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

Hej Åbomartha! 

Sommaren står för dörren men lite Marthaprogram har vi ännu på gång! Häng med! 

Det kom in ett förslag som vi genast nappade på. En virtuell guidning i Åbo före branden 1827. Hur 
såg Åbo ut då? Vi har bokat in en live guidning i den nya tjänsten digimuseo.fi torsdag 10.6, kl. 17-18. 
Det betyder att var och en på egen dator/platta/smarttelefon följer med en 3D-guidning, där guiden 
är ”riktig” och bokad enbart för vår Marthagrupp. Guidningen är på svenska. Anmäl dig till e-post 
abomarthaforening@gmail.com senast samma dag kl. 12, så får du en länk till guidningen. De 25 
först anmälda ryms med. Föreningen bjuder på guidningen, så det är alltså gratis för dig att delta.  

Tekniskt borde det inte kräva annat än att du har internet och klickar på länken. Det ska bli 
spännande att bekanta sig med det nya digitala museet. Kom med på en tidsresa! Mera info på: 
https://digimuseo.fi/sv/turku-abo-1827/?fbclid=IwAR0Cm2v0wSn_3dptpVR8W-BIV8v-
DeBMDIihoKCOLZTOAsD1-tH9ks5Pa4Y 

Dagen innan, onsdag 9.6, ordnas säsongens sista Marthapromenad. Den här gången promenerar vi 
på Runsala. Vi träffas kl. 17.30 vid Domkyrkan och samåker därifrån. Alternativt kan man komma till 
golfbanans parkering på Runsala ca 17.50, promenaden startar därifrån. Hör av dig till Gun på 040 
836 1376 så kommer du med i promenadgängets WhatsApp-grupp, vi koordinerar skjutsarna där. Du 
kan också mejla ditt namn och telefonnummer till abomarthaforening@gmail.com om du inte 
använder WhatsApp. Vi brukar promenera ca 1-1,5 timmar. Och trevligt har vi, välkommen med!  

Onsdag 16.6, kl. 19 blir det igen Marthornas spelkväll, där vi spelar brädspel online. För det används 
plattformen BoardGameArena (https://sv.boardgamearena.com/) där du behöver skapa en profil 
eller logga in med Facebook- eller Google(gmail)-konto. Mejla Hanna på hakerfelt@hotmail.com om 
du är intresserad av att vara med! Vill du vara med i Martha-spelkvällarnas WhatsApp-grupp hör du 
också av dig till Hanna per mejl eller på: 045 676 9769 och berättar ditt namn och telefonnummer. 
Välkommen med! 

Ett annat förslag som kommit in var en utfärd till Kustö konstgård och utställningen Värinkeittäjän 
paljastuksia, som visar från början till slut hur man färgar med naturfärger och skapar konst eller 
hantverk genom det. Riktigt ännu är vi inte beredda att ordna grupprogram inomhus, men jag sätter 
detta med som ett tips för den intresserade. Utställningen är uppe i juni. Mera info på: 
https://www.kuusistontaidekartano.fi/sv/ 

Det är redan strålande väder och restriktionerna lättar! Vi blickar framåt mot bättre tider då vi kan 
träffas! Reservera redan nu torsdag 19.8, kl. 18.00 i din kalender! Då planerar vi säsongsstart enligt 
liknande koncept som i fjol: lite skumpa med tilltugg och trevlig samvaro. Denna gång i Wäinö 
Aaltonens museums café, där man också kan vara utomhus på terrassen. Vi hoppas verkligen att 
detta ska gå att genomföra, just nu verkar det ju så! Mera info kommer när det närmar sig.  

Vi önskar alla en trevlig och stressfri sommar och ser fram emot att ses senast i höst. Sköt om dig! 

Hälsar,  

Mia H och resten av styrelsen 

*** 
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