
 
 

             Noux Marthakrets   
Årsberättelse för år 2020 
 
 
 
Noux marthakrets består av 20 medlemmar, varav en hedersordförande. Medlemsantalet har varit 
konstant under året, vår äldsta medlem är 94 år och vår yngsta är 65 år. 
 
Styrelsen, som har sammankommit en gång under året, består av: 
 

Ordförande Margareta Strömberg 
Viceordförande Jacky 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 

 
Medlemsavgiften har varit 10€ / år och kaffekassa-avgiften 20€ / år, tillsammans 30€ / medlem. 
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 
 
På grund av Corona pandemin har vi egentligen sammankommit till möten bara 2 gånger under det 
gångna året, och det är 2 gånger på våren, men sedan har vi ordnat 2 skogspromenader på hösten. 
Styrelsemötet i januari hölls hos Jacky Jaatinen. Årsmötet var hos Margareta Strömberg. Det enda 
egentliga kretsmötet har hållits på La Luna.  
 
Den 13.1.2020 samlades vi till årsmöte hemma hos ordförande, 16 medlemmar deltog. 
Vi gick igenom årsberättelsen för 2019 som godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
omvaldes. 
Årets verksamhetsplan fastslogs. 
 
Den 2.1.2020 samlades vi på La Luna, 15 medlemmar deltog. Vi gick igenom Esbo 
Marthaförenings program och vår egen krets program för året och som avslutning åt vi pizza. 
 
Den 28.9.2020 samlades 4 st medlemmar till en skogspromenad i Brobacka. 
 
Den 12.10.2020 samlades 6 st medlemmar till en skogspromenad kring hotell Noux. 
 



 
 

 
 
KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 
 

Vävkurs, som ordnas på Stenhalla, leds av vår marthamedlem Eva-Stina Holmström. 
Tre medlemmar deltar för närvarande. 
Kretsen har bekostat material till vävstolarna i Stenhalla. 

 
 
REPRESENTATION 
 
Margareta Strömberg och Marit Björkskog-Broström har deltagit som ombud på MNMD vårmöte 
som hölls den 4.8.2020 på Nickby idrottsplans uteläktare, och de deltog också på deras höstmöte, 
som hölls på distans. 
Margareta Strömberg deltog i Marthaförbundets vårmöte, som ombud och på höstmötet som 
suppleant, men de mötena hölls på distans. 
Ordförande Margareta Strömberg har också deltagit på Esbo Marthaförenings styrelsemöten 2 st i 
Rödskog skola,.  
 
 
UPPVAKTNINGAR 
 

Under det gångna året har några av medlemmarna blivit uppvaktade med blommor 
och med kort och vi har gjort en inbetalning till Anna Ehrnrooths fond. 
 
Ordförande har skickat en julhälsning till alla medlemmar i Noux marthakrets 
tillsammans med Esbo Marthaförenings julklapp, en martha ansiktsmask. 

 
SOCIAL VERKSAMHET 
 

Donationer under året: Vi ger vårt stöd i år till Lucia insamlingen med 100€. 
På våren besökte vi Esbo begravningsplatser och lade liljekonvaljer på avlidna 
Nouxmarthors gravar. 
Kretsen har åtagit sig att tillsvidare sköta om Jenny Bergholms grav. 

 
 
Vi har lämnat ett annorlunda år bakom oss. Deltagande i de olika aktiviteterna har begränsats 
kraftigt av den rådande Corona pandemin, en del möten har vi varit tvungna att skjuta på framtiden 
och andra har hållits på distans. Kretsen fortsätter sin verksamhet och vi hoppas att vi igen kan 
samlas till intressanta och innehållsrika evenemang år 2021. 
 
 
På styrelsens vägnar, 
 
Esbo, den 4 januari 2021 
 
 
 
Margareta Strömberg Eva Dahl 
ordförande sekreterare 



KÖKLAX MARTHAKRETS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

År 2020 går till historien som ett av de mest utmanande åren som människor världen över någonsin 
har upplevt. Corona-viruset spred sig från Kina som en löpeld över världen och utvecklades till en 
global pandemi. I trygga Finland upplevde vi 16.3 en nedstängning av samhället, t.o.m. en periodvis 
stängning av gränserna mellan Nyland och övriga Finland, stängda skolor med följden att elever och 
föräldrar skulle samsades hemma för att studera och jobba på distans. Distansmöten blev det nya 
modeordet, som visserligen räddade en del av verksamheten inom föreningsvärlden, men som 
ingalunda kunde ersätta de konkreta möten människor emellan som är en av grundpelarna för att 
föreningar och organisationer skall fungera. En stor del av verksamheten inom Köklax marthakrets 
inhiberades under året, men en del aktiviteter har kretsen trots allt lyckats genomföra. 
 

Köklax Marthakrets som är grundad år 1914 är den nästäldsta av Esbo marthaförenings nio kretsar. I 
början av år 2020 hade kretsen 58 medlemmar, och vid årets slut 48. Under året har inga nya 
medlemmar anslutit sig medan 10 har avgått.   

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

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

Inför årsmötet 2020 hade kretsens ordförande Beatrice ”Bettan” Fallenius meddelat att hon efter 3 år på 
posten önskade avgå.  Till hennes efterträdare valdes för år 2020 Marianne Ahola. Likaså hade Veronica 
Biaudet (sekreterare) och Tina Klärck (vice kassör) meddelat om sin avgång. I deras ställe valdes Ingegärd 
”Iwe” Ekström och Margareta Tammi samt Christina Pitkämäki för posten som vicesekreterare. 
 

Styrelsens sammansättning 2020  
 

Marianne Ahola ordförande, registeransvarig till MF         
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 och Veronica Biaudet, med Annette Lindberg- 
Kiihamäki och Marina Bäckström som ersättare. 
 

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger; 17.2, 20.3, 17.6 och 23.10, totalt 23 deltagare. 
5 månadsträffar har hållits i Träskby-lokalen med 137 (år 2019: 259) deltagare.  

Då årets totala verksamhet summeras är Köklax-marthornas aktivitet, jämfört med år 2019 
följande: 243 (525) deltagare och ytterligare har verksamheten engagerat ett 30-tal vänner och 
närstående. 
 



Månadsmöten 2020 / teman / antal deltagare   

27.01  Årsmöte i Träskby skola     36 
24.02 Månadsträff med Joakim Dyhr från firman Johan & Nyström som inbjuden 28 
 föreläsare. Han talade om hållbart te och kaffe av god kvalitet    
30.03 Ingen månadsträff pga Corona-pandemin     – 
27.04 Ingen månadsträff pga Corona-pandemin     – 
25.05 Marthaförbundets distansföreläsning om att leva hållbart  15–25 

SOMMARPAUS 

26.07 Pick-nick utanför Träskby skola på Marthas namnsdag    5 
31.08 Månadsträff; presentation av den nya videoprojektorn och öppen, livlig 12 
 diskussion om kommande verksamhet     
28.09 Månadsträff; Hannele Behm – Primitive Skills; hur komma igång med träning? 19 
 Hennes föreläsning på Power Point distribuerades efteråt till alla medlemmar  
26.10 Månadsträff; vi band kransar under ledning av Norah Thibault. En bildserie  17
 sammanställdes över kvällens aktiviteter som sändes per e-post  
 till alla medlemmar      
30.11  Marthaförbundets distansföreläsning med Anita Storm som berättade om  15–25 
 ekostädning.        
 

Övriga aktiviteter / deltagande marthor / närstående  
1–2.1  Kretsens egen resa till Tallinn    12 
01.03 Esbo marthaförenings årsmöte på Lagstad hembygdsgård    5 
03.03 EMF:s kurs med påskmat som tema, ledare Louise Mérus,     – 
 12.3 -kursen inhiberades pga pandemin,  
 Annika Wikholm hoppade in i stället för Benita Törnroos 
11.05  Kretsens vårfest på Esbo gård, inhiberad      – 
13.06  Sommarresa till västra Nyland, inhiberad     – 
04.08 MNMD:s vårmöte i Nickby, Sibbo  (flyttat från 25.3) – ingen från Köklax 
 kretsen deltog         – 
22.08 Afton vid Esbo ån, EMF skötte serveringen,  ingen med från Köklax kretsen   – 
24.08  Städdag i Träskby skola       7 
29.08 EMF:s höstresa till konstnärskolonin i Tusby, inhiberad    – 
12 & 15.09 EMF:s Må Bra-dagar på Kisakallio      6 
19.09 Köklax-dagen inhiberad, genomfördes endast virtuell, kretsen deltog inte   – 
2–4.10 EMF:s resa till St. Petersburg inhiberades, görs ett annat år    – 
27.11 MNMD:s höstmöte genomfördes som distansmöte via Teams    1 

 

Teaterbesök   
Faktiska händelser på Lilla Teatern 15.2 och 22.2, 12 marthor + 13 avecer 
Mary Poppins på Svenska Teatern 10.10, 7 marthor + 12 avecer 
FORK på Svenska Teatern 24.11, 8 marthor + 8 avecer 

Information  
Kretsen har en egen hemsida koklax.martha.fi och finns också på Facebook under Köklax Marthor.  



Uppvaktningar  
Följande marthor har uppvaktats med anledning av sina bemärkelsedagar:  
 

Annette Burmeister, Marianne Virkama, Martina From-Wasenius, Johanna Mahlberg, Eija Stenman,  
Nina Fagerholm, Cati Rostedt, Gun Muhonen och Camilla Danielsson. 
 
Kretsens sociala hjälpverksamhet 
Kretsens medlemmar har också under år 2020 flitigt stickat sockor samt tillverkat Moder Teresa-filtar. 
Ett 20-tal par sockor donerades i slutet av året samtidigt som kretsen inför jul överlämnade 18 Moder 
Teresa-filtar; 3 till Folkhälsan i Hagalund, 2 till Hulda och Malva, 4 till Lettlandshjälpen via Fynda, 2 till 
Leva och Bo i Köklax, 2 till Tunaberg och 2 till Tunaro samt 3 till skyddshemmet i Pellas i Esbo 
(föreslaget av Veronica Biaudet). Camilla Pohtokari och Iwe Ekström skötte utdelningarna. 
 
Kretsen har i två omgångar samlat in förnödenheter och kläder till Lettlandshjälpen som sker i 
samarbete med FYNDA/Ekenäs församling. I början av hösten framförde Bettan Fallenius också ett 
nytt insamlingsändamål för kretsen, nämligen Olarinluoman vastaanottokoti i Esbo där klienterna 
utgörs av ett 30-tal rusmedelsmissbrukare. Bettan Fallenius fungerade som projektansvarig för det 
här ändamålet medan Iwe Ekström fungerade som kontaktperson för Lettlandshjälpen efter Susanne 
Härus. Ett separat brev gällande dessa insamlingar e-postades i ett par repriser till kretsens alla 
medlemmar. Resultatet av insamlingen blev mycket gott; ett 30-tal försändelser inlämnades till 
Olarsbäckens skyddshem och ungefär lika många försändelser inkom till FYNDA, vilka i två omgångar 
kördes till Ekenäs.  

 
Finlands Svenska Marthaförbunds möten  
Under våren 2020 genomfördes vårmötet virtuellt och var tillgängligt endast för ombuden och 
centralstyrelsen. Höstmötet 21.11 genomfördes också virtuellt, men var då öppet för alla 
medlemmar. Kretsens ordförande deltog i höstmötet. 

Beviljade understöd 
Kretsen beviljades för första gången ett föreningsstöd på 400 euro från Marthaförbundet för 
genomförandet av månadsträffarna med motion och träning samt bindning som tema. 

Medlemsavgift 
Årsmötet 2020 beslöt att medlemsavgiften 2020 skulle vara 35 euro och att den skulle inkludera 
medlemsavgiften till Marthaförbundet samt mötespengen för de ordinarie månadsmötena. Systemet 
med straffavgift för ett glömt Marthamärke frångicks.  
 

Slutord 
På grund av Covid 19-pandemin har verksamhetsåret 2020 varit synnerligen exceptionellt.  
Styrelsen vill rikta sitt varma tack både till de medlemmar som kunnat delta i aktiviteterna, och till 
dem som hållit trygghetsavstånd och sålunda deltagit på distans.  

 
Esbo 8.1.2021 

Styrelsen för Köklax Marthakrets      

   

På följande sida bilder från årets aktiviteter! 

 



 
 

Foton: 
 

Camilla 
Pohtokari 
 

Iwe 
Ekström 
 

Nina 
Fagerholm 



Esbo norra Marthakrets 

Grundad 1922 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020 

 

År 2020 var Esbo norra Marthakrets 98:e verksamhetsår. Vi har träffats 

i eller utanför Rödskogs gamla skola. 

Medlemsantalet per 31.12.2020 var 56. 

Årsavgiften till kretsen var 10 euro, kaffepengen 2 euro. 

Styrelsen har bestått av 7 medlemmar (samma som 2019): Marina 

Selenius ordförande, Marianne Woivalin  vice ordförande, Marina 
Lindfors kassör, Maria Leoncini  sekreterare, Mikaela Ahlfors 
registeransvarig och hjälpsekreterare, Birgit Gustafsson och  Birgitta 

Hedeman , ledamöter. Verksamhetsgranskare Mona Laine och  Lena 

Lindfors. 

I Esbo Marthaförenings styrelse satt Marina Selenius  med Marianne Woivalin  som ersättare. På 

hösten sammanträdde styrelsen två gånger i Rödskogs skola. 

Utsedda föreningsombud vid Mellersta Nylands marthadistriktsmöten var Seija Pettersson och Toini 

Malmström med ersättarna Birgitta Hedeman och Marina Lindfors.  P.g.a. coronapandemin hölls 

vårmötet ute vid sportplanen i Nickby (Toini och Nenne deltog), höstmötet försiggick helt på distans. 

 

Kretsens egen verksamhet har dominerats av de begränsningar som coronapandemin medfört.           

Nästan ingenting blev som planerat. 

Månadsmöten 

På månadsmötena varierade deltagarantalet mellan 7 och 25. Vi började hoppfullt med årsmöte 28 
januari. Styrelsen för år 2020 utsågs och ett mångsidigt program planerades. I februari bytte vi olika 
prylar  och började sticka innesockor av garnrester. Men sedan infördes restriktioner p.g.a. 

coronaepidemin och mötena i mars och april  inhiberades. 

I maj  samlades vi utomhus till vår traditionella plantbytardag. 
Sommarblommorna hade strykande åtgång, den s.k.  bersån blev 

putsad och rensad och utökad med en mängd nya blomplantor.  

I september  pratade vi om sommaren som gått, med munskydd 

och säkerhetsavstånd. I oktober hade vi senhöstmarknad med 
Halloween-tema – alla hade munskydd och höll 
säkerhetsavstånd. I november  försökte vi skapa lite julstämning i skolan, pratade, drack julglögg med 

egna tilltugg – och önskade varandra god jul.  Den traditionella julfesten med lantbrukarna var 

inhiberad.  

 

 



Andra program  

Under normala år brukar vi ha många trevliga teaterbesök, resor och möten tillsammans med andra 
marthor. Året 2020 var annorlunda, mycket inhiberades eller flyttades framåt i tiden. Det gällde vår 

egen planerade sommarutflykt till Esbo skärgård, NKF:s möte på Island, resan till St. 

Petersburg, den s.k. höstresan osv. Endast en från kretsen deltog i Må bra-dagen och 
några få hann se Mary Poppins innan föreställningarna ställdes in. Men i stället 
hittade vi på något nytt.  I juli firades Marthadagen med tårtor och marthabakelser 

ute i strålande sommarväder.    Samtidigt passade vi på att förse de sockor som 
höstens förskolebarn skulle få med små kantband.  En 

annan vacker eftermiddag ställde vi upp med kaffe, semlor och bulle för 
en grupp eminenta skogskarlar på besök i Rödskog 

och Snettans.  

Året runt har Marina ihärdigt hållit oss igång med 
footbic-bollar, gummiband och rullar.  I riktigt små 

grupper i en stor lokal har det lyckats bra.  

 

Inför julen skickades j ulblommor  till de marthor som inte längre kan delta 
i kretsens reguljära verksamhet.  
Projektet julängel som ordnades av diakonin i Esbo understöddes. Torra matvaror,  hygienartiklar 
och annat nyttigt samlades till julpaket för behövande. Esbo Lucia fick sedvanligt understöd . 
 
Esbo Mf har som tidigare skaffat oss garn som vi stickat sockor av under årets lopp. I augusti fick de 
nya förskolebarnen i Röd s kog 20 par yllesockor , några par har sålts och ca 20 par väntar på att föras 
till Hyvä Arki. 
 

 
 

 

 

 

Ett varmt tack till alla som varit med under år 2020 – fysiskt närvarande eller på distans.  Hoppas vi 

kan träffas under mer normala förhållanden nästa år, åtminstone med våra blå munskydd på! 

 

Rödskog 7.1.2021 

Styrelsen för Esbo norra Marthakrets  

 

 

 

 



 

 

Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2020  
 

Styrelsen år 2020  
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 2019-2020  
Styrelsemedlem Brita Spranger vald för 2019-2020 
 
Verksamhetsgranskare Gun-Britt Hietanen  
Vice verksamhetsgranskare Veronica Tunzelmann  
Hedersordförande Ami Rantala  

 
Bemböle Marthakrets grundades 1946. Kretsen har i år fått två (2) nya medlemmar och två 
(2) medlemmar har avgått. Medlemsantalet var således 63 vid årets slut.   
 
Styrelsen har haft två (2) ordinarie styrelsemöten. På grund av Covid-19 har kretsen haft 
bara sex (6) ordinarie möten, där 163 medlemmar deltagit sammanlagt. Januarimötet var 
samtidigt kretsens årsmöte.  
 
Ombud till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2020 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. Marianne Blom har fungerat som Esbo 
Marthaförenings ersättare i Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelse. 
 
Kretsens månadsmöten under det gångna året:  
 
Januari: Års- och månadsmöte 
Februari: Eva Andersson berättade om sitt liv i Korea 
Mars: Erkki Lindell från Pro Esbo å rf berättade om föreningens framtida planer 
April: Inget möte 
Maj: Inget möte 
September: Brita Pawli’s reseskildring om St Petersburg 
Oktober: Diskussion runt temat Beredskap med hjälp av Marthaförbundets material 
November: Distansföreläsning om Ett plastsmart hem med Cecilia Nyman från 

Marthaförbundet 
December: Inget möte och ingen julfest 
 
På månadsmötena har det även varit lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster. Ulla Falkstedt 
har dragit pausgymnastik innan kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar 
för.  Dock inget lotteri, pausgymnastik eller kaffeservering fr.o.m aprilmötet. Boktorget, dit 
medlemmarna tar med sig och kan plocka åt sig intressanta böcker, har varit välbesökt vid 
mötena. Vi har även haft “vem är jag?” på de flesta möten, då två marthor åt gången fått 
presentera sig och ge utmaningen vidare åt två andra marthor, detta för att lära känna 
varandra bättre. 

 



 

 
Fjorton informationsbrev  för kretsens medlemmar har skickats ut av ordförande Tuula 
Holmberg under hela året (9 på våren och 5 på hösten). I breven har information från 
senaste möte skickats ut, men även annan aktuell information, som inte kommit upp på 
mötena. Således har även de som inte kunnat delta i mötena fått samma information som de 
som varit närvarande. Breven har sänts per e-post, men till medlemmar utan e-postadress 
har de skickats per post. 
 
Övrig verksamhet inom kretsen:  
På våren såg 17 medlemmar Robin Hood på Fallåker Teater och 4 medlemmar Helene 
Scherfbeck både på konstutställning och biograf. I juni ordnades en marthapicknick med ca 
20 medlemmar i parken vid Lagstad hembygdsgård och i augusti åkte 5 medlemmar på en 
båtutfärd till ön Pentala. I början av september deltog 4 medlemmar i den nationella Gå ett 
yrke till en kvinna -kampanjen som Kvinnobanken ordnade. I oktober deltog 5 medlemmar i 
en guidad tur på Esbo gravgård med Sheila Liljeberg-Elgert. I november besökte 7 
medlemmar Vincent van Gogh-utställningen på Didrichsens konstmuseum. 
I Corona-tider har vi haft bra med tid för stickprojekt, där ca 10-15 medlemmar stickat för 
olika humanitära ändamål inom Esbo, t.ex. Hyvä Arki, Pellas skyddshem, barn i Lagstad och 
Bemböle förskolor, De hemlösas natt och nyfödda på Jorv. Vi var väldigt tacksamma för 
garnet vi fick av Esbo marthaförening. Av garnet har det blivit ca 200 par yllesockor samt 
flera tiotal babytröjor och -mössor. 
På hösten stödde vi vår fadderfamilj i form av matkassar. Betalningen har delvis skett ur 
kretsens lotterikassa.  
Två “klubbar” startade inom kretsen: Kulturmarthorna, som såg Riikinkeltainen taivas på 
Kansallisteatteri och Tove Jansson - visdiktaren på Svenska teatern och 
Trädgårdsmarthorna, som gått till svampskogen samt besökt Margreteberg. 
Läsmartha-klubben planerades också men hann inte starta. 
Då den planerade julträffen inställdes beslöt styrelsen sända ut ett julkort till varje medlem 
med ett marthamunskydd som vi fick från Esbo marthaförening. Gåvan var väl mottagen av 
medlemmarna. 
 
Donationer 2020:  
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 Anna Ehrnrooths fond.  
 
Verksamhet utanför den egna kretsen:  
Medlemmarna har haft möjlighet att delta i olika program ordnade av Esbo Marthaförening 
eller övriga kretsar inom Esbo. Det har bl.a. handlat om matlagningskurs med påskbetonat 
tema med Louise Mérus som lärare. Tuomarilan martat bjöd in några Bembölemarthor till sitt 
program om 72-timmars beredskap. Några medlemmar deltog också i korvförsäljning vid En 
afton vid ån, där Esbo hembygdsförening stod som arrangör. Försäljningen var dock dålig 
p.g.a regnväder.  
Därutöver har sex medlemmar hunnit ta del av teaterföreställningen Mary Poppins på 
Svenska teatern. Flera av föreställningarna blev inställda såsom också 
Fork-föreställningarna. Några medlemmar har även deltagit i Må-bra-dagar på Kisakallio i 
Lojo.  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Samarbetspartners: 
Bembölekretsen har under 2020 haft ett gott samarbete med Esbo Marthaförening och dess 
övriga kretsar, Esbo hembygdsförening samt med Esbo svenska församling och 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 1.3. på Lagstad hembygdsgård.  
MNMD:s “vårmöte” 4.8. på Nickby centralidrottsplats 
Marthaförbundets höstmöte 21.11 på distans 
MNMD:s höstmöte 26.11. på distans 
 

Esbo den 7 januari 2021  
Bemböle Marthakrets  
Styrelsen 
 
 
 

   
Stickprojekten gav bl.a. ca 200 sockpar, en del till Bemböle och Lagstad förskolor. 

  

Trädgårdsmarthor i svampskogen. Fem medlemmar åkte på utfärd till Pentala i  
                                                                       augusti. 

 



 
 
MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020  

Christina Fyhrquist önskade Gott Nytt År och hälsade oss välkomna till årsmötet, som hölls 14.1.20 kl 

18 i Gäddhuset. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 35 Marthor närvarande. Anne-May Berger från 

SLS var inbjuden och talade om tjugonda knut och julgransplundringar.  

STYRELSE  

Styrelse för 2020: Christina Fyhrquist, ordf., Raija-Liisa Roos, viceordf., Harriet Laaja, kassör, Asta 

Kolma, sekr., medlemmar: Annika Fallenius och Margareta Kytö. Utom styrelsen: Benita Ramstedt, 

som har skött om medlemsregistret och uppdaterat våra hemsidor. Styrelsen har i dessa coronatider 

sammanträtt endast en gång och hållit kontakt per e-mail.  

MEDLEMMAR  

Två nya medlemmar har antagits. En medlem har avlidit. Kretsen hade 31.12.20 62 medlemmar, 

varav en från annan förening. Sju Marthor är seniormedlemmar. Sex medlemmar har skrivit ut sig.  

EKONOMI  

Kretsens medlemmar har betalt 20 € i medlemsavgift till kretsen. Deltagaravgift på möten 

3€ . HJÄLPVERKSAMHET  

Vi understöder Marta Centrs i Riga på olika sätt bl a skickades sex stora lådor till julen med 

förnödenheter till Marta Centrs. 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”.  

Christina har varit i kontakt med Esbo svenska församlings diakoni och kretsen har stött en 

hjälpbehövande familj med tre barn.  

VERKSAMHET  

Mattby Marthorna har samlats endast tre gånger på kretsmöten i Gäddhuset med i medeltal ca 30 

personer per gång. I februari hade vi pratmöte med frågesport och lotteri. På marsmöte gästades vi 

av kaplan Heidi Jäntti som höll helig dans med oss. Sedan satte coronan stopp för flera möten i 

Gäddhuset. 

Marthaförbundet och Esbo MF inhiberade alla evenemang och träffar på våren, sommaren och 

hösten.  



I september träffades Mattby Marthorna utomhus på Mellstens café och vi gjorde även ett besök               

till Botaniska trädgården i Kajsaniemi. I oktober hölls ett möte i Haukisali i Gäddvik. Inga               

föredraghållare vid dessa tillfällen.  

I november åkte vi med privata bilar till Svidja slott och guidades där och drack 

kaffe. Det ordnades ingen vår- eller julavslutning i år fastän vi hade stora planer.  

ÖVRIGA EVENEMANG  

27.1.20 och 29.1.20 Fork på SvT  

13.2.20 Svindlande höjder på finska på 
Stadsteatern  

1.3.20 Esbo MFs årsmöte på Lagstads 
hembygdsgård  

3.3.20 Matlagning med Louise Mérus  

15.9.20 Må Bra Dag på Kisakallio  

8.10.20 och 10.10.20 Mary Poppins på SvT  

Som julhälsning till Mattby Marthor skickades 
per post Esbo  

MFs munskydd och ett julkort.  

Christina fick en julblomma av kretsen som Pia  

överlämnade. Asta och Harriet fick varsin 
julgåva för allt  

jobb med teaterbokningar under året.  

Christina Fyhrquist och Asta Kolma 

 

 

 

 

 

 

Bilderna nedan är från utflykterna till Café Mellsten, Botaniska trädgården och Svidja  

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2020 

 

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, i slutet av året har kretsen haft 95 medlemmar. 
Medlemmarna har blivit informerade per e-post och egen Facebook-sida har använts för att visa 
foton från de olika evenemangen.  
 
Verksamhet 
Marthakretsen har haft fjorton möten. Därtill har medlemmarna deltagit i olika evenemang, av vilka 
en del har hållits digitalt, ordnade av föreningen, distriktet och Marthaförbundet. P.g.a. den rådande 
coronapandemin har några teaterbesök, utfärder med flera blivit uppskjutna till senare tidpunkt. 
Kretsens medlemmar har stickat yllesockor, mössor och liknande för behövande. Vi har samlat 
kläder, kökstillbehör och liknande som blivit levererade till Lettland. Några medlemmar har deltagit i 
olika motionsevenemang.  

I januari besökte vi konstmuseum Emma i Hagalund  där vi såg utställningen Michael Jackson: On the 
Wall samt hade kretsens årsmöte med bastu och simning på Sommaröarna. 

I februari åt vi våfflor i Stensvik.  

I april-maj hade vi tre stickningskvällar digitalt samt besökte Hollyanna och hade skogsbad i Hanikka. 

Den traditionella sommarfesten ordnades i början av juni som knytkalas i Myntbacka. Under kvällen 
spelade vi frisbeegolf. Några medlemmar jobbade som kursledare på matlagningslägren för skolbarn. 

Kretsens höstmöte med korvgrillning hölls i mitten av augusti vid Haukkalampi i Noux nationalpark. 
Vi besökte Pokrova i Jorvas samt evenemanget Afton vid Esboån.  

I oktober hade vi en 20-talsfest i Nissbacken.  

Under november månaden besökte vi köttaffären Ordén i Köklax och Alvar Aaltos hem och ateljé i 
Munksnäs samt lärde oss om Ekostädning.  

 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, MARTHAKRETSEN LE MAGNIFIQUE 2020 

 

År 2020 var kretsens trettonde fulla verksamhetsår (verksamheten började i december 
2007). Kretsens ändamål att främja matlagningskultur och kunskap bland medlemmarna, 
detta syntes även i programmet under året. 

Under året har vi lyckats hålla medlemsantalet stabilt och verksamheten blev tyvärr 
begränsad pga pandemin. Trots det blev det ett gemensamt veckoslut med matlagning 
och fiske på agendan. Medlemmarna har deltagit Esbo MF verksamhet under året (teater, 
Afton vid ån mm). Där till har vi 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 bättre år 2021. 

Anders Wikholm, ordförande 

 



Mellersta Nylands Marthadistrikt rf  

Esbo Marthaförening 

Krets: 29:orna 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

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 

Nya medlemmar 

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

 

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

 
Ordförande: Jenny Roos 
Viceordförande: Pita Rofhök 
Sekreterare: Nina Laszlo-Bäckström 
Kassör: Annika Westermarck 
 
Ombud: Milla Engström och Bella Franck 
  
 
Kretsmöten strävas till att ordnas månadens sista dag. 

  



 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 

  

Januari  

31.1.2020 Årsmöte (flyttades till 1.2.) 

 

Februari  

1.2.2020 Årsmöte 

29.2.2020 Firades 29:orna 3 årsjubileum på restaurang Franz&Amelie (egentligen 
12 år men iom datumet har det bara varit tre skottår sen 2008)                             

 

Mars 

1.3.2020 Esbo Mf:s Årsmöte 

7.3.2020 Bryan Adams konsert 

8.3.2020 Kvinnodagsbuffe på Sjökulla gård 

27.3.2020 Online möte på Zoom 

 

April 

17.4.2020 Online möte på Zoom 

Välgörenhet Vi köpte mat till två familjer som drabbats hårt pga epidemin, med 
donationer av kretsens medlemmar samt pengar från kretsens konto. Vi fick 
kontaktuppgifter och önskemål på uppköp via  Esbo Församlings diakoner. 
Matkassarna kostade ca 170e.            

                      

Maj             

20.5.2020 Coronavänlig picnic ute på medlems terass  

18.5.2020 Marthatennis i Kyrkslätt 

 

 



 

 

25.5.2020 Marthatennis i Kyrkslätt Ungmarthorna hade eget möte 

           

          

Juni 

           Esbo MF:s Matlagningskurser för barn (flera av våra barn deltog) 

1.6.2020 Marthatennis i Kyrkslätt 

10.6.2020 Sommarsäsongsöppning på starndklippor i Mattby 

30.6.2020 Middag på restaurang Roini i Gädddvik 

                   

Juli 

      4.7.2020 Avskedsmiddag för Anna före avfärden till Australien 

  

Augusti 

21.8.2019  Möte Traditionell kräftskiva 

(Iom vädret flyttade vi kräfskivan i sista stund från lördag till fredag och skippade 
därmed det traditionella programmet med skönhetsbastu och spel och lekar) 

 
 

 

 

 



 

Tema: Fiesta. Förrätter, drycker samt dekorationer inspirerades av temat. 

 

  

September 

6.9.2020 Svampplockning i Noux 

13.9.2020 Svampplockning i Kela 

               

October     

6.10.2020 Lunch på Majakka för distanssarbetarna 

14.10.2020 Online Temakväll: Klimakteriesmart nu! 

av Marthaförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 

20.10.2020 Lunch i Iso Omena för distanssarbetarna 

                   

November 

7.11.2020 Promenad på Porkkala-Udd  

  

  



  

December 

11.12.2020 Möte  Traditionella julglöggen via Meets online  

20.12.2020  Välgörenhetsmål Jouluapua  Vi samlade in 200e inom kretsen och 
köpte två stora kassar med julmat samt varsin presentkasse med julklappar åt alla 6 
familjemedlemmar. Dessutom fick alla en fin parfym som Lisa fixade! 

 

 

 

 

AVBOKAT 

Raseborgs Sommarteater Peter Pan 

FORK 

Mary Poppins 

Premenopausföreläsning som hade inbokats till 16.3 med föreläsare  

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för Esbo Marthaförenings marthakrets 

Syrsorna år 2020 

 

Marthakretsen Syrsorna grundades år 2010. Under år 2020 avgick två medlemmar. En ny medlem 

anslöt sig till kretsen. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 25. 

Styrelsen bestod under år 2020 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 har varit ansvarig för medlemsregistret. 

Marianne Avellan har verkat som kretsens ombud 

 

Kretsen har under året sammankommit endast tre gånger  p.g.a. covid.19-pandemin, 

i januari, februari och september. Marsmötet uteblev då Syrsorna i år var ansvariga för 

serveringen på EMF:s årsmöte.  

 

Årets kretsmöten och program: 

8.1.2020 

Träff i Olars kyrkas svenska församlingslokal. Planering av årets kretsmöten, info om EMF:s 

årsmöte 1.3, beslut om vem som deltar och vilka som gör vad. Planering av kretsens 10-års 

jubileumsfest i maj. Tjugo Syrsor deltog 

8.2.2020 

Årsmöte i Olars kyrkas svenska församlingslokal. Alla styrelsemedlemmar fortsätter. Då många står 

i tur att avgå om ett år föreslogs att styrelsen utökas med en person. Eivor Svens valdes enhälligt 

in i styrelsen. Planering av föreläsning i april om åldrande och hälsa och mer detaljerad planering 

av 1.3.20  

1.3.2020 Fjorton Syrsor deltog med olika insatser i EMF:s årsmöte där Syrsorna stod för 

serveringen. Ytterligare några stod för diverse förberedelser.  

Kretsmedlemmarna beslöt enhälligt att kretsmötet i mars uteblir.  

Sedan föll epidemin över Finland och världen, och styrelsen beslöt att inhibera alla möten, och se 

tiden an.  



9.9.2020 Då smittläget i september var ganska lugnt beslöts att de som ville och kunde träffades 

ute på gården intill Olars kyrka. Kaffestund, utbyte av åsikter och sommarminnen. 9 deltagare 

Därefter förvärrades smittläget igen och styrelsen såg sig tvungen att inhibera höstens alla 

kretsmöten och styrelsemöten. Firandet av kretsens jubileum flyttades till våren eller hösten 2021. 

 

Styrelsemöten hölls ”live” i januari och februari varefter alla styrelseärenden sköttes med kontakt 

via e-post och mobilsamtal. 

 

Övriga möten 

Kretsens ordförande Marita Tiirikainen deltog på distans i EMF’ styrelsemöte 23.11 i Rödskog 

Kretsens ombud Marianne Avellan deltog på distans i Mellersta Nylands Marthadistrikts möte 
26.11 

 

Välgörenhet 
Penningdonationer: 

750€ donerades till Luciainsamlingen som i år troligen har svårare att få in donationer och stöd. 

Lotterivinsten vid EMF:s årsmöte donerades till cancerforskningen.  

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

Alla planerade resor och teaterbesök inställdes. 

Marthamunskydd sändes till alla kretsmedlemmar i december 

 

Esbo den 20.12.2020 

 

Gun-Britt Aminoff 

sekreterare  

 


