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Noux Marthakrets
Årsberättelse för år 2022

År 2022 är har varit ett jubileumsår för Noux Marthakrets då vi fyllt 110 år.

Noux marthakrets består av 17 medlemmar, varav en hedersordförande. Medlemsantalet har
minskat med en person under året, då Anne Huldin har avgått. Vår äldsta medlem är 96 år och vår
yngsta är 67 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 Ulla Rönnberg

Revisor Helena Kilpeläinen
Revisorsuppleant Tua Dyhr

Ingen medlemsavgift har inbetalts under året på grund av ringa verksamhet då pandemin fortsatt.

Inge-Gerd Berghäll är ansvarsperson för medlemsregistret.

KRETSMÖTEN

Vi har hållit 5 möten under året och firat våra 110 år vid två olika tillfällen, utflykt till
Pentala i juni och jullunch på Backby gård i december.
Tyvärr har corona pandemin fortfarande inverkat på vår verksamhet.

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

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

AKTIVITETER

Flere av medlemmarna har under året deltagit i teaterbesök, som ordnats av Esbo
Marthaförening.

Dessutom har det ordnats Må bra dagar och i dem har också flere medlemmar från
kretsen deltagit.



Mattby kretsen firade 30 årsfest och Teta gratulerade, också Norra kretsen
har firat jubileum, 100 år, och där gratulerade både Teta och Marit.
.

REPRESENTATION

Margareta Strömberg och Marit Björkskog-Broström har deltagit i distriktsmötet som
hölls i Österbotten, Nykarleby, i april.
Margareta Strömberg har deltagit både på distans och på plats vid Esbo
Marthaförenings årsmöte och styrelsemöte samt vid Marthaförbundets vår- och
höstmöte.

UPPVAKTNINGAR

Ingen av medlemmarna har fyllt jämna år under 2022.

SOCIAL VERKSAMHET

Vi har bidragit med förnödenheter till Ukraina insamlingen.
Donationer under året: Vi har i år gett vårt stöd till Esbo Lucia insamling, 300€.

På våren besökte vi Esbo begravningsplatser och lade liljekonvaljer på avlidna
Nouxmarthors gravar.
Kretsen har åtagit sig att tills vidare sköta om Jenny Bergholms grav.

Vi har sakta återvänt till vardagen och kunnat hålla flera möten än under de senaste åren. Corona-
pandemin har delvis grasserat ännu och begränsat mötesantalet, men i stort sätt har verksamheten
löpt normalt.

Vi har firat vårt jubileumsår i två omgångar, på sommaren med utflykt till Pentala där 11
medlemmar deltog och nu till jul med en jullunch där hela 15 medlemmar deltog.

På styrelsens vägnar,

Esbo, den 4 januari 2023

Margareta Strömberg Eva Dahl
ordförande sekreterare



Köklax Marthakrets   8.1.2023 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

Köklax Marthakrets är grundad år 1914 och är den nästäldsta av Esbo marthaförenings nio kretsar.  

 

Tema 2022:  Upplevelser och kunskap för själ, hjärta och handlag. 

”Vi har erbjudit våra medlemmar aktiviteter som förenar våra kvinnor och ger oss en 
fin gemenskap. Vi har strävat till att uppmuntra våra medlemmar, oberoende ålder, 
att våga komma ut och träffas, umgås och berätta om egna erfarenheter.” 

 

Medlemmar 2022:  

I slutet av år 2021 hade vi 44 medlemmar, under 2022 har vi fått 11 nya medlemmar och vi har nu 55 
medlemmar. 

 

Styrelsen: 

Under årsmötet 14.3.2022 valdes kretsens nya styrelse. Ordförande valdes genom sluten omröstning. 

 

STYRELSEN 2022 består av följande medlemmar  

Beatrice Fallenius, ordförande + vice kassör  

Nina Fagerholm, vice ordförande  

Sabina Salakari, sekreterare  

Babsi Blomster, vice sekreterare  

Camilla Pohtokari, teateransvarig och ansvarig för nätsidor samt sociala medier  

 

Utanför styrelsen, medlemmar med särskilda ansvarområden:  

Marita Helminen, kassör  

Marianne Ahola, ansvarar för listan av kaffeturer  

Iwe Ekström, ansvarig för arrangemang av sommarresan och kontaktperson gällande ärenden av 
möteslokalen mm 

 

Månadsmöten: 

6 st. (februari, mars, april, augusti, september, oktober) 



Årsmöte: 

14.3. (flyttats från januari, p.g.a. pandemins restriktioner). Val av ny styrelse. 

 

Styrelsens möten 2022: 

25.4. Vi gick igenom styrelsens uppgifter 

30.10. Planering för 2023 

 

 

Månadsmöten / aktiviteter / antal deltagare verksamhetsår 2022 

28.2. Bivax – vad, hur, varför /    12 

14.3. Årsmöte    18 

28.3. Vi träffar en stickfantast / Markus Haakana  32 

25.4. Acu Haven, acu pressur/ Camilla Ylenius  32 

30.5. Vårfest på Ravintola Hummus i Köklax  34 

18.6. Sommarresa, till Väst-Nyland   27 

26.7. Martha-kaffe    6 

22.8. Städkväll    10 

29.8. Restaurering av antika trämöbler / Barbro Blomster 27 

26.9. Själarnas Ö – skådespelarbesök av Kira-Emmi  34 

 Pohtokari, som berättade om pjäsen och vad som händer bakom kulisserna. 

31.10. ”Tack för maten, mamma” -boken. Författarbesök 32 

 av Daniela Andersson. 

28.11. Julfest    38 
  

Teaterbesök: 

Svenska Teatern: Är det hett här och Själarnas Ö. 

 

Social verksamhet: 

Fortsatt hjälpverksamhet till FYNDA, Turvakoti Pellas i Esbo, Olarinluoman tukiasunnot, åldringshem. 

Vi har stickat sockor, vantar, filtar, sjalar till ovannämnda instanser. 

Köklax-dagarna lördagen 24.09.2022, Kauklahden koulu, vi sålde bakverk och sockor etc. Vi har 
samlat in pengar för egen verksamhet för diverse extra utgifter. 



 

Ytterligare: 

Vi har samlats för Yoga fyra gånger i september 2022 på Valhalla i Köklax. Alexandra Bonsdorff var 
instruktör.  Deltagare 22 st. 

Vi hade möjlighet att delta i Må bra -dagen, 7.9. och 10.9. Deltagare 11 st. 

13.10. Vi fick pröva på Footbic, plats Träskby möteslokal. Instruktör Marina Selenius. Vi var två från 
Köklax Marthakrets, fyra från andra kretsar. 

 

Medlemsavgiften: 

30,00 euro 

 

Beviljade understöd: 

Marthaförbundets föreningsstöd: 200,00 euro 

 

Anskaffningar: 

Bärbar dator á 199,00 euro 

 

Annat: 

Kretsens hemsida koklax.martha.fi 

Kratsens Facebook sida Köklax Marthor 

 

Slutord: 

Äntligen har pandemins restriktioner lättat och vi har kunnat hålla möten igen normalt. Vi har haft 
ett aktivt år och vi har fått många nya medlemmar. Vi kommer att fortsätta med samma linje även 
2023.  

År 2024 ansvarar kretsen för traktering på Esbo Marthaförenings årsmöte i Lagstad hembygdsgård i 
Esbo Centrum. 

Vi har redan börjat planera för kretsens 110 års jubileumsfest år 2024 och kommer att fortsätta med 
det även 2023, varför styrelsen beslutit sitta för två år i rad, 2022 – 2023. 

 

 

Esbo. 8.1.2023 

Styrelsen för Köklax Marthakrets 



Jubileumsskylten designad av Anne Molander, sågad av Magnus 

Selenius, målad av Embla Selenius 

 

 

Esbo norra Marthakrets   

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

År 2022 firade Esbo norra Marthakrets sitt 100-årsjubileum med olika 

jubileumsinslag under årets lopp. Coronaepidemin hade gjort oss försiktiga och vi garderade oss med att 

avstå från strikta planer och i stället reagera spontant enligt omständigheterna.  Kretsen har varit öppen 

utåt och försökt hitta nya rutiner inför det nya verksamhetsseklet. 

I början av året bestämde vi att minska på byråkratin. I stället tänkte vi oss ett system med roterande 

uppgifter bland dem som är på plats och snabb information via FB, WhatsApp och epost. Systemet kräver 

en längre inkörningsperiod. Så här i slutet av året är det svårt att minnas vad som har hänt, hur det gick och 

varför.  

Programmet för februari var tänkt som ett vintermöte och det blev det. Snön vräkte ner och täckte hela 

norra Esbo, de flesta höll sig hemma. Två marthor var på plats, de skottade vägen till parkeringsplatsen och 

njöt sedan av mjuk snö i en härlig yllesockspromenad runt husen. Tre par sockor i nysnö kändes mjukt och 

värmande för fötterna.  

I slutet av mars inföll norra kretsens egentliga födelsedag och med den lanseringen av kretsens 100-

årshistorik Hållbar gemenskap, skriven av Matts Dumell.   Kalasbordet avnjöts tillsammans med Folkhälsan 

i Esbo socken som hade vårmöte i Gamla skolan samtidigt. 

På påsksöndagen ordnade kretsen tillsammans med Pro Rödskog, den lokala Lionsklubben och scouterna 

från Pohjois-Espoon kalahaukat ett välbesökt påskjippo. Det kan ses som en fortsättning på den långa 

marthatraditionen med påskbasarer som legat nere sedan 1991. 

På vår ”normala” marthakväll i april lärde vi oss göra bivaxdukar.  Och i maj var det som vanligt dags för 

plantförsäljning. 

I början av juni lyckades kretsen äntligen ordna en utflykt till Pentala skärgårdsmuseum med guidning, 

rundvandring och planeringsmöte på sandstranden. En fin dag med dramatiska moment. 

Marthadagen 26.7 planerades som en trädgårdsfest för alla Esbomarthor ute i vackert solsken. En titt på 

den lokala väderprognosen fick oss att flytta inomhus i sista stund. Sommarens första och enda? ösregn 

började precis då gästerna anlände. Men många vänner, fritt umgänge, fint kaffebord, vackra folkdräkter 

och dragspelsmusik bidrog till den festliga stämningen. Två stora silvermärken (Marina Lindfors och Maria 

Leoncini) och tre guldmärken (Marina Selenius, Birgit Gustafsson och Mona Laine) utdelades.  Dessutom 

överraskade kretsen mig personligen (dvs Nenne) med en  utnämning till kretsens eldsjäl. Motiveringen 

gjorde mig stum, lite eftertänksam och djupt tacksam för den starka samhörighet marthorna står för.  

På hösten gick vi igenom 72h beredskapsmaterialet, lärde oss grunderna i släktforskning och fördjupade 

vår historiska kunskap hos de finska marthorna som bjöd på ett intressant föredrag om presidentparet 

Ståhlberg.  I  jubileumsårets program ingick också en exkursion till Bodom gård där Gunnar Heimburger 

berättade om gårdens historia medan marthorna åt laxsoppa och drack kaffe. 



Inför julen blev det julfest tillsammans med jordbrukarna, en gammal tradition som vi lyckats hålla vid liv. 

Kretsen har i egen regi också varit på Fallåker och Lilla Teatern där Min fantastiska väninna firades med 

bubbelvin. Vi har deltagit i må bra-dagar, stickat sockor till bl.a. förskolebarnen och på många sätt jobbat 

med Pro Rödskog för att bevara det gamla skolhuset.  

Tack till alla som deltagit och stött vår verksamhet.  

 

Styrelsen för Esbo norra Marthakrets 

gm Marianne Woivalin  

 

Styrelsen år 2022 har bestått av Marina Selenius, ordf., Marianne Woivalin, viceordf., Veronika Hoffman, 

kassör (ny), Mikaela Ahlfors (registeransvarig), Birgitta Hedeman och Birgit Gustafsson. FB-ansvarig Bibi 

Jakobsen-Korvenoja, verksamhetsgranskare Mona Laine och Lena Lindfors. 

Medlemsantal 57 

 

 

 

 

 

 Gamla skolan i festdräkt 
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Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen år 2022 Ordförande Tuula Holmberg
Vice ordförande Marianne Blom
Sekreterare Åsa Boxberg (lämnade sin post i december p.g.a flytt

utomlands)
Vice sekreterare Titti Ågren
Kassör Anita Lindström
Vice kassör Anne-May Karlsson
Styrelsemedlem Nina Martola, vald för 2022-2023
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

Covid-19-pandemin påverkar kretsens aktiviteter ännu i början på året. De ordinarie sammankomsterna
startar först i början på mars. Ordföranden håller dock medlemmarna uppdaterade via månatliga
Marthainfon som sänds ut till medlemmarna.

Styrelsen har haft fyra (4) styrelsemöten av vilka två (2) på distans. Ordinarie månadsmöten har kretsen
hållit sju (7), med totalt 230 deltagare. Årsmötet arrangerades som e-postmöte i januari.

Kretsen fick tre (3) nya medlemmar, en (1) medlem har avgått och en (1) medlem har avlidit.
Medlemsantalet var således 64 vid årets slut.

Kretsens månadsmöten under det gångna året:

Januari : Årsmötet ordnades via e-post (och brevpost)
Februari: Inget möte
Mars: Footbic / Marina Selenius
April: Intressebevakning och vårdtestamente / Distansföreläsning av Marthaförbundet (ordnat

av Marthini-kretsen)
Maj: Blommor och blad / Anita Lindström och Harriet Lindroth-Niskanen
September: Aurora Karamzin / Märtha Norrback (Mannerheim museet)
Oktober: Ta hand om minnet / Viviane Azema (Nylands Minneslots)
November: Vinprovning / Tom Ahlfors
December:: Julfest / Esbo Lucia

Årsmötet som ordnades via e-post  (och brevpost) lyckades mycket bra även detta år. Av alla 63
medlemmar deltog 30 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 2021 och likaså styrelsens förslag till val av styrelse för år 2022.
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Kretsmötena kunde vi äntligen köra igång med i mars. De ordinarie månadsmötena har byggts upp
enligt gammalt mönster och hållits i Lagstad hembygdsgård. En intressant föreläsare startar mötet och
sedan har vanliga mötesärenden tagits upp. Lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster, har hållits på alla
möten. Kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar för, har ordnats på alla möten. Vi
har också haft boktorg, till vilket medlemmarna hämtade med sig och kunde plocka åt sig intressanta
böcker. Även pausgymnastik ledd av Ulla Falkstedt hölls på mötena. En för kretsen ny
Marthalystringssång togs i bruk.

Marthainfobrev till kretsens medlemmar har skickats ut 11 gånger av ordföranden per e-post under året.
Infobreven har innehållit aktuell information om mötena, teaterföreställningar och andra aktiviteter samt
information efter de möten vi haft till dem som inte kunnat delta. Förutom de vanliga marthainfobreven
har också årsmötesdokument och annan mellantidsinformation 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 regelbundet med aktuell marthainformation.

Övrig verksamhet inom kretsen:
Covid-19 strulade till en del av teaterföreställningarna under början av året men de ordnade sig till sist.

- Fallåkers jubileumskavalkad sågs i mars av 17 marthor och några avecer. Kretsens blombukett
gavs åt Jalle Åkerlund.

- Ett antal marthor deltog i Marthornas Kyrkosöndag i Esbo domkyrka i mars där en av
bembölemarthorna uppträdde med textläsning.

- I april användes lotteriintäkterna från månadsmötet samt 270 euro som marthorna själva samlat
in för att anskaffa hygienartiklar och torrskaffningr till ukrainare i Esbo. Även 20 par sockor
packades ner. Övriga kretsar i Esbo deltog också med egen insamling. Donationen gick via den
finska diakonin i Esbo centrum.

- I Bemböle skola, som staden beslutat stänga, hölls avskedsfest i slutet av maj och 10 marthor
hjälpte till med att baka kakor och bullar till festen.

- Två marthor ställde upp som kaffekokerskor på Lagstad hembygdsgårds trevliga 20-årskalas i
slutet på maj. Vi uppvaktade hembygdsföreningen med en marthavas och kretsens historik.

- Trädgårdsmarthorna promenerade sista maj i regnväder på Oitans naturstig med en avstickare till
Villa Dalbys trädgård. 5 marthor deltog.

- Skräpplockningstalkot runt Esboån i Östersjöanda drog 14 hurtiga deltagare.
- Bemböle kretsen tog initiativet och ordnade en bussresa till Raseborgs sommarteater och såg

den underbara musikalen All Shook Up i juli. Ca 30 esbomarthor deltog varav 8 bembölemarthor
med 5 avec.

- Till barnen som började i Lagstad förskola i augusti donerade vi 32 par stickade yllesockor.
- I september promenerade 4 trädgårdsmarthor  i Esbo Centralpark och beskådade naturens under

och Domsby koloniträdgård.
- Intäkterna från oktobermötets lotteri användes för att inhandla hygienartiklar till De bostadslösas

natt i oktober. Grejerna överlämnades jämte 30 par yllesockor till Askel/Kalliola.
- Ett antal kulturmarthor åkte i oktober tillsammans till Grankulla och lyssnade på Mark Levengood

i Nya Paviljongen.
- Till Ukraine Aid i Lippulaiva levererade vi i november 27 barnvästar och -tröjor som en

bembölemarthas mamma stickat. Samtidigt donerades också 10 par vuxen- och 10 par
barnsockor.

- På svenska dagen festen på Carlberg i Gammelgård berättade författaren Ulla-Lena Lundberg
om sin nya bok ‘Lyser och lågar’. 7 bembölemarthor deltog.

- Några kulturmarthor besökte EMMA i november och såg de intressanta utställningarna Collection
Kakkonen, På spaning efter nutiden, Tapiola Wirkkala - Form och Mauri Kunnas.
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- På decembermötet deltog vi i kampanjen som samfundet Siskot ja Simot ordnade. Vi skrev på 40
julkort (till förmån för Minnesförbundet) som sedan delades ut till ensamstående i Esbo via
hemvården i Esbo.

- Esbo lucia 2022 (Lene Murtomäki) besökte kretsens julfest. Under kvällen ordnade vi en frivillig
luciainsamling som hämtade in 141,55 euro som betalades in på luciainsamlingens konto till
förmån för Hyvä Arki.

- Kretsen har också i december donerat 55 par yllesockor till Hyvä Arki för att delas ut innan jul till
behövande.

- Under årets lopp har nyfödda på Esbo sjukhus (Jorv) mottagit en stor mängd stickalster såsom
babymössor, -vantar och -sockor (ca 70 st). En marthasinnad väninna till en av våra marthor har
stickat 22 babytröjor, 34 babymössor och 20 par sockor/vantar också till Jorv.

Ca 10-15 stickglada marthor har stickat sockor för olika humanitära ändamål inom Esbo såsom ovan
nämnts. Vi är väldigt tacksamma för garnet Esbo marthaförening bekostat.

Donationer 2022
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. Ukraine Aid i Esbo och Askel/Kalliola fick
intäkterna från två olika månadslotterier.

Verksamhet utanför den egna kretsen:
- Marthaförbundets årsmöte ordnades i april i Nykarleby och 9 bembölemarthor deltog.
- Mattby Marthakrets firade sina 30 verksamhetsår på Esbo gård i maj. 3 bembölemarthor var

inbjudna. Kretsen uppvaktades med en inbetalning till Martha Centr i Lettland.
- På Afton vid Esboån i början på juni hjälpte 3 bembölemarthor med att grilla korv och steka

våfflor i Esbo Marthaförenings regi.
- Tre marthor från Bemböle stod i juni vid Marthaförbundets bord på Medborgartorget i Helsingfors

och delade ut förutom marthainfo och marthaglädje också morots- och gurkstänger på den stora
finlandssvenska Sång- och musikfesten.

- Norra kretsen firade sin 100-åriga verksamhet på Marthadagen i juli. 12 bembölemarthor deltog.
Kretsen uppvaktades med kökshanddukar med fisktema och konserverad smartfisk.

- Esbo Marthaförenings Må bra dagar som denna gång ordnades i Majvik i Kyrkslätt under två
olika dagar i september lockade 13 bembölemarthor.

- På strömmingsmarknaden i oktober i Helsingfors deltog 1 bembölemartha vid Marthaförbundets
infotält under ett tre timmars pass.

- I oktober såg 18 bembölemarthor den tankeväckande pjäsen Själarnas ö på Svenska Teatern
som Mattby Marthakrets skötte biljettreserveringen till.

Samarbetspartners:
Bembölekretsen har under 2022 haft ett gott samarbete med Esbo Marthaförening och dess övriga
kretsar, Esbo hembygdsförening, Folkhälsan i Esbo socken och Esbo svenska och finska församling.
Esbo hembygdsförening har låtit kretsen hålla sina möten i Lagstad hembygdsgård.

Kretsens ordförande Tuula Holmberg har representerat Bemböle Marthakrets i Esbo Marthaförenings
styrelse där också Nina Martola fungerar som sekreterare och Anita Lindström som kassör. Kretsens
vice ordförande Marianne Blom sitter i Marthaförbundets valnämnd för val av styrelseledamöter till
förbundets centralstyrelse.

Esbo den 6 februari 2023                                                                    Bemböle Marthakrets / Styrelsen
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Några plock ur fotoalbumet:

Footbic under ledning av Marina Selenius 7.3.            Bembölemarthor i Nykaabi 24.4.

Förnödenheter på väg till ukrainare i Esbo 26.4. Skräpplockningstalko vid Esboån 23.5.



MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

Kretsen har fungerat i 30år och firade jubileet på Esbo Gård i maj.

Årsmötet 11.1.22 hölls digitalt p.g.a  corona restrikioner. Medlemmarna fick sig tillsänt 
verksamhetsberättelsen 2021 och verksamhetsplan 2022 via e-mail.

STYRELSE

Styrelse för 2022: Christina Fyhrquist, ordförande, Raija-Liisa Roos, viceordförande, Siv 
Kindstedt, kassör, Asta Kolma, sekreterare, medlemmar Margareta Kytö och Annika 
Fallenius.

Styrelsen har sammanträtt 2 ggr hos Fyhrquist och Kytö.

MEDLEMMAR

2 nya medlemmar har antagits. Kretsen hade 31.12.22 59 medlemmar, varav en från annan 
förening. 8 Marthor är senior medlemmar. 3 medlemmar har skrivit ut sig.

EKONOMI

Kretsens medlemmar har betalt 20 euro i medlemsavgift.

HJÄLPVERKSAMHET

Vi understöder Marta Centrs Riga på olika sätt bl.a. skickades nio lådor till julen med

förnödenheter. Flera Marthor hade stickat sockor som skickades dit. Iluta Lace har tackat för 
gåvorna.

Vi håller kontakt med vår vänfamilj. Frivilliga bidrag från försäljning på möten har använts till 
deras förmån.

Christina har varit i kontakt med Esbo församlings diakoni och kretsen har stött en 
hjälpbehövande 5-personer familj som till jul fick två kassar fyllda med livsmedel och 
julgodis.
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VERKSAMHET 

20.2.22  Esbo MF:s årsmöte hölls digitalt via

Teams

  7.6.22   "Afton vid ån", 4 medlemmar ställde upp

27.7.22   Raseborgs sommarteater "All Shook up". 4 st 

  7.9.22   Må bra-dag, Majvik. 18 st

1.10.22  "Evigt ung", Sv T., 30 st

8.10 22 och 13. 10 "Själarnas ö", Sv.T. 9 resp. 6 st

27.10 och 3.12 "Kris och katastrof i Mumindalen", Lillan, 12 resp.22 st

14.11.22 Sommarö Marthor bjöd in till Vikingaborg på

informationskväll om Östersjön. 4 st

17.11.22   "Min fantastiska väninna", Lillan. 21 st

Mattby Marthor har samlats 5 ggr 2022 på kretsmöten samt vår- och julavslutning med i 
medeltal 32 personer per gång.

8.3    Gäst Kenneth Nars som talade om nya trender i matkulturen. 37 delt.

12.4   Gäst Merete Mazzarella som talade om viktiga händelser i livet. 28 delt.

13.9   Gäst Ulla Tillander-Godenhielm som berättade om familjen Tillander.35 delt.

           Före mötet ställde Esko från Seniorshop i Halikko ut höstkläder i foajen.

11.10  Gäst Ritva Blomqvist från antikaffären på Högbersgatan. Hon gick runt och värderade

            våra medtagna dyrgripar. 31 delt.

8.11    Lotteri och frågesport. Insamling till Martha Centrs i Riga. 26 delt. 

Mattbykretsen firade sitt 30-års jubileum på Esbo gård med medlemmar och några inbjudna 
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gäster. Verksamhetsledare Annika Jansson från Marthaförbundet höll festtalet.

Förtjänsttecken utdelades: lilla guldmärket till Christina Fyhrquist och Raija-Liisa Roos, stora 
silvermärket till Pia Kytö.

Allsången leddes av Markus Smeds på gitarr. Maria och Tomas Höglund uppträdde.

Den utsökta menyn var planerad av Axel Charpentier.

Festen var slut kl. 21 och sedan busstransport hem.

Julfesten hölls i Gäddhuset 13.12. 31 medlemmar deltog och två gäster från Bemböle.

Runda Munkens Catering skötte mat och servering och det fungerade utmärkt.

Esbo Lucia, Lene Murtomäki, gästade oss och sjöng vackert.
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Marthakretsen Marthini, Esbo Marthaförening r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2022 

 

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 fyra gånger.   
 
Medlemmar 
Fyra nya medlemmar har antagits till kretsen. I slutet av året hade kretsen totalt 110 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 tolv evenemang under året. Därtill har medlemmarna deltagit i några möten 
och föreläsningar av vilka en del har hållits digitalt, ordnade av föreningen och Marthaförbundet. 
Medlemmarna har kunnat se musikalerna Mary Poppins och Så som i himmelen tillsammans med 
andra Esbomarthor. Därtill har vi sett Kris och Katastrof i Mumindalen på Lilla Teatern och Själarnas ö 
på Svenska Teatern. Ett par medlemmar har jobbat som frivilliga i marthatältet på Helsingfors 
strömmingsmarknad. Kretsens medlemmar har stickat yllesockor och mössor som blivit donerade till 
välgörenhet, bl.a. 52 par yllesockor och 15 mössor till hjälpcentret Suomenoja Ukraine Aid. Några 
medlemmar har deltagit i olika motionsevenemang. Några medlemmar har donerat blod hos Röda 
korset i Iso Omena. En medlem har fått det stora silvermärket tilldelad och en annan medlem har fått 
det lilla guldmärket tilldelad under året.  

I februari hade vi kretsens årsmöte på distans samt en litteraturkväll med temat Min bok. I mars 
ordnades en skogsutfärd till Linlo, Kyrkslätt. En föreläsning med rubriken Viktiga dokument ordnades 
i april. I maj besökte vi Fiskartorpet och fick bekanta oss med Tove Janssons konst där samt åt middag 
efteråt. Sommarfesten ordnades som knytkalas i juni.  

I augusti bekantade vi oss med hälsonaturstigen i Olars. Det ordnades lakritsprovning i september. Vi 
hade festmiddag och likörprovning i oktober samt besökte Musikmuseet Fame i Böle. Julpyssel 
ordnades under november månaden och i december hade vi en julfest i Köklax.  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE, MARTHAKRETSEN LE MAGNIFIQUE 2022

År 2022 var kretsens femtonde fulla verksamhetsår (verksamheten började i december
2007). Kretsens ändamål att främja matlagningskultur och kunskap bland medlemmarna.

Under året har vi lyckats hålla medlemsantalet stabilt. Medlemmarna har deltagit Esbo MF
verksamhet under året. 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.

Anders Wikholm, ordförande



Esbo Marthaförening rf

Krets: 29:orna

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

 

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, 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 

 21.1.2022 Årsmöte (Online)

 

Februari 

 5.2.2022 Oittans flatarunda

           

Mars 

12.3.2022 Mary Poppins på Svenska Teatern

 13.3.2022 Möte (Majakka)

 

April

2.4.2022 Så som i himmelen på Kaupunginteatteri

 8.4.2022 Pizzaperjantai möte i Iso Omena

Maj             

 -

Juni

7.6.2022 Afton vid Ån

16.6.2022 Sommarsäsongsöppning på starndklippor i Mattby

20.6.2022 Finns sommarteater

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

                    

Juli

-



Augusti

13.8.2022  Traditionell kräftskiva på Munkholmen Tema: Safari

 

September

-

October   

8.10.2022 Själarnas Ö på Svenska Teatern

30.10.2022 Svampterapi i Linlo  

 

November

12.11.2022 Min fantastiska väninna på Lillan

18.11.2022 Stick och vinkväll hemma hos medlem, Jonna lärde och
fixade stickor och garn

 

December

3.12.2022 Traditionella julglöggen hemma hos medlem

 

Välgörenhet 

Hygienartiklar till Ukrainare, insamling tillsammans med Bemböle

Insamling inom kretsen genom att köpa sockor för valbart pris av
Jonna, vi donerade 70e till välgörenhet
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Esbo Marthaförenings marthakrets

Syrsorna år 2022

Marthakretsen Syrsorna grundades år 2010. Under år 2022 avgick en medlem. Inga nya

medlemmar anslöt sig till kretsen. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till

21.

Styrelsen bestod under år 2022 av:
Marita Tiirikainen, ordförande
May Bachér, viceordförande
Eivor Svens, sekreterare
Christiane Falenius, kassör
Elisabeth Christiansen, medlem
Gun-Britt Aminoff, medlem

Christiane Falenius ansvarade för medlemsregistret.

Inget ombud utsågs på årsmötet i februari.

Kretsen har under året sammankommit månatligen utom i januari samt under

sommarmånaderna.

Årets kretsmöten och program:

15.2.2022
Årsmöte i Olars kyrkas stora sal. Den nya styrelsen utsågs. Kort om vårens verksamhet.

16 Syrsor deltog

8.3.2022
Kretsmöte i Olars kyrkas svenska församlingslokal. Vi fick höra ett mycket uppskattat

föredrag om minnessjukdomar av läkaren Gustav Molander.

13 Syrsor deltog

12.4.2022
Kretsmöte i Olars kyrkas svenska församlingslokal. Kulturrådet Clara Palmgren höll ett mycket

personligt och livligt föredrag om ”gamla Hagalund”.

15 Syrsor deltog

17.5.2022
Utfärd till Gallen-Kallela museet Tarvaspää. Vi såg utställningen ”Gallen-Kallela som mentor”

där många av hans elevers verk fanns med. Kretsmöte på Café Zoceria.

16 Syrsor deltog
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13.9.2022
Besök på nyrenoverade Olympiastadion. Under rundturen med guidning presenterades

dagens stadion i relation till olympiaårets stadion samt stadionmuseet.

Efter rundturen samlades vi på stadionkaféet. Ett besök i stadiontornet kunde ännu göras.

12 Syrsor deltog

11.10.2022
Kretsmöte i Olars. Vi fick besök av Anja-Bi Pulkkinen som höll ett mycket intressant föredrag

om Helsingfors från tiden för Olympiska spelen 1952.

15 Syrsor deltog

01.11.2022
Besök med guidning i arkitektparet Aino och Alvar Aaltos hemmuseum i Munksnäs. Vi fick

bekanta oss med huset och dess inredning såväl som dess historia. Huset fungerade såväl

som familjens hem som arkitektkontor.

Efter besöket samlades många av oss på Café Torpanranta.

15 Syrsor deltog

29.11.2022
Syrsorna firade julfest i Olars. Trevlig samvaro. Fin julstämning.

14 Syrsor deltog

Övriga möten och program

23.4.2022. Marthaförbundets årsmöte i Nykarleby. En medlem deltog.

7.9.2022. Må Bra dag på Majvik. Tre medlemmar deltog.

Kretsens ordförande Marita Tiirikainen deltog i EMF:s styrelsemöten.

Kretsens ordförande Marita Tiirikainen deltog i Mattby Marthornas 30-års jubileumsmiddag

på Esbo gård.

Välgörenhet
Penningdonationer:

1000 € till Läkare Utan Gränser för att stöda deras verksamhet i det krigsdrabbade Ukraina.

60 € till Centrs Marta i Riga för att stöda kvinnostödcentrets verksamhet.

Stickade babyfiltar fördes till Helsingfors Marthaförening.

Esbo den 15.12.2022

Eivor Svens

sekreterare


