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ESBO MARTHAFÖRENING R.F.
GRUNDAD 1906

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018
Esbo Marthaförening r.f. är en stor förening med starka rötter, fina traditioner och ett aktivt samhälleligt
engagemang. År 2018 var det tredje jubileumsåret i följd i och med att Mellersta Nylands Marthadistrikt, dit
Esbo Marthaförening hör, firade sitt 110-årsjubileum. År 2017 hade Finlands 100-årsjubileum
uppmärksammats i verksamheten och 2016 firades Esbo Marthaförenings eget 110 årsjubileum. Även om
2018 var något lugnare än de föregående åren var verksamheten livlig och också kretsarna sjuder av
aktivitet.
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 26.2.2017:
Ordförande
Vice ordförande
Medlemmar

Annika Wikholm
Marianne Blom
Beatrice Fallenius
Christina Fyhrquist
Titti Holm
Ulla Lång
Jenny Roos
Margareta Strömberg
Anders Wikholm
Marianne Woivalin

Hedersordförande
Sekreterare
Kassör
Bokförare

Margareta Wikstedt
Nina Martola
Ann-Cathrine Ahlroos
Anita Lindström, Figurecraft

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året.
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Bemböle
Köklax
Mattby
Syrsorna
Marthini
29:orna
Noux
Le Magnifique
Norra

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.
Annika Wikholm var ersättare i Marthaförbundets centralstyrelse (2018–2019). Mellersta Nylands
Marthadistrikts ordinarie representant var Christina Grönroos.
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 397 enligt förbundets statistik per 31.12.2018, en ökning på 23 under 2018. Marthinikretsen
var den största kretsen med 78 medlemmar följd av Mattby och Bemböle.1 De minsta kretsarna var Le
Magnifque och 29:orna med 17 medlemmar. Medelåldern i föreningen var 61,5 år. Den lägsta medelåldern
(ca 45 år) hade Marthini, Le Magnifique och 29:orna. Äldst var man i genomsnitt (över 70 år) i kretsarna
Noux, Mattby och Syrsorna.
Medlemsantalet enligt förbundsregistret 31.12.2018
Medlemsantal
31.12.2017

Medlemsantal
31.12.2018

Förändring

Medelålder

1912

20

20

0

72,80

Köklax

1914

52

58

6

60,53

Norra

1922

44

46

2

66,13

Bemböle

1946

61

66

5

67,98

Mattby

1992

70

68

-2

72,16

Marthini

2003

70

78

8

45,29

Le Magnifique

2007

12

17

5

44,47

29:orna

2008

17

17

0

45,18

Syrsorna

2010

28

27

-1

72,85

Esbo Mf

1906

374

397

23

61,50

Krets

Grundad år

Noux

1

Siffrorna som Marthaförbundet uppger skiljer sig något från uppgifterna i kretsarnas egna årsberättelser och
distriktets årsrapport, förmodligen beroende på att förbundet tagit ut statistiken vid årsskiftet medan de slutliga
uppgifterna för 2018 kan ha sänts in till förbundet på det nya årets sida.
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Åldersfördelningen 31.12. 2018 enligt förbundsregistret
Åldersgrupp

Antal medlemmar

Nya

Avgångna

Under 20 år

7

3

0

20–30 år

8

1

0

31–40

14

2

0

41–50

79

7

3

51–65

108

15

4

Över 65

175

13

12

Totalt

391

41

19

Medelålder 61,50

VERKSAMHETEN
Verksamhetsåret började med ett årsmöte, där Le Magnifique stod för värdskapet. Ordföranden Annika
Wikholm inledde med att hälsa de närvarande välkomna. Hon gav en kort tillbakablick över
verksamhetsåret 2017 och tackade alla som på olika sätt hjälpt till.
Liksom tidigare år har aktiviteterna år 2018 bestått av kulturella begivenheter, en omfattande social
verksamhet, matlagning och motion.
MATLAGNING
Det ordnades en vardagsmiddag med Martha den 11 april i Mattlidens skola under ledning av Louise
Merus. Antalet deltagare var 18.
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 71 elever.
Köklaxkretsen har samarbete med seniorboendet Hulda och Malva med temat matlagning. Några marthor
från de andra kretsarna har också varit med och lagat mat med och för dem som bor på hemmet. Också
pyssel har funnits på programmet.
MOTION
Under 2018 ordnades det Må Bra-dagar på
Kaisankoti, lördag 29.9 och tisdag 2.10 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 sammanlagt 60.

Rast vid Kvarnträsk under Må bra-dagen 29.9
(foto: Nina)
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KULTUR OCH RESOR
Medlemmarna i Esbo Marthaförening erbjuds många möjligheter till förmånliga kulturella aktiviteter.
Under 2018 sponsrade föreningen teaterbesök till tre olika teatrar. Finns sommarteaters föreställning Stora
stygga vargen sågs av sammanlagt 84 personer från föreningen den 18 juni. Den 30 september hade Esbo
Marthaförening köpt in en hel föreställning av Folk och Rövare i Kamomilla stad på Fallåker. Den sågs av
157 personer. Till musikalen Chess på Svenska teatern stod tre olika föreställningar till buds, den 3 och 6
oktober och den 1 december. Föreställningarna sågs av sammanlagt 262 personer.

Tre olika resor fanns på programmet under året. Den 17–18 augusti deltog ett
tiotal marthor från föreningen i Nordiska kvinnoförbundets (NKF)
sommarkonferens på Åland. Deltagarna ordnade själva sina resor men Esbo
Marthaförening sponsrade deltagandet. Till Skördefesten på Åland den 21–23
september ordnades en gemensam bussresa med 49 deltagare.

Skördefestsbord (foto: Benita
Ramstedt)

Esbo Marthaförenings egen höstresa gick till Kotka. Programmet inleddes med guidade rundvandringar på
Maritimcentret Vellamo, där också lunchen åts. Efter det var det guidad rundtur med buss i staden och som
sista programpunkt besök på Langinkoski kejserliga fiskestuga. Besöket började med eftermiddagskaffe och
sedan fanns det möjligheter att ströva omkring på området innan själva fiskestugan presenterades.

Marthor från Esbo Marthaförening får en presentation av tsar Alexander III:s fiskestuga
(foto: Nina)
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Kretsarna ordnade också egna utflykter, musei- och teaterbesök och kortare och längre resor.
Marthinikretsen åkte på resa ända till Ungern med anledning av sitt femtonårsjubileum och 29:orna åkte på
jubileumsresa till Berlin med anledning av sina tio år.

SOCIALA INSATSER
Esbo Marthaförening r.f. bedriver en omfattande social och understödjande verksamhet. Bidragsposten var
mindre än under fjolåret, men sammanlagt kunde ändå understöd för lite drygt 30 000 euro delas ut. De
svenska skolorna i Esbo, både lågstadier och högstadier, fick stipendiemedel till våravslutningen. Gäddvik
svenska barnträdgård har fått ett bidrag liksom föräldraföreningen vid Lagstads daghem och förskola samt
personalen vid Lagstads skola. Fortsatt bidrag för ingrediensköp har getts till en matlagningsgrupp för
flyktingpojkar i Grankulla.
Vidare har understöd gått till församlingens diakoniverksamhet, Folkhälsans och Ebufs luciainsamlingar,
Esbo-Grankulla veteraner, veteranänkor och lottor, Missionskyrkan i Ekenäs, MartaCentr i Riga, Rosa
bandet samt Förbundet för mödra- och skyddshem. Kyrkans utlandshjälp har fått bidrag både till
katastroffonden och kvinnobanken, och Esbo hembygdsförening har fått ett verksamhetsbidrag. Nya
organisationer på understödslistan för 2018 var Arcada – morgondagens hjältar, Hope samt John Nurminen
säätiö.
Inför julen har de sex svenska åldringshemmen i Esbo fått 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. En del har gått till Jorvs
sjukhus och till pojkarna på en
flyktingförläggning i Kilo. 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.

I kretsarna har det stickats (foto: Ulla Lång)
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MÖTEN OCH AKTIVITETER
Kretsarna har regelbundet hållit kretsmöten med varierande program. Man diskuterar, stickar och dricker
kaffe 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 2018 har Esbo Marthaförening varit representerade på följande möten:
•
•
•
•
•

Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte 22.3 på Vanda lantbruksmuseum (9 betalande
deltagare från EMF)
Marthaförbundets vårmöte 5.5 i Åbo (29 deltagare från EMF)
Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelsemöten (Annika Wikholm)
Mellersta Nylands Marthadistrikt höstmöte 9.10 i Söderkulla nya kyrka (13 deltagare från EMF)
Marthaförbundets höstmöte 17.11 i Victoriahuset (10 deltagare från EMF)

Inför Marthornas Kyrksöndag på Marie bebådelsedag deltog några marthor i planeringen och skrev
bönetexterna tillsammans med kaplan Heidi Jäntti från Esbo svenska församling. Marthor från Marthini och
Bemböle läste förbönstexterna och bar upp kollekten. Som gudstjänstbesökare fanns fjorton marthor med.
I början av april lärde sig 20 marthor hur man kan minska på kemikalieanvändningen i vardagen med Anita
Storm som föreläsare, och i början av maj åhörde 29 Esbomarthor Elli Fléns föreläsning om Kvinnor i
fredsarbete ordnad på Hemvrån av Helsingfors marthaförening, Mellersta Nylands Marthadistrikt och
Global Aktion/Finska Missionssällskapet.
Marthor från de olika kretsarna har också ställt upp med matlagning och försäljning på ett par olika
evenemang:
•
•

Kulturen kring Ån 15.5 vid Lagstads hembygdsgård
Motonet GP och Youth Athletics Games 14–16.6 på Alberga sportplan.

DONATION TILL ESBO STADSMUSEUM
Den 8 februari överlämnade Esbo Marthaförening ett antal arkivhandlingar och föremål till Esbo
stadsmuseum. Donationen överräcktes av Marianne Blom och Marianne Woivallin och den togs emot av
intendent Virpi Talja. Donationen bestod av:
-

-

Ett brev i original av Olga Wasastjerna, daterat den 14 januari 1917, då hon beslutat avgå från
ordförandeskapet i Marthaföreningens Esbo Filial, jämte ett följebrev av Nina Lindfors daterat
08.02.2009
Esbo Marthaförenings styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i original 2011–2015 jämte
årsberättelser för föreningen samt föreningens marthakretsar
Esbo Marthaförenings historik 1906–2006 samt tioårstillägget 1906–2016
En Marthadräkt jämte hätta och vackert smycke med Marthamärke och följande gravering:
Mathilda Gumberg, Av Marthor i Gröndahl, 25.12.1930
En Marthadräkt av annat tyg, eventuellt äldre än ovanstående
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-

Originalprotokollet från 27.1.2003 över grundandet av Märta Gahmbergs stiftelse
Fotoalbum från Kulturen vid Ån 2011 (Esbo Mf:s matlagning i köket och försäljning i tältet)
Fotokollage från Esbo Mf:s jubileumsutställning i biblioteken i Entresse och Iso Omena 2016.

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 2019.

Esbo 23.1.2019

Styrelsen för Esbo Marthaförening r.f.
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Kronologisk sammanställning av verksamheten 2018
24.1
25.2
14.3
18.3
22.3
4.4
11.4
14.4
25.4
3.5
5.5
15.5
4–8.6
11–15.6
14–16.6
18.6
17–18.8
22.8
1.9
5.9
21–23.9
29.9
2.10
9.10
30.9
3.10
6.10
27.10
13.11
14.11
17.11
1.12

Styrelsemöte
Esbo Marthaförenings årsmöte på Lagstads hembygdsgård (47 deltagare)
Styrelsemöte
Marthornas kyrksöndag (över 10 deltagare)
Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte torsdag på Vanda lantbruksmuseum (9 betalande
deltagare från EMF)
Kemikaliebanta vardagen med Anita Storm onsdag 4.4 i Finno skola (ca 20 deltagare)
Vardagsmiddag med Martha under ledning av Louise Merus i Mattlidens skola (18 deltagare)
Marianne Blom och Anita Lindström uppvaktade Fallåker Uf 14.4 med anledning av
föreningens 110-årsjubileum
Styrelsemöte
Föreläsning av Elli Flén på Hemvrån (10–12 deltagare från EMF)
Marthaförbundets vårmöte 5.5 i Åbo (29 deltagare från EMF)
Kulturen kring Ån 15.5, EMF svarade för matlagningen
Matlagningsläger för skolelever
Matlagningsläger för skolelever (Lagstads skola, Mattlidens skola och Storängens skola;
sammanlagt 71 barn deltog)
Motonet GP och YAG 14–16.6.
Finns sommarteater (84 biljetter; 40 vuxna plus 44 barn, och några barn under 4 år
Nordiska kvinnoförbundets (NKF) sommarkonferens på Åland, ca 10 deltagare från EMF.
Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelsemöte.
EMF:s höstresa till Kotka (ca 85 deltagare)
Styrelsemöte
Skördefest på Åland (49 deltagare från EMF)
Må bra-dag på Kaisankoti
Må bra-dag på Kaisankoti (sammanlagt 60 deltagare)
Mellersta Nylands Marthadistrikt höstmöte i Söderkulla nya kyrka (13 deltagare från EMF)
Folk och Rövare i Kamomilla stad på Fallåker. 157 personer såg föreställningen som Esbo
Marthaförening hade köpt in.
Chess på Svenska teatern (51 deltagare)
Chess på Svenska teatern (102 deltagare)
Mellersta Nylands Marthadistrikts 110-årsjubileum på Ostrobotnia (34 deltagare från EMF)
Stiftelsen för pediatrisk forskning seminarium med prisutdelning (Nina Martola representerade
föreningen)
Styrelsemöte
Marthaförbundets höstmöte i Victoriahuset, 10 deltagare från EMF
Chess på Svenska teatern (109 deltagare)

BILAGOR Kretsarnas verksamhetsberättelser
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