ÅBOLANDS SVENSKA MARTHADISTRIKT R.F.
Årsberättelse 2019

Styrelse och administration
Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f. har haft följande styrelse verksamhetsperioden 2019:
Ordförande
Mikaela Vesterlund-Laine
I vice ordförande
Fredrika Henriksson
II vice ordförande
Lola Schwartz
Kassör (utom styrelsen)
Stina Rosqvist-Johansson
Sekreterare
Mia Henriksson

Pargas MF
Kimito MF
Iniö MF
Pargas MF
Åbo MF

Medlemmar
Susanna Ginström-Wuorio
ersättare Carola Malmberg
Andrea Södergård
ersättare Hannele Bröckl
Christel Lindqvist
ersättare Nina Båge

Dragsfjärd-Söderlångvik
Dalsbruk MF
Åbo MF
Pargas MF
Nagu MF
Nagu MF

Ersättare för Fredrika Henriksson har varit Kerstin Vuorio (Västanfjärd MF), för Lola Schwartz
Denina Björklund (Iniö MF) och för Mia Henriksson Mia Åkerfelt (Åbo MF).
Distriktsstyrelsen har under år 2019 sammanträtt sex gånger, utöver vårmötet och
höstmötet.
Distriktets medlemsavgift är en euro per medlem. Det ekonomiska resultatet för 2019 är,
enligt bokslutet som presenteras i skild bilaga, - 691,73 euro. Distriktets bokföring har skötts
av bokföringsföretaget Ab Memera Oy.
Under 2019 har distriktet införskaffat en färgskrivare för att underlätta administrationen av
föreningen. Skrivaren finns i Marthakansliet i Gillesgården. I Gallerisalen i Gillesgården har
distriktet också hyrt ett skåp för att förvara arkivmaterial i. Under 2019 har distriktet anlitat
Mia Åkerfelt och tillsammans med henne inlett ett projekt att få ordning på arkivmaterialet
som dels finns i Åbo Akademis biblioteks samlingar, i Gillesgården, samt runt om hos olika
tidigare aktiva medlemmar. Syftet är att kartlägga och ordna arkivmaterialet samt i mån av
möjlighet spåra det som inte finns i arkivet.
Verksamhetsgranskare 2019 Erik Sangder och Maria Nyman
Ersättare har varit
Anita Lehtonen och Mary-Anne Intonen
Distriktet upprätthåller webbplatsen aboland.martha.fi och har dessutom en Facebooksida
(facebook.com/marthaaboland) där verksamheten aktivt marknadsförts. Distriktets
webbsida har under året förnyats. En del av aktiviteterna har puffats via Åbo Underrättelser

och Radio Vega Åboland. Information har distribuerats till medlemmarna direkt per mejl,
eller via de enskilda föreningarna.

Medlemmar och föreningar
Åbolands Svenska Marthadistrikt hade 837 medlemmar vid utgången av år 2019 (854 år
2018). Medlemmarnas medelålder var 62,55 (61,89 år 2018).
Medlemsantal
Under 20 år
3
20–30
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31–40
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241
Över 65 år
375
Totalantal 31.12.2019 837

Nya medlemmar
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Avgått under 2019
0
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26
55

Medlemsantalet har alltså sjunkit med 17. Vid utgången av 2019 hade Åbolands Svenska
Marthadistrikt 14 föreningar: Dalsbruk Mf, Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna, Hitis
kyrkoby Mf, Houtskär Mf, Högsåra Mf, Iniö Mf, Kimito Mf, Korpo Mf, Nagu Mf,
Pargas Mf, Rosala Mf, Tammerfors Mf, Västanfjärd Mf och Åbo svenska Mf. Föreningarnas
medlemsantal presenteras längre ner.
Totalt i distriktet fanns 31 kretsar.

Representation
Distriktsordförande Mikaela Vesterlund-Laine har under 2019 varit ordinarie medlem i
centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund. Ersättande medlem i centralstyrelsen
har varit Mia Henriksson.
Camilla Hautala har varit medlem i styrelsen för Svenskfinlands textilarkiv.

Distriktets verksamhet 2019
Distriktet höll sitt vårmöte i Tammerfors den 16 mars 2019. 33 ombud
(av 40 möjliga) från 11 föreningar var representerade. Hela 60 Marthor
från hela Åboland åkte iväg med två bussar till Tammerfors, totalt var vi
69 personer på plats, som fick njuta av gästvänligheten, god mat och
tårtbuffet i Svenska Samskolan i Tammerfors. Vi fick en presentation om
skolan, Marthorna och en del annan verksamhet i Tammerfors. Dagen
avslutades på Muminmuseet.

På bilden: Presentation av Svenska Samskolan i Tammerfors.
***
Marthaförbundets vårmöte 2019 hölls i år i Helsingfors, den 27 april. Samtidigt firades
Marthaförbundets och Marttaliittos 120-årsjubileum. Åbolands svenska Marthadistrikt
ordnade gemensam buss till och från Helsingfors så att medlemmarna för en billig peng
kunde ta sig till mötet och helgprogrammet.
Åboländska ombud på Marthaförbundets vårmöte var:
Annika Andersson, Pargas
Ann-Mari Pettersson, Nagu
Margó Storm, Åbo
Fredrika Henriksson, Kimito
Annina Nyberg- Saxberg, Tammerfors
Utöver vårmötet ordnades först gemensamt jubileumsprogram för Marthaförbundet och
Marttaliitto, efter lunch och Marthaförbundet vårmöte blev det festmiddag med
underhållning av Mark Levengood och Five Alive, och trevlig samvaro förstås. På vårmötet
premiärsjöngs den nya Marthasången ”Se på mina händer” som kommit till på initiativ från
Marthor i Åboland.

Svartå slott.

På söndagen ordnade distriktet program för sina medlemmar. På hemvägen från Helsingfors
fick vi guidad tur i Svartå slott och en utsökt vorschmack till lunch i bästa Mannerheimsk
anda. Därefter åkte vi till Muurla på designshopping och sedan hem. 26 Marthor från
Åboland deltog i utfärden.
Marthadistriktet erhöll föreningsstöd av Marthaförbundet för en del av resekostnaderna.
***
Stickläger på Labbnäs 4–6.10.2019

Distriktet ordnade ett stickläger på Labbnäs 4–6.10.2019. Det var tredje gången som det
lyckade sticklägret ordnades. Under lägret ordnades två kurser, den ena om växtfärgning
med Anki Sipilä och den andra om Pargaströjan, "Qvidi-Minas ylletröja", med Berit Bragge.
Det fanns dessutom möjlighet att köpa garn och byta i garnbytarhörnan. Sticklägret var
öppet för marthor också utanför Åboland, fullsatt och omtyckt.
För sticklägret erhöll Marthadistriktet föreningsstöd av Marthaförbundet.

Qvidi-Minas tröja.
***
Distriktet höll sitt höstmöte den 12 oktober på Café Arken i Åbo. På mötet behandlades
stadgeenliga ärenden och dessutom diskuterades frågan om Marthaförbundets
organisationsutveckling och Marthadistriktens framtid.
Marthaförbundet har uttryckt en vilja att slimma organisationen genom att minska antalet
administrativa ”lager”, och förslaget är att Marthaförbundet slopar sina distrikt. Målet är att
inte använda så många medlemmars energi till administrativt arbete, stadgeenliga möten,
osv, utan att istället genom att minska byråkratin ge mer tid för Marthaverksamheten. En del
diskussion uppstod om den åboländska Marthagemenskapen och hur man håller ihop utan
ett distrikt. Detta var inget beslutsärende på distriktets höstmöte, men närvarande ombud
på det föreliggande höstmötet i Helsingfors bad efter diskussionen om en handuppräckning
bland mötesdeltagarna (totalt 32 st.) för att få en fingervisning om distriktsmedlemmarnas
åsikt i frågan. Handuppräckningen visade att en stor majoritet ansåg att ombuden kan rösta
för att distrikten läggs ned, ifall detta förslag läggs fram på Marthaförbundets höstmöte,
vilket det senare också gjorde.
På distriktets höstmöte åts sopplunch, samt kaffe med dopp. Och man fick höra en
intressant föreläsning av guiden Monika Antikainen om den gamla traktorfabriken ”Åbo
Jernmanufaktur” (nuvarande Arken) och de historiska kvarteren där mötet hölls.

Monika Antikainen.
På mötet deltog 21 ombud från 6 föreningar.
Vid höstmötet stod från styrelsen i tur att avgå Lola Schwartz som återvaldes för 2020, samt
Susanna Ginström-Wuorio som undanbad sig omval och ersattes med Lilian Hagstén
(Högsåra MF) med Maria Manelius (Dalsbruk MF) som ersättare.
***
Läsretreat arrangerades på Labbnäs semesterhem för första gången av Marthadistriktet den
25–27 oktober 2019. Tanken var at skapa en motsvarighet till sticklägret för dem som hellre
läser än handarbetar. Under retreaten fick man chansen att varva ner och njuta av bra
böcker och god mat i en kravlös samvaro. Förutom rejält med tid att läsa fanns det också två
programpunkter; litteraturvetaren Freja Rudels gästade retreaten och talade om
"Litteraturens natur" och en gemensam utfärd gjordes till antikvariat Kojan i Dalsbruk som
drivs av Kristina Hakola-Wass.

Utöver det fanns en bokbytarhörna och det hölls samlingar där vi diskuterade litteratur.
Läsretreaten var mycket omtyckt och lockade deltagare från runt om i distriktet.
Marthadistriktet erhöll ekonomiskt stöd av Marthaförbundet för att ordna läsretreaten.

***
Den nationella klädbytardagen firades i år den 16 november. I det åboländska distriktet
ordnades välbesökta klädbytardagar på två ställen: i Wrethalla i Kimito och i Gillesgården i
Åbo.

***
Finlands svenska Marthaförbund r.f. höll höstmöte den 23 november 2019 i Kvarteret
Victoria, Helsingfors. Det åboländska distriktets ombud vid höstmötet 2019 var: Christina
Ahlsund, Fredrika Henriksson, Pia Forss, Merja Riski och Margó Storm.

Utöver stadgeenliga ärenden diskuterades och godkändes efter omröstning ett beslut om
Marthaförbundets framtida struktur där förbundet går in för en organisationsstruktur
bestående av tre nivåer: förbund, förening, krets. Med andra ord omfattade höstmötet att
förbundet slopar distrikten.

Beviljade förtjänsttecken 2019
Lilla guldmärket har beviljats Birgitta Blomberg (Nagu MF), Helena Söderman (Hitis MF),
Margareta Aller (Pargas MF)
Stora silvermärket har beviljats: Hanna Åkerfelt (Åbo MF), Martina Nyberg-von Hellens (Åbo
MF), Mia Henriksson (Åbo MF), Hannele Bröckl (Pargas MF), Anita Österberg (Hitis MF), MajBritt Lindgren (Kimito MF), Pirkko Lehtonen (Pargas MF), Naja Lassenius (Pargas MF),
Gunveig Elmvik (Pargas MF), Inger Hautaniemi (Pargas MF), Agnes Lindström (Pargas MF),
Ulla Hermansson (Pargas MF).

Föreningarnas medlemsstatistik per 31.12.2019
Nedan följer den officiella medlemsstatistiken enligt Marthaförbundets medlemsregister per
31.12.2019 (inom parentes år 2018):

Dalsbruk
Dragsfjärd-Söderlångv.
Hitis kyrkoby
Houtskär
Högsåra
Iniö
Kimito
Korpo
Nagu
Pargas
Rosala
Tammerfors
Västanfjärd
Åbo

Antal medlemmar
35 (31)
21 (21)
17 (18)
50 (45)
34 (34)
31 (32)
125 (126)
40 (43)
61 (66)
185 (192)
19 (21)
23 (25)
49 (51)
147 (149)

Medelålder
66,6
56,7
79,6
67,5
70,5
67,1
58,5
69,9
60,3
67,8
62,6
58,2
57,9
53,9

Sammandrag av föreningarnas årsberättelser
Nedan följer en kort sammanfattning av de enskilda föreningarnas verksamhet under året
2019.

Dalsbruks Marthaförening r.f.
Dalsbruks Marthaförening har ordnat regelbundna träffar, samt följande program: årsmöte,
deltagande i kvinnodagen i Labbnäs (mars), Öppna dagar i Labbnäs med möte (maj), Skogens
smaker/Äggdagen i Labbnäs (oktober), julmat på Strand (november). Dessutom har man
bidragit med arbetsinsatser på soppdagen i Labbnäs i juli.
Föreningen har bidragit med ett stipendium till Dalsbruks sv. lågstadieskola (50 euro), samt
med fyra julkort till bibbagranen. Kretsen Svarta damerna har utöver detta sett Mark
Levengood uppträda, sålt våfflor på påskmarknaden och julmarknaden i Dalsbruk, haft
knytkalas och pysselkväll.
Svarta damerna har under 2019 fortsatt stöda sitt fadderbarn i Sri Lanka ekonomiskt, samt
skickat gåvor till jul och födelsedag, och dessutom betalat in för två vänstipendier i Dalsbruks
skola åk 3 och 4. Kretsen donerade också 100 euro till Hannahemmets demensavdelning för
att köpa spel till de boende.
Föreningen har en representant i Labbnässtiftelsens styrelse.
Ordförande för Dalsbruks Marthaförening 2019 har varit Marja-Leena Othman.

Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna Marthaförening r.f.
Mamsellerna deltog i Världens största Marthakväll och höll då en föreläsning, samt åt
Marthatårta. Årsmöte hölls i februari, i mitten av mars provade man i Västanfjärd på Lavis,
en både rolig och svettig morionsform. På ett besök i Livstilskällan i Ekenäs deltog man i en
föreläsning om stress och kost, samt mediyoga. I april åkte ett gäng på den årliga hemliga
resan, som gick till Kimito Brewing, Åbo slott, Kirppis Kontti, samt avslutades med mat på
Nerå. Kafferep höll man i bussen med riktiga kaffekoppar.
I maj hölls sedvanligt städtalko i Solbacka då såväl huset som gården städades upp. I augusti
hölls traditionella kafferepet med gammelmarthorna i Solbacka, med goda bakverk och
spelade bingo. Mamsellerna deltog i September Open med mete för barnen i parken. I
september vandrade tre tappra Mamseller (och en hund) till Senatsberget. I oktober åkte ett
gäng Mamseller till huvudstaden och besökte bl.a. Amos Rex och nya biblioteket Ode. I
november bands kransar och andra julpynt på blombutik & trädgård Järvinen och julfesten
hölls på Café Vivan i Söderlångvik.
Ordförande för Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna MF har år 2019 varit Pernilla
Gustafsson.

Hitis Kyrkoby Marthaförening r.f.

19.7.2019: Våffelstekning vid Hitis FBK:s Minimarathon. På bilden från vänster, Anne Rautio, Kaisu Paulsson och
Gabriella Ullrich. Foto: Anita Österberg

Hitis Kyrkoby MF har under året hållit tio möten. Marthaföreningens medlemmar har i tur
och ordning varit värdinnor för de föreningsmöten som hållits. Ett möte har hållits i Hitis
biblioteks mötesutrymme.
Under mötena har man behandlat skrivelser från distrikt och förbund, diskuterat aktuella
frågor och lärt sig tips och etikett för vardagen. Om någon varit ute och rest har ofta
resereportage ingått. I det s.k. knephäftet har medlemmarna frivilligt skrivit om något
nyttigt, roligt eller tänkvärt att begrunda.
Motion med ”seniorgalopp” har hållits under ledning av Anita Österberg.
Tillsammans med Rosala-Böle och Högsåra marthaföreningar firade Hitis MF Finlands
Svenska Marthaförbunds 120 år i Söderlångvik, Café Vivan 31 januari. Anita Österberg deltog
i Åbolands sv Marthadistrikts vårmöte i Tammerfors 16 mars. Våravslutning hölls på Backom
Café. Vid Hitis FBK:s minimaraton fredagen den 19 juli sålde marthorna våfflor och höll
lotteri. Den överblivna våffelsmeten blev tilltugg på ett marthamöte och dessutom 25 goda
våfflor vid ett pop up-jippo i Holmströms Lanthandel 4 oktober.
Årets utfärd gick till Biskopsö och Christel Bernstedts trevliga hem tisdagen den 20 augusti
med Christer Gustafssons och Sune Ljungqvists båtar. Föreningen har under året betalat
medlemsavgift till Åbolands Hantverk och donerat fem vinster till Labbnäs traditionella
Sommarloppis.
Ordförande för Hitis MF har år 2019 varit Ebba Ljungqvist.

Houtskär Marthaförening r.f.
Houtskär MF inledde året med Marthakaffe i samarbete med församlingen. I och med
världens största marthakväll inledde föreningen firandet av sitt 110-årsjubileum. Detta med
drink, tårta och info om fothälsa. I februari hade man besök av Anita Storm från förbundet
som berättade om ekostädning och plast i vardagen. I mars ordnades ”Hela Hälsan” med
besök från Mariehamn, med temat återhämtning och glädje. I mars ordnades också simresa
och yoga i Nådendal. I april fick man besök från Terapihörnet i Pargas och provade bl.a. på
akupunktur och hårbottenmassage.
Vårfest firades på Ljungheda den 27 maj. I juli ordnades välbesökt lunch på Houtskärsdagen
och under Matglädje såldes våfflor med bra åtgång. I september åts gemensam middag på
Skagen och i oktober träffades man på Hyppeis värdshus och lärde sig mera om kombucha.
Under de äldres vecka ordnade marthorna kaffestund på Fridhem. I november blev det
bokträff och i december julgröt. Under året bildades också en festkommitté för att planera
och ordna jubileumsfest i januari 2020.
Ordförande för Houtskär MF har år 2019 varit Anja Karlgren.

Högsåra Marthaförening r.f.

Med anledning av Marthornas jubileumsår 120 år bjöd Högsåra marthaföreningen in
medlemmar från det forna Marthadistriktet Hitis. Cirka 25 marthor samlades på
Söderlångvik gårds café Vivan. Inför Högsåradagen där Marthorna stekte våfflor och ordnade
loppis, och Grötafton sammankom marthorna till planeringsmöten. Marthorna möts hemma
hos varandra cirka var tredje vecka. Sommartid ordnar marthorna med det traditionella
sommarjippot kallat Högsåradagen.
Som mötesprogram har man bl.a. läst dikter, sjungit, diskuterat dagsaktuella händelser, bytt
kläder, fått ta del av en inflyttningshistoria, haft skypesamtal med en marthamedlem i
Fuerteventura och sett hur Tik Tok-dans ter sig i verkligheten och haft lotteri. Mötena
avslutas sedvanligt med att man sjunger psalmen ”Bred dina vida vingar”.
Ordförande Gunilla Örnell höll en föreläsning om förebyggande av olycksfall på svenska
Seniorförbundets höstmöte i oktober på Labbnäs. Nio Högsåramarthor deltog i Martha
matkulturdagen som ordnadeds på Labbnäs med temat ägg.
I juni åkte Marthorna på utfärd, bjöds på en sakkunnig guidning i Hangö och besökte bl.a.
Henriksborgs gård och såg Lars Lerins utställning. Ca 15 marthor deltog i utfärden. I
demcember åkte Marthorna till Lojo på en traditionell julmarknad. Den 18.11 förärades
Hanna Hemmet i Genböle med ett musikaliskt besök av fem sjungande Högsåramarthor.
Högsåra Marthaförening deltog i Röda Korsets Hungerdag- och Näsdag-insamlingar.
Novembermötets kaffe- och lottkassa tillföll Luciainsamlingen.
Tre medlemmar har uppvaktats på bemärkelsedagen med 50 euro/uppvaktad medlem till
Hitis Röda Kors klubb. Under året har byns mangelbodfönster igen prytts av vackra
fönsterutställningar, och strax innan påsk ordnade två Marthor äggmålning med
kaffebjudning i mangelboden. Därefter blev det vågutställning under namnet ”Högsåra mitt i
världen”, julfönster och ”The great Gatsby, 20-tal”. Marthornas ko ”Hjärtli” och hennes kalv
har varit på grönbete på Hundtorget även denna sommar.
Högsåra Marthaförening har skickat 4 vinster till Labbnäs Loppmarknad som ordnas i juli
varje år. Vår medlem Lilian Hagsten är invald som styrelsemedlem i Åbolands marthadistrikt.
Ordförande för Högsåra MF har år 2019 varit Gunilla Örnell.

Iniö Marthaförening r.f.
Iniö MF har under 2019 haft följande verksamhet: Marthaförbundet 120 år firades med
jubileumskaka 31.1 vid Aftonro, årsmöte 15.2, tre personers representation på distriktets
vårmöte i Tammerfors 16.3, ordnat bingo i Aftonro 26.3, representerats av två personer på
förbundets vårmöte och jubileumsmiddag i Helsingfors 27-28.4, arrangerat kyrkkaffe på
Stupades dag 19.5, ordnat Marthornas sommarlunch + lotteri 13.7 i Församlingshemmet,
ordnat ”Matkultur och päronpalt” 23.10 för Iniö skola och dagis, ordnat bingo i Café Gamla
Banken 30.10, representerats av en person på distriktets höstmöte i Åbo i november,
serverat julgröt, kaffe och bulle på skolans julfest 16.12.
Ordförande för Iniö Marthaförening 2019 har varit Denina Björklund.

Kimito Marthaförening r.f.
Kimito Marthaförening har nio kretsar där verksamheten ordnas. Årsmötet hölls i samband
med jubileumskvällen den 31 januari, kvällens firande inleddes tillsammans med
Västanfjärds MF i Labbnäs. Internationella kvinnodagen firades 7.3 på Labbnäs där Maj-Britt
Reinikainen berättade om sin resa i Kamerun. Matkulturdagen, i år med skogen som tema,
sammanslogs med äggdagen och firades 10.10 på Labbnäs. Kvällen lockade ca 60 deltagare
från hela Kimitoön. Anders Ginlund från Tappo Tipu berättade underhållande om hönor och
ägg.
I Marthornas kyrkogångsdag med högmässa i Kimito kyrka 27.10 deltog närmare 40
personer. Den 4 november ordnade föreningen en Tapas-kväll för sina medlemmar på
Labbnäs. Kvällen inleddes med föreläsningen ”Hållbart klädtänk i en organiserad garderob”
av Ida Haapamäki från Marthaförbundet.
Klädbytardagen ordnades 16.11 på Wrethalla. Öppna dörrars dag i Labbnäs gick av stapeln
den 15 maj med gamla fotografier och rundturer. Labbnäs sommardag, den traditionella
loppis- och lotteridagen med lunch inföll den 17 juli. Enligt tradition bidrar varje krets med
fem lotterivinster. Under dagen såldes 300 portioner fisksoppa. I Må bra-veckan i Labbnäs 711.10 deltog några aktiva marthor med program.
Föreningens fastighet i Dahlby såldes under året och används nu som ateljé.
Kretsarna samlas i regel till möten en gång per månad med paus under sommaren. Även i år
har det aktivt ordnats olika program i samband med möten. Kretsarna har som kutym att
uppvakta medlemmar som fyller jämna år. Programmet har bestått av allt från lättsamma
lekar och frågesporter, handarbete, diskussion om bioplast och återvinning, gemensamma
middagar, teaterbesök, gemensam motion, mental träning, ansiktsakupunktur, information
om bin och honung, välgörenhet, tapas-kvällar, och mycket annat.
Kimito MF har donerat 500 euro för en ”hjärtstartare” till Kimito Röda Kors lokalavdelning.
Till Labbnäs har en ny videokanon för 600 euro inköpts då den tidigare gick sönder.
Lösöre från Dahlby marthastuga donerades främst till Labbnäs (en del till loppmarknaden),
några föremål även till Sagalund museum och Pederså ungdomsförening. Kretsarna har gett
bidrag om 150 euro till Solkulla stiftelsen och 75 euro till Kimito Röda Kors avdelning.
Lotterivinster gavs till Labbnäs sommardag samt till distriktets vår- och höstmöte. Några
kretsar har deltagit i kampanjen Sockor för mor som donerades till ÅUCS. Barnrådgivningen i
Kimito har fått motta sockor och mössor till nyfödda. Även detta år har marthakretsarna
aktivt deltagit i Kimitoöns kommuns julinsamling genom att köpa mat-gåvokort och
julklappar till barn i familjer som behöver ekonomiskt stöd.
I år gav Kimito MF två bokstipendier (Marthas kokbok) till elever i åk 7 i Kimito högstadium
och ett bokstipendium till ”en omtänksam elev” i åk 1 i Amosparkens skola.
Kimito MF har representerats i Åbolands svenska Marthadistrikts styrelse av Fredrika
Henriksson. I Solkulla stiftelsen är Mia Eklund ordinarie medlem, i Labbnäs styrelse sitter Else
Broman, Hannele Johansson, Sonja Jägerskiöld och Sabina Ekholm.

Ordförande för Kimito MF år 2019 har varit Sonja Jägerskiöld.

Korpo Marthaförening r.f.
Korpo Marthaförening har samlats till sju möten under året, utöver ett styrelsemöte.
Föreningen har haft trivseldag på Regnbågen, åkt på utfärd för att se ungdomsshowen i
Pargas, ordnat allsång, samt deltagit i Marthadistriktets utfärd till vårmöte i Tammerfors.
Korpo MF deltog i torgöppningen med att bjuda på soppa och firade våravslutning på
Buffalo. Man har också anhållit om pengar för att ordna en dag om sopsortering, samt
bostadssparande för unga. Tio Korpomarthor deltog i jubileumsgudstjänsten i Nagu med
efterföljande sopplunch. Korpomarthorna ordnade också en mycket välbesökt rotmosdag
med minimarknad. Julavslutningen hölls på Hotell Nestor.
Korpo MF har också bekostat två böcker i huslig ekonomi till årskurs sju, då skolans pengar
inte räckte. Traditionsenligt har man också gett två bokstipendier till skolan. Föreningen har
också skänkt 100 euro till Kyrkans utlandshjälp för skolmaterial för fyra flickor.
Norrskata marthakrets, tidigare Marthaförening, har för första året hört under Korpo MF. På
Norrskata har man under året främst samlats hos varandra, man har bekantat sig med
Marthahistoria och diskuterat för Norrskata viktiga aktualiteter. På mötena är den sociala
samvaron viktigast.
Ordförande för Korpo Marthaförening år 2019 har varit Margot Hollsten.

Nagu Marthaförening r.f.
Nagu MF:s 111:e verksamhetsår har varit aktivt. Föreningen har beslutat att
sammanslagningen av marthakretsarna i Nagu till en verksamhet, som genomfördes under
2018 på prov, blir bestående. Styrelsen har sammankommit 6 gånger under året. Årsmöte
hölls 7.2. Under året har föreningens medlemmar stickat sockor åt nyblivna mammor och
nyfödda. Sockorna har donerats till Nagu hälsocentral. I januari hölls månadsmöte med
franskt tema, man lärde sig virka pannlappar på nytt sätt, och deltog i Kvinnobankens jippo
”Gå ett yrke åt en kvinna”. 31.1. firades ”Världens största marthakväll” med lunch på
Bygdegården. I anskaffades dator till föreningen för att underlätta sekreterarens arbete,
dokumentation och arkivering. I mars hölls månadsmöte med temat ”Kvinnodagen” då
Viveca Auer berättade om Kvinnobanken, 16.3 deltog nio marthor i Åbolands marthadistrikts
årsmöte i Tammerfors. I april hölls månadsmöte utan särskilt program. påskblommor
delades ut på Grannas. I april deltog elva medlemmar i Marthaförbundets årsmöte samt
jubileumsfest i Helsingfors. I maj gick ”Hemliga resan” till Kimitoön där man besökte Villa
Lande, silversmeden Henna Renfors, bruksmuseet I Dalsbruk och Sabina Ekmans bär- och
fruktförsäljning.
Tillsammans med turistinformatör Matilda Åberg snickrade några marthor ihop en s.k.
marthabänk av lastpallar i Nagu gästhamn. Tanken bakom projektet är att en Martha sätter
sig en stund på bänken och småpratar med turister och båtfolk om hur det är att bo i Nagu. I
juni deltog Marthorna i den årliga potatisfestivalen med att sälja potatissallad som gjorts på
talko. Salladsburken såldes I en tygkasse gjord av Merja-marthan. I juli bjöd föreningen sina

medlemmar på Marthas namnsdagskaffe i trädgården vid Köpmans. I augusti ordnades
traditionellt forneldskaffe på Grannas med äppelpaj och vaniljsås. I firades Marthagudstjänst
i Nagu kyrka med egna Marthan Janette Lagerroos som predikant med gemensam lunch hos
Ailis Kryddor efteråt. Före gudstjänsten blomsteruppvaktning vid föreningens tidigare
ordförandes gravar, i oktober lärde man sig tillverka Martha-salva.
I oktober hölls också höstens första handarbetsträff, som startades på begäran av
medlemmarna. I november lärde man sig tillverka Kombucha och i december firades
föreningens julfest.
Boken Smartha tips donerades som bokstipendium till Nagu högstadium. Ekonomiskt
understöd har föreningen gett till Martha Centre i Riga och föreningens fadderbarn i
Etiopien. Nagu MF har under 2019 dessutom bidrag med 990 euro till den ensamstående
flyktingpappan Azaldeen och hans dotter Diana, både numera Nagubor, för att han ska
kunna bekosta sina resor och slutföra sin yrkesutbildning i Åbo. Under året har föreningen
donerat blommor till Grannas och till grytan i Södra hamnen.
Ordförande för Nagu Marthaförening 2019 har varit Christel Lindqvist.

Pargas Marthaförening r.f.
Vid utgången av 2019 hade Pargas Marthaförening 10 kretsar. Verksamheten har långt
fortsatt som tidigare år, man försöker synas och vara med då marknader och jippon ordnas i
staden. Martharörelsens 120 års jubileum har uppmärksammats och man har följt upp en
del av förbundets projekt. Man har också försökt utnyttja Brinkas-stugan mera, bl.a med
sommarcafé. Samarbetet med andra i tredje sektorn och staden har fått ett uppsving under
året. Brinkas-stugan används regelbundet av Hobbyklubben och några kretsar. Styrelsen
håller alla sina möten här. Även icke-marthor får hyra stugan för mindre sammankomster.
Stugans löpande utgifter finansieras med hyresintäkterna och vinsten från marknader och
jippon.
Världens största Marthakväll firades med anledning av att Martharörelsen fyllde 120 år,
tillsammans med Paraisten Marttayhdistys på Bryggan i stadshuset med inspirerande tal,
musik och sång av studerande vid musikinstitutet Arkipelag, allsång och lotteri. Tre Marthor
var kyrkvärdar på Marie bebådelsedag. Pargas MF deltog i VårKultur-satsningen med
förbundets mattema, ägget och med öppet hus i Brinkas där hobby-hönshållaren Titti Edfelt
var på plats med både hönor och tupp, samt utställningen av ägg som färgats utan
kemikalier. På våren hölls talko i och utanför Brinkasstugan. Pargas MF deltog i årets
SkäriOpen med brödlotteri. Föreningen hade bord utanför Kelovee då Pargas dagarna
ordnades, man stekte våfflor och sålde limpor. Under åtta sommarsöndagar höll kretsarna
var sin tur Brinkas-stugan öppet med café och valfritt eget program. Brinkas-stugan var
öppen under Gamla malmens skördemarknad. Den 28 september ordnade föreningen sin
egen höstmarknad tillsammans med finska marthorna. Samma kväll firade Pargas MF sina
110 år med föreläsning av Mia Åkerfelt och allsång, samt Pargas dragspelare.
På församlingens pensionärsträff bjöds det på info om Röda Korsets projekt ”Vi ses i byn”.
Föreningen deltog i planering och verkställandet av familjehuset Ankarets 10 års jubileum,
vilket öppnade dörrar till samarbete med aktörer inom tredje sektorn. Pargas MF deltog med
öppet hus och work shop i Brinkas med tema ”Metoder att hitta lugn i vardagen”. Gamla

Malmens julmarknad ordnades 14 december och Pargas MF öppnade Brinkas-stugans dörrar
och serverade glögg, kaffe, jultårtor och pepparkakor och hade julkorgslotteri. Utöver detta
har kretsarna haft en aktiv verksamhet.
Kaffekassan på 74,25 från församlingens pensionärsträff skänktes till diakonin. Diakonin fick
tio julpresentkort till ungdomar i familjer med trängd ekonomi. Pargas Marthaförening
deltog i kransar till De stupades dag och självständighetsdagen.
Ordförande för Pargas Marthaförening 2019 har varit Mikaela Vesterlund-Laine.

Rosala Marthaförening r.f.
Rosala Marthaförening har hållit träffar ungefär en gång i månaden. Man har träffats hos
varandra, druckit kaffe och pratat. Vid varje månadsmöte hålls ett litet lotteri.
Rosalamarthorna deltog i ”Världens största Marthakväll” i café Viwan i Söderlångvik, på
programmet stod föreläsning, skrattyoga och kaffe & tilltugg. På sommaren i juli stektes
våfflor på Sommarblotet. Strykande åtgång! I november bjöd Rosala MF hela byn kaffe och
fyllkaka under Lampfesten, och firade samtidigt att man nu är 100 år och fabolous! I
december firades julfest och man skålade samtidigt lycka till för en medlem som ska flytta till
Pargas.
Rosala MF delade ut stipendium i Hitis-Rosala skola för en elev som har intresse för
hembygden och skärgården.
Ordförande för Rosala MF har under 2019 varit Raili Eriksson.

Tammerfors Marthaförening r.f.
Tammerfors MF fick två nya medlemmar då man i mars besökte kvinnoklubben och
berättade om sin verksamhet. I mars höll föreningen också i trådarna för Marthadistriktets
möte som arrangerade i Tammerfors. Tammerforsmarthorna bakade kakor till
eftermiddagskaffet. I april träffades Marthorna för att handarbeta i skolans handarbetssal,
under Anne Lintulas ledning. I maj besökte föreningen Muminmuseet och fick guidning där. I
juni hölls knytispicknick i Sorsapuisto och i augusti var Anita Storm från förbundet på besök
och man gjorde naturkosmetik tillsammans i skolans hussasal. Septemberträffen blev ett
samarbete tillsammans med Kvinnoklubben, man lagade mat tillsammans med förre lektorn
på samskolan Anne Forstén.
I oktober blev det äggträff på Kirsi Niemenmaas gård i Ylöjärvi. På gården fanns höns, änder
och får. I november besökte Ida Haapamäki från förbundet Tammerfors och berättade om
svinnmat och om att röja i hemmet. Tillsammans gjorde man en söt och salt paj av
överbliven mat hemifrån. I december firades julavslutning med glögg och jultårtor.
Tammerfors MF representerades av Annina Nyberg-Saxberg på Marthaförbundets årsmöte i
Helsingfors i april.
Ordförande för Tammerfors MF år 2019 har varit Sabina Lindholm-Järvinen.

Västanfjärds Marthaförening r.f.
Västanfjärds Marthaförening består av fyra kretsar som i regel håller möte en gång i
månaden. Föreningen har hållit två möten under året, av vilka ett var årsmötet som hölls i
Labbnäs semesterhem i samband med Världens största Marthakväll 31.1, martha 120 år
firades.
Kretsarna har bland annat ordnat den sedvanliga blomauktionen, julmiddag i Labbnäs
gästades, spelat sällskapsspel, bastukväll i Labbnäs och teaterbesök i Åbo. Man har besökt
Garnhärvan och stickat disktrasor av bomullsgarn, dansat Lavis, lärt sig om städning med
miljövänliga produkter, tränat muskelbalans med gummiband, bekantat sig med Café Luxias
verksamhet och provat på Yin yoga, lagat vegetarisk mat, bundit julkransar, deltagit i
julmarknaden på Kalkholmen, besökt café Vivan och besökt Labbnäs och ätit gott.
Föreningen representeras av fyra personer i Labbnäs stiftelsens delegation och har en
representant i Silverringen.
Utöver att ha uppvaktat Marthor som fyller jämna år, och besökt sjuka med blommor har
Norra kretsen gett en ekonomisk julgåva till Labbnäs, deltagit i Luciainsamlingen, gett en
ekonomisk gåva till VUF, samt donerat pengar till fadderklassen i Senegal. Kretsen
Marthinorna har gett stipendium till skolan för ”Bästa vän” i åk 1-6, samt donerat
julblommor och yllesockor åt ensamma äldre.
Ordförande för Västanfjärd Marthaförening har under 2019 varit Tuulikki Hollsten.

Åbo svenska Marthaförening r.f.
Åbo MF firade föreningens 120-årsjubileum under 2019. Föreningen har igen kunnat
använda Marthakansliet i Gillesgården, vilket har underlättat för verksamheten betydligt.
Kansliet var ur bruk då Gillesgården renoverades. Utöver en aktiv verksamhet i föreningens
fyra kretsar har Åbo MF haft följande verksamhet under 2019: Det populära Stickcafét har
fortsatt med träff ungefär en gång i månaden. Resultatet av handarbetskampanjen som
inleddes 2018 donerades i januari till Röda korset, främst Yemenvästar.
Marthaföreningen inledde året med att fira Världens största marthakväll med cocktailparty
och marthatårtor, i februari arrangerades kurs i att syra grönsaker med Anita Storm. Två
kvällar där man gjort bivaxdukar har ordnats, en välbesökt vårfest med framtidstema
arrangerades i mars, i april uppmärksammades förbundets mattema med kursen Från höna
till ägg, en bokbytarträff ordnades i april, samt en temakväll med Marthaförbundets
ekonomirådgivare Marina Nygård en temakväll om att spara och placera. Tillsammans med
Finlands svenska Marthaförbund organiserade föreningen en föreläsning på temat Cityodling
– odla småskaligt. I maj åkte föreningen också på utfärd till Pemar sanatorium och i juni gick
en grupp på guidning på Åbo slotts utställning ”Några ord om kvinnor”. I september
ordnades kurs i bukettbindning, och några medlemmar från föreningen ställde upp med
praktiska uppgifter vid Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma
jubileumsgudstjänst i Åbo domkyrka. Drinkskola arrangerades i september och i oktober fick
Stickcaféet besök av Mari Bergman från Project Liv, varefter föreningen deltar i en kampanj

där man syr tyghundar. I oktober hölls kursen Lär dig ta betalt med Maria Österåker och i
oktober besöktes också Lady Winkhearts studio för att lära oss mera om burlesk – historien,
nutiden och också några show-rörelser. Klädbytardagen arrangerades 16.11, överskottet
fördes till Röda korsets Kontti. Det innehållsrika jubileumsåret 2019 avslutades den 16
december med julglögg och tilltugg i Gallerisalen.
Åbo MF gav ekonomiskt stöd till Martha Centrs i Riga till jul, samt till diakoniverksamheten i
Åbo svenska församling. Dessutom ordnade man en insamling av sytillbehör för föreningen
för invandrarkvinnor Daisy Ladies. Uppslutningen var stor, man fick in två symaskiner och 5-6
Ikeakassar med sytillbehör, främst garn. Därtill donerade föreningen en julpeng så att Daisy
Ladies kan köpa en saumuri.
Ordförande för Åbo svenska Marthaförening 2019 har varit Mia Henriksson.

Tack för ett givande marthaår 2019!

