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Bilden på framsidan: Esbomarthorna har stickat ännu flitigare än vanligt under pandemin. De här sockorna sitter på 

fötterna till barn i Lagstads förskola. (Foto Harriet Weurlander) 
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ESBO MARTHAFÖRENING R.F. 

GRUNDAD 1906 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 

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

engagemang. År 2020 har covid-19 i hög grad satt sin prägel på verksamheten – eller närmare bestämt 

reducerat verksamheten. Många inplanerade arrangemang har fått ställas in, bland dem t.ex. resan till S:t 

Petersburg och höstutflykten till Tusby. 

 

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 1.3.2020: 

Ordförande Annika Wikholm  

Vice ordförande Margareta Strömberg Noux 

Medlemmar Marianne Ahola Köklax 

Marina Selenius Norra 

Tuula Holmberg Bemböle 

Christina Fyhrquist Mattby 

Ulla Lång Marthini 

Anders Wikholm Le Magnifique 

Jenny Roos 29:orna 

Marita Tiirikainen Syrsorna 

 

Hedersordförande Margareta Wikstedt  

Sekreterare Nina Martola  

Kassör Anita Lindström  

Bokförare Anita Lindström, Figurecraft  

 

Det har ordnats sammanlagt sex styrelsemöten under året. Den gamla styrelsen sammanträdde två gånger, 

varav det ena var ett e-postmöte,  och den nya styrelsen hade fyra möten, varav ett möte skedde per 

e-post. 
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Föreningens teaterombud Asta Kolma har skaffat biljetter till konserter och teaterföreställningar. Under 

coronaåret har alla flyttade och inställda föreställningar  inneburit mycket arbete särskilt för henne men 

också för de funktionärer som har hand om information och betalningar inom kretsarna. 

Revisorer är CGR-revisorerna Eva Bruun  och Rabbe Nevalainen. 

I styrelsen för Märta Gahmbergs stiftelse har föreningen representerats av Marianne Blom, Margareta 
Wikstedt och Anders Wikholm.  

Annika Wikholm är ersättare i Marthaförbundets centralstyrelse 2020–2021 

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. Det sammanlagda medlemsantalet i 

kretsarna var 418 enligt Marthaförbundets statistik1 per 31.12.2020. Det är en ökning med elva jämfört 

med föregående år. Marthinikretsen, som är den överlägset största kretsen har fortsatt att växa och fick 

under året elva nya medlemmar. Även 29:orna har vuxit rejält, proportionellt sett i själva verket mer än 

Marthini. De här kretsarna uppvisar tillsammans med Le Magnifique också den lägsta genomsnittsåldern. 

Högst är  genomsnittsåldern i kretsarna Noux och Syrsorna. I Köklax och Mattbykretsar har medlemsantalet 

sjunkit betydligt.  

Medlemsantalet enligt medlemsregistret 31.12.2020 

 

  

1 Tabellerna grundar sig på den statistik som Marthaförbundet gett ut och kan i någon mån skilja sig från uppgifterna i 
kretsarnas egna årsberättelser om  kretsarna baserat sig på uppdateringar i medlemsregistret  gjorda efter 31.12.  
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Krets Grundad år Medlemsantal 

31.12.2019 
Medlemsantal 

31.12.2020 
Förändring Medelålder 

Noux 1912 20 20 0 74,80 

Köklax 1914 59 51 −8 62,53 

Norra 1922 53 56 3 64,88 

Bemböle 1946 63 65 2 69,54 

Mattby 1992 67 62 −5 73,92 

Marthini 2003 84 95 11 46,12 

Le Magnifique 2007 18 20 2 46,50 

29:orna 2008 18 25 7 35,96 

Syrsorna 2010 25 24 −1 74,04 

Esbo Mf 1906 407 418 11 60,92 



 

Åldersfördelning enligt medlemsregistret 31.12.2020 

 

 

VERKSAMHETEN 

Verksamhetsåret har liksom all annan fritidsverksamhet under 2020 präglats av covid-19. Flera evenemang 

som var inplanerade efter mitten av mars fick skjutas upp och några avbokades helt. En del möten 

genomfördes digitalt.  

Esbo Marthaförening kunde i alla fall hålla sitt  årsmöte den 3 mars som planerat på Lagstad 

hembygdsgård. Antalet deltagare var 45 och kretsen Syrsorna stod för värdinneskapet. Ordföranden Annika 

Wikholm inledde med att hälsa de närvarande välkomna. Hon gav en kort tillbakablick över året och 

tackade alla som på olika sätt hjälpt till under året. Efter årsmöteshandlingarna och lunch var det dags för 

årets program. Bitte Westerlund presenterade boken Smaka på Västnyland som hon varit redaktör för. 

 

Ordföranden Annika Wikholm och föredragshållaren Bitte Westerlund (Foto Nina Martola) 

2 Att det totala antalet medlemmar skiljer sig i de två tabellerna beror på att det finns en medlem som inte är 
registrerad i någon krets. 
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Åldersgrupp Antal medlemmar Nya Avgångna 

Under 20 år 13 8 0 

20-30 år 16 3 0 

31-40 15 8 1 

41-50 87 6 3 

51-65 102 7 6 

Över 65 186 5 9 

Totalt 4192 37 19 



 

MATLAGNING 

Esbo Marthaförening svarade i likhet med tidigare år för sex matlagningskurser för barn i årskurserna 1–6 

under de två första veckorna i juni i skolköken i Storängens, Lagstads och Mattlidens skolor. Osäkerheten 

var stor in i det sista, men till slut kunde alla kurserna genomföras och de var fullbokade med sammanlagt 

79 deltagare. Fyra barn deltog båda veckorna, vilket alltså ger ett totalantal på 83 fyllda kursplatser. 

Matlagningskurserna är mycket uppskattade. 

För marthorna själva var två matlagningskvällar med temat påskmat inplanerade. De skulle hållas med 

Louise Mérus som ledare i Danskarby, Kyrkslätt. Den första kvällen kunde genomföras som planerat 3.3, 

den senare, som skulle ha hållits 12.3, sköts fram för att slutligen ställas in.  

 

MOTION 

På sensommaren och hösten var coronaläget något bättre och två Må Bra-dagar kunde ordnas som 

planerat, lördag 12.9 och tisdag 15.9. Denna gång var platsen Kisakallio i Lojo. Antalet deltagare var dock 

lägre än föregående år. Det var tretton anmälda till den 12.9 och tolv till den 15.9. Deltagarna var nöjda, 

även om vädret under lördagen inte var det bästa. 

Flera av kretsarna har också motion på programmet, antingen på kretsmötena eller separat. 

 

Bembölemarthor går ett yrke till en kvinna 6.9 i Träskändaparken. (Foto Nina Martola) 

 

KULTUR 

Esbo Marthaförening uppmuntrar sina medlemmar till kulturella aktiviteter genom att boka och sponsra 

biljetter till olika teaterföreställningar. År 2020 fanns det biljetter till flera föreställningar av musikgruppen 

Forks avskedskonsert. Två föreställningar i januari genomfördes som planerat med Esbomarthor i publiken 

(27.1 med 36 deltagare och 29.1 med 29 deltagare). De två konserter som skulle ha getts i april flyttades 
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först till tidig höst, sedan till senare på hösten för att slutligen ställas in helt och hållet. Fork gav dock en 

extra konsert 7.11 och där hade 9 marthor möjlighet att delta. Fork har nu meddelat att de inte ger fler 

konserter, så många intresserade gick miste om avskedskonserten. 

För hösten fanns det biljetter till fem föreställningar av Mary Poppins, 10.10, 29.10, 4.11, 12.12 och 19.12. 

Senare tillkom 8.10. De två oktoberföreställningarna kunde genomföras och sågs  av 14 respektive 28 

Esbomarthor.  Resten av föreställningarna ställdes in. De som var anmälda till dem och hade betalat fick 

pengarna tillbaka. Svenska Teatern har meddelat att Mary Poppins tas upp på nytt i repertoaren hösten 

2021 om coronaläget medger, men några speldatum är än så länge inte fastslagna.  

En sommarteaterföreställning brukar också ingå i föreningens program och sommaren 2020 var en utfärd 

till Raseborgs sommarteater och föreställningen av Peter Pan inplanerad. Teatern meddelade dock redan 

på våren att de skjuter upp Peter Pan till sommaren 2021. 

Kretsarna ordnar också egna teater-, konsert- och utställningsbesök för sina medlemmar och en del av det 

som hade planerats kunde genomföras, framför allt i början av året men också i någon mån under hösten 

medan coronaläget var lite bättre. 

 

MÖTEN OCH AKTIVITETER 

Kretsarna kunde hålla kretsmöten i normal ordning bara i början av året. Från mitten av mars var alla större 

sociala aktiviteter inställda. Under hösten kunde smärre möten hållas. Kretsarna har dock uppvisat stor 

uppfinningsrikedom när det gällt att ordna aktiviteter i mån av möjlighet under coronatiden. Man har 

träffats utomhus i form av picknickar, utekafébesök och skogsvandringar och man har haft onlinemöten. 

Marhaförbundets digitala föreläsningar har utnyttjats en hel del. Fysiska månadsmöten har också hållits när 

läget medgett det under iakttagande av stor försiktighet med munskydd och handsprit och tillräckliga 

avstånd och utan servering. Det genomsnittliga deltagarantalet har varit lägre än vanligt, eftersom många 

medlemmar av ålders- och hälsoskäl hör till riskgruppen. 

Under 2020 har Esbo Marthaförening varit representerad på följande möten inom takorganisationen: 

o Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte var planerat till 25.3 men måste skjutas fram. Det kunde 
genomföras som ett fysiskt möte 4.8 i Nickby i Sibbo. Tio personer deltog från Esbo 
Marthaförening. 

o Mellersta Nylands Marthadistrikts höstmöte genomfördes 26.11 som ett digitalt möte. 

o Marthaförbundets vårmöte skulle enligt den ursprungliga planen ha hållits 25.4 i Nykarleby. Esbo 
Marthaförening hade räknat med att åka en hel busslast till mötet och hade bokat hotellrum i god 
tid. På grund av covid-19 tog Marthaförbundet beslut om att ställa in arrangemanget och mötet 

genomfördes sedermera digitalt 16.9. 
o Marthaförbundets höstmöte hölls digitalt 21.11. 

o Nordiska kvinnoförbundets sommarkonferens på Island, som några Esbomarthor hade haft för 
avsikt att delta i, ställdes in. Konferensen  skulle ha genomförts 12–13.6. Den sköts först fram till 

sommaren 2021 men kommer att skjutas upp med ytterligare ett år. 
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Marthornas Kyrksöndag på Marie bebådelsedag brukar höra till de årliga evenemangen men i slutet av 

mars hade Esbos församlingar redan börjat genomföra strömmade gudstjänster utan närvarande 

gudstjänstbesökare. 

SOCIALA INSATSER 

Esbo Marthaförening r.f. bedriver en omfattande social och understödjande verksamhet.  De svenska 

skolorna i Esbo, både lågstadier och högstadier, har fått stipendier.  

Vi har stöttat församlingens diakoniverksamhet, Hyvä Arkis sommarverksamhet för barn, Folkhälsans och 

Ebufs luciainsamlingar, Frälsningsarmén, Kyrkans utlandshjälp, Missionskyrkan i Ekenäs för hjälp till de 

baltiska länderna, MartaCentr i Riga och Förbundet för mödra- och skyddshem. Vidare har vi betalat ut 

understöd till Rosa bandet för cancerarbetet och till Sylva-projektet Team Rynkeby till förmån för allvarligt 

sjuka barn.  Esbo hembygdsförening har tilldelats ett bidrag liksom de sex svenska föreningshusen i Esbo. 

Slutligen har miljöarbetet för ett renare Östersjön uppmärksammats i form av ett bidrag till stiftelsen John 

Nurminen säätiö. 

Esbo marthaförening kunde också som vanligt dela ut julblommor till de svenska åldringshemmen i Esbo, 

trots det skärpta coronaläget före jul. 

Även flera av kretsarna har betalar ut understöd av olika slag, och framför allt har de stått för praktiska, 

sociala insatser. Mängder av sockor, vantar, mössor och filtar har stickats eller virkats av garn som 

föreningen skaffat till kretsarna. En del kretsar skaffar dessutom eget garn. Mycket av det som gjorts har 

distribuerats till mottagarna via diakonin i Esbo, Hyvä Arki och via Missionskyrkan i Ekenäs.  Babysockor och 

mössor har gått till nyfödda på Jorv, och under året har också förskolebarn, skolbarn och eftisbarn fått 

sockor. Många kretsar har bidragit till Lettlandshjälpen med hygienartiklar och andra förnödenheter och ett 

par kretsar understöder flyktingar och mindre bemedlade familjer. 

 

INVESTERINGAR 

Esbo Marthaförening har ett betydande kapital som är investerat via Aktia Private Banking. Avkastningen 

på kapitalet används främst till sociala aktiviteter. Inför julen delades bidrag på sammanlagt 25 000 euro ut 

till olika ideella organisationer. 

 

Som en liten tröst och som ett tack för det gångna året med 

dess restriktioner och avbokningar beslutade Esbo 

Marthaförening att dela ut munskydd i julklapp till sina 

medlemmar.  

 

(Foto Nina Martola) 

 

8 
 



 

Vi har ett märkligt år bakom oss och det ser inte heller så hoppingivande ut för våren 2021. Esbo 

Marthaförening önskar sina medlemmar styrka och uthållighet för ännu en tid och hoppas att vi så 

småningom ska kunna återuppta vår verksamhet i full skala. 

 

Esbo 21.1.2020           Styrelsen för Esbo Marthaförening r.f. 

 

 

 

 

 

BILAGOR Kretsarnas verksamhetsberättelser  

 

ÖVERSIKT ÖVER PLANERADE OCH GENOMFÖRDA EVENEMANG ÅR 2020 
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  Planerat Genomfört 

23.1 Styrelsemöte 1 1 

27.1 The end med Fork, Svenska teatern 1 1 

29.1 The end med Fork, Svenska teatern 1 1 

28–30.1 Styrelsemöte (e-postmöte) 1 1 

3.3 Esbo Marthaförenings årsmöte, Lagstad hembygdsgård 1 1 

3.3 Matlagningskväll med Louise Mérus 1 1 

9.3 Styrelsemöte 1 1 

12.3 Matlagningskväll med Louise Mérus 1 0 

25.3 Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte 1 0 

17.4 The end med Fork, Svenska teatern 1 0 

18.4 The end med Fork, Svenska teatern 1 0 

21–24.4 Styrelsemöte (e-postmöte) 1 1 

25.4 Marthaförbundets vårmöte i Nykarleby 1 0 

2.6 Afton vid Esboån 1 0 

1–5.6 Matlagningskurs för barn, Lagstads,  Mattlidens och 
Storängens skolor 

3 3 

8–12.6 Matlagningskurs för barn (d:o) 3 3 

12–13.6 Nordiska kvinnoförbundets (NKF) sommarkonferens på Island 1 0 



 

 

Av de 45 planerade evenemangen är tre sådana som kunde genomföras efter att först ha flyttats medan två 

Forkkonserter flyttades två gånger för att slutligen ställas in.  
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2.8 Peter Pan på Raseborgs sommarteater 1 0 

4.8 Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte, Nickby (för 25.3) 1 1 

22.8 Afton vid Esboån (för 2.6) 1 1 

29.8 Esbo Mf:s höstresa till konstnärskolonin i Tusby. 1 0 

30.8 The end med Fork, Svenska teatern (för 17.4) 1 0 

6.9 The end med Fork, Svenska teatern (för 18.4) 1 0 

12.9 Må Bra-dag, Kisakallio 1 1 

15.9 Må Bra-dag, Kisakallio 1 1 

16.9 Marthaförbundets vårmöte, digitalt möte (för 25.4) 1 1 

2–4.10 Resa till S:t Petersburg 1 0 

8.10 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 1 

10.10 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 1 

13.10 Styrelsemöte 1 1 

29.10 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 0 

04.11 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 0 

21.11 Marthaförbundets höstmöte, digitalt möte 1 1 

7.11 The end med Fork, Svenska teatern 1 1 

23.11 Styrelsemöte 1 1 

24.11 The end med Fork, Svenska teatern 1 0 

26.11 Mellersta Nylands Marthadistrikts höstmöte, digitalt möte 1 1 

28.11 The end med Fork, Svenska teatern 1 0 

12.12 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 0 

16.12 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 0 

19.12 Mary Poppins, Svenska Teatern 1 0 

  45 26 


