
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening. 

 

Hej Åbomartha! 

Ett nytt Marthaår inleds i och med att årsmötet är avklarat. Vi ser verkligen fram emot att 
småningom kunna ordna verksamhet utan restriktioner, men riktigt ännu går det inte! 

På årsmötet valdes ny styrelse för 2021. I styrelsen sitter: Mia Henriksson (ordf), Martina Nyberg-von 
Hellens, Carina Stenfors, Märta Kaukopaasi, Gun Ljungman, Åsa Bergström, Andrea Södergård och 
som nya styrelsemedlemmar Anita Julin och Marita Mannfolk.  

Samtidigt säger vi ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Mia Åkerfelt, Hanna Åkerfelt och 
Anita Lehtonen. Tack för er insats! 

Under årsmötet beslöts enhälligt att föreningen slopar kretsarna, utom Dagkretsen, och går in för en 
Marthagemenskap med gemensamt program för alla. Motiveringarna fanns i förra medlemsbrevet: 
https://aboland.martha.fi/Site/Data/3034/Files/Abosfiler/Armoeteskallelse_februari%202021.pdf 

I och med det beslutet tackar vi också Vonne Paananen, Helena Halava, Anita Lehtonen, Hanna 
Åkerfelt och Andrea Södergård, som nu lett kretsarna, och alla som genom tiderna deltagit i att leda 
någon av kretsarna. Tack! 

Marthaverksamheten fortsätter som förut! Vi skapar föreningen tillsammans och varje medlem får 
mer än gärna komma med tips och önskemål vad gäller verksamheten, hör av dig till denna 
mejladress eller till vem som helst i styrelsen. Man får gärna också vara med och bidra till att 
arrangera verksamheten, eller bara delta, det är minst lika värdefullt! 

Kommande program:  

Nästa gemensamma Marthapromenader: ti 2.3, kl. 17.30 och to 8.4, kl. 17.30. Start från domkyrkans 
trappa! Välkommen med, det är ganska trevligt att trampa runt tillsammans!  

Sickcafé ordnas igen to 25.2, kl. 18-20. VI träffas virtuellt, länk till Zoommötet finns sist i detta mejl. 
Följande Stickcaféer ons 17.3, ti 13.4 och ti 18.5, sannolikt blir alla virtuella. Info kommer upp på 
https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe/. Där hittar du också info om gruppen Martha-KAL som 
nästa gång har virtuell liveträff 4.3, kl. 19-20.30, länk sist i detta mejl.  

Vill du delta som ombud i Marthadistriktets vårmöte? Mötet hålls virtuellt 25.3, kl. 18.00. Skild 
inbjudan kommer snart från distriktet. Kom gärna med och representera Åboföreningen! 

Följ gärna evenemangen på Marthaförbundets webbplats 
https://www.martha.fi/evenemang?page=1, till exempel 16.3 ordnas en intressant föreläsning om 
hormonstörande ämnen, det är bara att anmäla sig! 

Till slut: En inbjudan till alla Marthor har kommit till webbinariet "Ledarskap och kommunikation. Hur 
ser det ut i framtiden?". Deltar gör professor och rektor Moira von Wright med rubriken 
Manligt/Kvinnligt ledarskap - finns det? och (Åbomarthan) universitetslärare Maria Nyman med 
rubriken Hur fungerar kommunikation på distans?. Moderator är (Åbomarthan) EM Barbro Kanerva 
från arrangören Kvinnliga Akademiker i Åboland. Webbinariet arrangeras på Kvinnodagen 8.3.2021 
kl. 18.30–20.00. Anmäl dig senast 4.3.2021 till eva.wahlbergjantti@gmail.com. 
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Sköt om dig, hoppas vi ses snart! 

Hälsar 

Mia H och resten av styrelsen 

*** 

Mia Henriksson 

Ordförande i Åbo sv. Marthaförening 

tel. 040 577 1713, e-post: abomarthaforening@gmail.com 

 

Länk till Stickcafé 25.2, kl. 18-20: 

https://us02web.zoom.us/j/84355775786?pwd=NU85c0V4MkRCYmM4QnZSUmw1QkN3Zz09&fbclid
=IwAR37ILEqHRYrASpWmo0of89wz_rgNatphLNNbqKjTBbV8aR0vzhlPMMhVSA#success 

Länk till Martha-KAL (knit along) 4.3, kl. 19-20.30: 

https://us02web.zoom.us/j/86833657383?pwd=T2dzbitxQ3dwM0UycHRvZ2lCVTFzdz09&fbclid=IwA
R31mr5sWokOa86-kIgfNK_f3HZpABqQB-l2fcyZu9L9LY6UsopjvUpXib4#success 
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