Uppdaterad 26.3.2020
Esbo Marthaförening Evenemangsöversikt

•

Forks avskedskonsert. Biljetter finns bokade till föreställningarna måndag
27.1.2020 kl. 18, onsdag 29.1.2020 kl. 19, fredag 17.4.2020 kl. 19 samt lördag
18.4.2020 kl. 14 och kl. 19. Föreställningingarna i april beror på
coronasituationen då. Svenska teatern meddelar vecka 14.

•

Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte. Genomförs vid senare tillfälle.

•

Marthaförbundet håller sitt vårmöte. Genomförs vid senare tillfälle.

•

Afton vid Esboån äger rum tisdag 2.6. Esbo Marthaförening medverkar.

•

Matlagningsläger för barn genomförs i juni 2020.

•

Nordiska Kvinnoförbundets konferens äger rum 12–13.6 på Island 2020. Mer
information på Marthaförbundets webbplats där också länk till anmälan finns.
www.martha.fi/evenemang/nkfs-sommarkonferens. Anmälningsfristen har
förlängts till 30.4.

•

Årets höstresa genomförs 29.8 och går till konstnärskolonin i Tusby. Start från
Esbo (Esbo centrum och Mattby) kl.9, start hem tillbaka från Tusby ca 16.45. Vi
besöker bl.a. Ainola, Lottamuseet och Halosenniemi. Marthapris 40 euro.
Anmälningsfrist är 29.6, sista betalningsdag 15.7. Mer detaljerad information
senare.

•

Må Bra-dagarna ordnas på Kisakallio lördag 12.9 och tisdag 15.9. I programmet
ingår bl.a. kroppsvård och vattengymnastik och därtill kan man välja mellan
curling, frisbeegolf och stavgång. Deltagaravgiften blir 30 euro och i den ingår
frukost, lunch och kaffe. Sista anmälnings- och betalningsdag till kretsen
måndag 17.8.

•

En resa till S:t Petersburg ordnas 2–4.10.2020 (fredag till söndag). Resan sker
med tåg. Övernattning på hotell hotell Dostojevsky i två personers. I programmet
ingår bl.a. guidad rundtur och besök på Eremitaget och Petershof. Marthapriset
blir 355 euro. Resenärerna ska ha egen reseförsäkring som är i kraft vid
anmälan. Passet ska vara i kraft minst 6 månader efter resans slut. Program och
utförligare information sänds till dem som anmäler sig.

•

Biljetter till Mary Poppins på Svenska Teatern har reserverats till hösten 2020:
lördag 10.10.2020 kl. 14, torsdag 29.10.2020 kl. 19, onsdag 4.11.2020 kl. 19,
lördag 12.12.2020 kl. 14 och lördag 19.12.2020 kl. 14. Marthapris 40 euro, barn
upp till 15 år och heltidsstuderande (förutsätter studiekort) 44 euro, övriga 82
euro.

