffningar 
Kretsen införskaffade i slutet av sommaren nya blå gångmattor till Träskby, som senare betalades av 
EBUF (Esbobygdens ungdomsförbund). Kretsen inköpte i slutet av året en ny dammsugare och 
kaffekokare till Träskby, för gemensam användning med EBUF. 

Medlemsavgift 
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 2021 skulle sänkas från 35 till 30 euro p.g.a. de begränsningar i 
möjligheterna till umgänge som Covid-19 pandemin medfört. Kretsens medlemsavgift inkluderar 
medlemsavgiften till Marthaförbundet samt mötespengen för de ordinarie månadsmötena.  

Slutord 
På grund av den fortsatta Covid 19-pandemin har verksamhetsåret 2021 varit nästan lika utmanande 
som år 2020, vilket påverkat möjligheterna till fysiska träffar, fester och gemensamma utfärder. Väldigt 
många var därför oerhört glada över besöket till Margretebergsparken i Överby och julfesten i Träskby.  

Styrelsen riktar sitt varma tack både till de medlemmar som kunnat delta i aktiviteterna, och till dem 
som hållit trygghetsavstånd och oftast deltagit på distans.  

 
Esbo 3.1.2022 

Styrelsen för Köklax Marthakrets      

   

På följande sida bilder från årets aktiviteter! 

  



Foton: 
Iwe Ekström 

Camilla 
Pohtokari 

 



Esbo norra Marthakrets

Grundad 1922

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2021

År 2021 var Esbo norra Marthakrets 99:e verksamhetsår. Det har varit glest med möten p.g.a.

Coronaviruset. Vi har träffats några gånger inne i Rödskogs skola och så i trädgården utanför.

Medlemsantalet per 31.12.2021 var 57.  Under året har vi tagit farväl av två medlemmar och  hälsat

tre nya välkomna.

Årsavgiften till kretsen var 10 euro, kaffepengen 2 euro.

Styrelsen har bestått av 7 medlemmar, samma som i fjol och föregående år: Marina Selenius

ordförande, Marianne Woivalin, vice ordförande Marina Lindfors, kassör, Maria Leoncini, sekreterare,

Mikaela Ahlfors, registeransvarig och hjälpsekreterare, Birgit Gustafsson och Birgitta Hedeman,

ledamöter. Till verksamhetsgranskare återvaldes Mona Laine och Lena Lindfors.

Kretsens verksamhet har hela året präglats av en förväntan att Coronaläget lättar och att vi kunde

göra något av det som planerats. Tyvärr har mycket ställts in, bl.a. vår dagsutfärd med program till

södra Esbos skärgård. Den blev inte av det här året heller och pengarna som hade beviljats för

ändamålet betalades tillbaka till förbundet.

Å andra sidan lyckades vi  träffas på Marthas namnsdag. Det börjar bli  en sommartradition.  Den här

gången jobbade vi också med att tömma köket i gamla skolan.

I oktober deltog två lag (7 personer) i Marthaförbundets Expedition Martha i Noux.

I november deltog vi i skolans traditionella farsdagsbasar med en egen hörna. Allt  hade strykande

åtgång.

Dessutom har vi hunnit besöka Tove Jansson-utställningen och se några teaterföreställningar – då de

blivit av.

Månadsmöten

På de möten vi lyckats hålla har

deltagarantalet varierat mellan 12 till 20

medlemmar. Året började med årsmöte den

26 januari. Då återvaldes styrelsen och

medlemslistan kollades.

Garner till stickning delades ut, så vi kunde

sticka sockor. De donerades bl.a. till

förskolebarnen i Rödskog och sjukskötare på

Jorv.

Bild: Lätt gymnastik med avstånd och

munskydd. Matts instruerar.



I maj hade vi den traditionella plantförsäljningsdagen ute i trädgården i det vackra vädret.

I september planerade vi hoppfullt inför hösten. Det var roligt att träffas och vi fick några nya

medlemmar

Under oktobermötet pysslade

vi med tändrosor, som såldes på

farsdagsbasaren.

I november tog vi under Helena

Sederholms ledning en

enkelbiljett till Sibirien. Resan

var spännande och slutade

lyckligt.

I december hukade vi igen inför

den annalkande omikronvarianten. Det blev ingen traditionell julfest, men vi glömde inte

Luciainsamlingen och inte heller julblommorna till våra äldre medlemmar.

Året 2021 har inte haft den struktur vi har varit vana vid, det har varit osäkert, fullt av överraskningar

och tvingat oss till nya idéer.  År 2022 firar kretsen sitt 100-årsjubileum, när och hur återstår att se.

Men en liten historik är på kommande.

Rödskog 7.1.2022

Styrelsen för Esbo norra Marthakrets
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Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen år 2021 Ordförande Tuula Holmberg
Vice ordförande Marianne Blom
Sekreterare Åsa Boxberg
Vice sekreterare Titti Ågren
Kassör Anita Lindström
Vice kassör Anne-May Karlsson
Styrelsemedlem Nina Martola, vald för 2020-2021
Styrelsemedlem Annemi Engström vald för 2021-2022
Styrelsemedlem Marika Hellström vald för 2021-2022
Verksamhetsgranskare Gun-Britt Hietanen
Vice verksamhetsgranskare Veronica Tunzelmann
Hedersordförande Ami Rantala

Bemböle Marthakrets grundades 1946 och firade sålunda sina 75 verksamhetsår 2021. Kretsen fick en
(1) ny medlem och en (1) medlem har avgått. Medlemsantalet var således 63 vid årets slut.

Styrelsen har haft tre (3) styrelsemöten och ett (1) planeringsmöte för 75-års festen. På grund av
Covid-19 har kretsen tyvärr haft bara tre (3) ordinarie möten under slutet av året, där 109 medlemmar
deltagit sammanlagt. Årsmötet arrangerades som e-postmöte i januari.

Ombud till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2021 har varit: Hannele Nybo med Tuula
Holmberg som suppleant, Titti Ågren med Anne-May Karlsson som suppleant, Åsa Boxberg med
Gun-Britt Lindqvist som suppleant. Mellersta Nylands Marthadistrikt upphör vid årsskiftet 2021-2022.

Kretsens månadsmöten under det gångna året:

Januari : Årsmötet ordnades via e-post (och brevpost)
Februari: Inget möte
Mars: Inget möte
April: Inget möte
Maj: Inget möte
September: Inget möte
Oktober: Stefan Lundberg / Cykeläventyret 2019
November: Anne Bergman / Den stora finlandssvenska festboken
November: Kretsens kombinerade 75-års fest och julfest med sång av Fanny Henn

Årsmötet som ordnades via e-post (och brevpost)  samt via telefon lyckades långt över våra
förväntningar. Av alla våra 63 medlemmar deltog 32 medlemmar (+ 9 styrelsemedlemmar och 2
verksamhetsgranskare) i vårt årsmöte via e-post eller telefon. Det betyder att ca hälften av våra
medlemmar godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2020 och likväl styrelsens förslag till
val av styrelse för år 2021.
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Vi försökte vara ytterst försiktiga på våra fysiska möten. Munskydd och handsprit rekommenderades
samt avstånd till varandra hölls i mån av möjlighet. Lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster, har hållits
bara under novembermötet. Även pausgymnastik som  Ulla Falkstedt ledde hölls bara på ett möte på
grund av säkerhetsåtgärder. Kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar för har dock
ordnats på alla tre möten.  Vi ordnade också boktorg, där medlemmarna hämtade med sig och kunde
plocka åt sig intressanta böcker. Marthakassen som Esbo Marthaförening har skaffat har delats ut till
medlemmarna så gott vi lyckats. Gåvan var väl mottagen.

Kretsens 75-års fest planerades ursprungligen att hållas i maj på Fallåker men sköts sedan upp till
september. Allt var planerat och inbjudan hade redan skickats ut då vi var tvungna att annullera festen
på grund av nya striktare restriktioner. En lyckad 75-års fest hölls sedermera på Lagstad hembygdsgård i
slutet av november kombinerat med julfesten strax innan nya strängare restriktioner trädde i kraft.
Kretsens historik 1946-2021 som utarbetats av Marianne Blom publicerades på festen.

Marthainfobrev till kretsens medlemmar har skickats ut tretton (13) gånger av ordförande per e-post
under året. Infobreven har innehållit aktuell information om mötessituationen, teaterföreställningar och
andra aktiviteter samt information efter de möten vi haft till dem som inte kunnat delta. Förutom de
vanliga mathainfo har också årsmötesdokument, annan mellantidsinformation och festinbjudan sänts ut.
Breven har sänts per e-post, men till medlemmar utan e-postadress har de skickats per post. Kretsens
egen nätsida samt Facebook uppdaterades med aktuell marthainformation.

Övrig verksamhet inom kretsen:
På grund av Covid-19 har aktiviteterna under året inte blivit så många. I juni då situationen lite lättade
blev medlemmarna inbjudna till en trevlig picknick i Ulla Falkstedts ljuvliga trädgård. Tjugosex (26)
medlemmar deltog. Trädgårdsmarthorna gjorde i maj en utfärd till Hagalandet och i juni till
rhododendronparken i Haga. I juli firade sex (6) marthor Martha-dagen en dag i efterhand med att åka till
Stora Kalvholmen på utfärd i mycket vackert men ack så hett väder. Åtta (8) marthor deltog i september i
Gå ett yrke till en kvinna -jippot som Kvinnobanken ordnade vid Södrik kapell. Stulen kärlek -komedin
såg tjugo (20) marthor och några avecer äntligen på Fallåker i september.

Ca 10-15 stickglada marthor har stickat sockor för olika humanitära ändamål inom Esbo, t.ex. Hyvä Arki
(107 par), Pellas skyddshem (31 par), barn i Lagstad och Bemböle förskolor (36 par), coronasköterskor
på Jorv (10 par) samt  babysockor (30 par),mössor (100 st) och tröjor (20 st) för nyfödda på Esbo
sjukhus. Vi var väldigt tacksamma för garnet vi fick av Esbo marthaförening och av sterbhus Camilla
Koskinen.

Donationer 2021:

Kvinnobanken 200€ (i samband med Gå ett yrke till en kvinna), Hembygdsföreningen 500€, Finlands
lucia 100€, Esbo lucia 100€. Under det gångna året har medlemmar som fyllt jämna år uppvaktats med
marthavasen, eller om de redan fått den, med en inbetalning till Martha Centr i Lettland (med ett
undantag till Unicef). Kretsen donerade även en matkasse och yllesockor till en familj vars hem
förstördes i en brand.

Verksamhet utanför den egna kretsen:

I november deltog tre (3) bembölemarthor i Expedition Martha som Marthaförbundet ordnade på Solvalla
med inalles ca 90 marthadeltagare. Några Once-föreställningar på Lilla Teatern som Esbo
Marthaförening ordnat biljetter till och som har blivit uppskjutna flere gånger gick nu av stapeln i
oktober/november och tretton (13) marthor från Bemböle deltog.
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Samarbetspartners:

Bembölekretsen har under 2021 haft ett gott samarbete med Esbo Marthaförening och dess övriga
kretsar, Esbo hembygdsförening samt  Folkhälsan i Esbo socken. Esbo hembygdsförening har låtit
kretsen hålla sina möten i Lagstad hembygdsgård.

Bemböle Marthakrets har haft deltagare på följande möten under året som gått:

Esbo Mf:s årsmöte 14.2. på Lagstad hembygdsgård
MNMD:s vårmöte 24.3. på distans
Marthaföreningens vårmöte 24.4. på distans
MNMD:s höstmöte 2.11. i Box/Sibbo
MNMD:s extramöte 2.12. i Kalkstrand/Sibbo

Esbo den xx  januari 2022
Bemböle Marthakrets
Styrelsen

Bembölekretsens historik 1946-2021 finns att läsa under snabblänkar på adressen
bembole.martha.fi/start/

Glada marthor på picknick i Ulla Falkstedts trädgård 7.6.2021.

https://bembole.martha.fi/Site/Data/3039/Files/Bemhistorik-fin.pdf
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Marthatomtar på kretsens trevliga 75-års fest / julfest 29.11.2021.



MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

Årsmötet kunde inte hållas normalt i Gäddhuset p g a coronarestriktionerna och kretsens
medlemmar har på förhand fått ta del av kretsens Verksamhetsberättelse för 2021 och
Verksamhetsplan för 2022 per e-mail för godkännande.

STYRELSE
Styrelse för 2021: Christina Fyhrquist, ordf., Raija-Liisa Roos, viceordf., Siv Kindstedt,
kassör, Asta Kolma, sekr. Medlemmar: Annika Fallenius och Margareta Kytö. Asta Kolma
har skött medlemsregistret och uppdateringar i MFs databas. Vi har fått utomstående hjälp
med uppdatering av våra hemsidor av Marianne Ahola, ordf.i Köklaxkretsen. Styrelsen har
träffats en gång den 21 oktober hemma hos Margareta Kytö. Annars har det varit kontakt per
e-mail. 

MEDLEMMAR
Inga nya medlemmar har antagits. Två medlemmar har avgått. Kretsen hade 31.12.21 60
medlemmar, varav en från annan förening. Nio Marthor är seniormedlemmar. 

EKONOMI

Kretsens medlemmar har betalt 20€ i medlemsavgift till kretsen. Deltagaravgift på möten 3€,
Ekonomin är i gott skick.

HJÄLPVERKSAMHET
Vi understöder Marta Centrs i Riga på olika sätt bl a skickas stora lådor till julen med
förnödenheter. Iluta Lace har tackat för gåvorna.

Några Marthor har stickat flitigt och deras alster har bl a skickats till Marta Centrs i Riga.

Vi håller kontakt med "vår vänfamilj".

Ordf. Christina har varit i kontakt med Esbo svenska församlings diakoni och kretsen har stött
en hjälpbehövande familj med tre barn i Esbo.

VERKSAMHET
Vi har inte haft några kretsmöten på våren och annan verksamhet har också varit inställd.
Först den 4 juni hade vi vårmöte utomhus på Mellstens café. 15 Marthor vågade komma.
Nästa gång träffades vi på höstmöte den 20 augusti, igen utomhus på Mellstens café. Bara 10
Marthor kom. 



Den 16 september bokade Benita Ramstedt Haukilahden Helmi vid lunchtid och då kom det
ca 25 personer. Alla betalade själva. Den 19 oktober höll vi kretsmöte inomhus i Haukilsali
med föredrag av reporter Antti Kuronen, under rubriken "Konflikter och människoöden -
jobbet som kringflackande utrikesreporter. Då hade vi 52 åhörare inkl fyra gäster. Sommarö
MF inbjöd oss till Vikingabord den 3 novembe rför att se John Websters film "The Happy
Worker". 10 Marthor deltog. 

Först den 9 november kunde vi igen hålla kretsmöte i Gäddhuset. Anne Bergman var inbjuden
att tala om sin och Carola Ekrems nya bok "Stora Festboken", som fått ett flertal fina pris. 30
deltagare.

 Mattbykretsen deltog med fem representanter i MNMDs möten 2.11 och 2.12 och det beslöts
att distriktet läggs ner.

Året avslutades fint med julfest i Gäddhuset. Före maten erhöll Birgitta Stubb och Asta
Kolma Marthaförbundets lilla guldmärke och Rita Lindholm och Benita Ramstedt fick MFs
stora silvermärke. Ordf. Christina fick en vacker blomuppsättning av kretsen och styrelsen
fick varsin blomma. Vi hade beställt catering (inte julmat) från Runda Munken och fick
jättegoda förrätter och som varmrätt grillad (på öppen eld) gris inre filé med madeirasås och
cheddarpotatiskaka och pocherade bönor. Till efterrätt Tiramisustubbe och kaffe och till sist
ostar och portvin. Tenoren Klaus Pennanen underhöll i pausen och sjöng bl a O Sole Mio och
O Helga Natt. En fin avslutning på året.

TEATERBESÖK
12 Mattby Marthor har sett ONCE på Lilla Teatern i oktober 2021. 



Asta och Birgitta                               Benita och Rita

Christina och Raija Liisa

Klaus spelar
Foton: Asta Kolma
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Marthakretsen Marthini, Esbo Marthaförening r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2021 

 

Styrelse 

Marthakretsen har haft Ulla Lång som ordförande och Katja Hagman som kassör samt Viveka 
Holmström-Kultanen, Petra Nyman, Maria Sundström, Mikaela Wenman och Annika Wikholm som 
medlemmar i styrelsen. Styrelsen har sammanträtt tre gånger.   
 
Medlemmar 
Elva nya medlemmar har antagits till kretsen av vilka fem är män. I slutet av året hade kretsen totalt 
106 medlemmar. Medlemmarna har blivit informerade per e-post och foton från de olika 
evenemangen har blivit satta på en egen Facebook-sida samt på ett Instagramkonto.  
 
Verksamhet 
Marthakretsen har haft fjorton evenemang under året. Därtill har medlemmarna deltagit i några 
möten och föreläsningar av vilka en del har hållits digitalt, ordnade av föreningen, distriktet och 
Marthaförbundet. På grund av den rådande coronapandemin har några teaterbesök, utfärder med 
flera blivit uppskjutna till senare tidpunkt. Kretsens medlemmar har stickat yllesockor, sjalar, vantar 
och liknande samt virkat filtar för välgörenhet. Vi har deltagit i Marthaförbundets projekt Giftfritt 

dagis och donerat virkade leksaker till en lekskola. Några medlemmar har deltagit i olika 
motionsevenemang.  

I februari hade vi kretsens årsmöte på distans. 

I mars fick vi höra om nyutkomna nordiska böcker under en litteraturkväll digitalt via Teams. 
Påskpysselkvällen inhiberades p.g.a. det föga antalet anmälda.  

I april gick vi längs Fiskarsbacken naturstig i Glasdalen med picknick i skogen. Vid en annan tidpunkt 
ordnades en digital föreläsning med temat Vilda grönsaker i maten.   

I maj var vi på en promenad invid Hannusträsk för att hitta ätbara vilda växter. 

Den traditionella sommarfesten ordnades i början av juni som knytkalas i Sveins. Några medlemmar 
jobbade som kursledare på matlagningslägren för skolbarn. 

Kretsens höstmöte hölls i mitten av augusti i Sökö.  

En resebloggare berättade om sina resor i september. Vi avnjöt mexikansk middag under kvällen. Det 
hölls också en handarbetskväll med Afternoon Tea hemma hos ordföranden.  

I oktober fick vi lära oss om Östersjön under en föreläsning och hade ett strandstädningstalko i 
Hanikka. Vi åt middag med whiskyprovning på Valhalla i Köklax.   

Under november månaden besökte vi konsthemmet Kirpilä och caféet Tin Tin Tango i Tölö.  

I december hade vi teskolning hos Forsmans Te i Vanda. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE, MARTHAKRETSEN LE MAGNIFIQUE 2021

År 2021 var kretsens fjortonde fulla verksamhetsår (verksamheten började i december
2007). Kretsens ändamål att främja matlagningskultur och kunskap bland medlemmarna.

Under året har vi lyckats hålla medlemsantalet stabilt och verksamheten blev tyvärr
begränsad pga pandemin. Medlemmarna har deltagit Esbo MF verksamhet under året (det
som har varit möjligt). Där till har medlemmarna deltagit i Marthinikretsens verksamhet.

Kretsens ordförande Anders W har fungerat som kretsens representant i Esbo
Marthaförenings styrelse och även som ledamot i Märta Gahmberg stiftelsens styrelse.

Planeringen av det kommande verksamhetsåret är igång.

Kretsen hade vid utgången av året 20 medlemmar och ser framemot ett aktivare år 2022.

Anders Wikholm, ordförande



Mellersta Nylands Marthadistrikt rf

Esbo Marthaförening

Krets: 29:orna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Kretsen grundades 29.2.2008

Kretsen har 25 medlemmar

Medlemmar

Anki Ahlroos, Maria Berger, Gea Björkskog, Pamela Böhme, Jonna Danielsson, Milla Engström,
Isabella Franck, Michaela Jäppinen, Nina Laszlo-Bäckström, Lisa Korjula, Peggy Kusenius, Anna
Rofhök-Björni, Petra Rofhök, Jenny Roos, Anna Rusten-Bergenwall, Nea Törnwall, Annika
Westermarck, Johanna Simberg-Sundberg

Unga 29or

Melanie Bäckström, Maya Engström, My Engström,  Ellen Naakka, Ava Rofhök, Cecilia Roos,
Amelie Törnwall

Passiva medlemmar: Sonja Frauenfelder (bor i Australien/betalar ej medlemsavgift), Anna
Rofhök-Björni (bor i Australien/betalar ej medlemsavgift)

Ordförande: Jenny Roos
Viceordförande: Pita Rofhök
Sekreterare: Nina Laszlo-Bäckström
Kassör: Annika Westermarck

Ombud: Jonna Danielsson och Peggy Kusenius
 

Kretsmöten strävas till att ordnas månadens sista dag.

 



Verksamhetsberättelse

 

Januari 

20.1.2021 Slalom på Hjortlandet

30.1.2021 Flataskidning i Oittans

30.1.2021 Årsmöte (Online)

Februari 

13.2.2021 Skridskotur på isbanan i Sommarö

14.2.2021 Esbo Mf årsmöte (Online)

         

Mars

12.3.2021 Träff (Online)

April

28.4.2021 Bellas Danceworkout (Online)

Maj           

22.5.2021 Terassöppning på medlems terass         

         

Juni

Esbo MF:s Matlagningskurser för barn (flera av våra barn deltog, några var
hjälpledare)

Sommarsäsongsöppning på starndklippor i Mattby

                  

Juli

      1.7.2021 Kalvholmenutfärd med turbåten

 



Augusti

28.8.2021 Möte Traditionell kräftskiva på Munkholmen Tema: Oktoberfest

 

September

24.9.2021 Multiwellbeingafterwork Strandstädardagen och Ladda våra hjärnor i
naturen på Mellstens strand samt tilltugg på Café Mellsten efteråt

              

October   

23.10.2021 Teater Once på Lilla Teatern

30.10.2021 Överraskningsprogram Danstimme och mat+övernattning i
Solvalla                  

November

Föreläsning Perimenopaus av Daniela Salomaa (bidrag av Marthaföreningen på
200e användes till detta) på ISO OMENA bibliotek

 

December

4.12.2021 Traditionella julglöggen hemma hos medlem

7.12.2021 Teater ”Är det hett här” på Svenska Teatern

18.12.2021 och 21.12.2021Träff med australienmarthan Anna

Välgörenhet

Covid-19 välgörenhet Köpte mat för 279e och levererade till 2 familjer enligt deras
färdiga önskemål, familjernas uppgifter via Esbo Svenska Församling

Julvälgörenhet Esbo Svenska Församling önskade att vi skulle bidra med hjälp först
på våren då folk måste böja betala av allt som de köpt på kredit till julen



Sockor till yllesocksinsamlingen till coronavårdarna som Esbo mf ordnade

Direktdonation till förskolepojke i familj med dålig ekonomi på våren



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Esbo Marthaförenings marthakrets

Syrsorna år 2021

Marthakretsen Syrsorna grundades år 2010. Under år 2021 avgick tre medlemmar. En ny medlem

anslöt sig till kretsen, men avled under året. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut

till 22.

Styrelsen bestod under år 2021 av:

Marita Tiirikainen, ordförande

Harriet Pauli, viceordförande

Christiane Falenius, kassör

Gun-Britt Aminoff, sekreterare

Eva-Stina Berglund, medlem

Elisabeth Christiansen, medlem

Eivor Svens, medlem

Christiane Falenius ansvarade för medlemsregistret.

Marianne Avellan verkade som kretsens ombud

Kretsen sammankom under året endast fyra gånger p.g.a. covid.19-pandemin. Försök till

ytterligare ett kretsmöte, ute, i maj, måste annulleras p.g.a. dåligt väder. Årsmötet i februari

annullerades och styrelsen kom överens om att fortsätta ytterligare ett år. Ingen medlemsavgift

inkasserades.

Årets kretsmöten och program:

Vårens alla kretsmöten annullerades

22.9

Då coronaläget på hösten verkade lugnare träffades kretsen i Olars kyrkas svenska

församlingslokal. Föredrag om åldrande, två museibesök (smittrisken bedömdes som mindre än i

Olars kyrka) och kretsens uppskjutna jubileumsfest planerades. Föredraget måste tyvärr

annulleras. Glatt återseende efter lång paus.

18 syrsor deltog

13.10 Besök med guidning på Didrichsens museum på Granö. Utställningen över Björn Weckström

verk ansågs mycket intressant.

15 syrsor deltog



10.11

Besök på Esbo Moderna Konstmuseum Emma i Hagalund där man visade konst av Konrad Mägi.

Utställningen var intressant och dessutom fanns nu möjlighet att i muséets kafé dricka en kopp

kaffe tillsammans, vilket mycket uppskattades.

14 syrsor deltog.

8.12

kunde kretsen äntligen fira sitt 10-årsjubileum (11 år) och därtill julfest i rätt så nyöppnade

restaurang Haukilahden Helmis ”kabinett”. Stämningen var hög.

19 syrsor deltog

Styrelsemöten

Under året hölls 1 styrelsemöte ”live”, 8.9, medan resten av styrelsearbetet sköttes på distans per

email och mobil.

Övriga möten

Kretsen ordförande Marita Tiirikainen deltog i EMS:s styrelsemöten både live och på distans.

Kretsens ombud Marianne Avellan deltog i två distriktsmöten i Sibbo.

Välgörenhet

Penningdonationer:

600 € till årets Luciainsamling

100 €:s köpkort till behövande familj, via Esbo församling

Övrig välgörenhet blev igen tyvärr inte av p.g.a. coronaläget

Övrigt

Martha-tygkassar delades ut till alla kretsmedlemmar

Esbo den 9.1.2022

Gun-Britt Aminoff

sekreterare


