ÅBOLANDS SVENSKA MARTHADISTRIKT R.F.

Årsberättelse 2020

Styrelse och administration
Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f. har haft följande styrelse verksamhetsperioden 2020:
Ordförande

Mikaela Vesterlund-Laine

Pargas MF

I vice ordförande

Fredrika Henriksson

Kimito MF

II vice ordförande

Lola Schwartz

Iniö MF

Kassör (utom styrelsen)

Stina Rosqvist-Johansson

Pargas MF

Sekreterare

Mia Henriksson

Åbo MF

Medlemmar
Lilian Hagstén
ersättare Maria Manelius
Andrea Södergård
ersättare Hannele Bröckl
Christel Lindqvist
ersättare Nina Båge

Högsåra MF
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 2020 sammanträtt tre gånger, utöver vårmötet och
höstmötet.
Distriktets medlemsavgift är en euro per medlem. Det ekonomiska resultatet för 2020 är,
enligt bokslutet som presenteras i skild bilaga, - 568,12 euro. Distriktets bokföring har skötts
av bokföringsföretaget Ab Memera Oy.
Under 2020 har distriktet i Gallerisalen i Gillesgården hyrt ett skåp av Föreningsrådet för att
förvara arkivmaterial. Distriktets arkivprojekt som inleddes under 2019 fortsatte i början av
2020. Strävan är att kartlägga och få ordning på arkivmaterialet som dels finns i Åbo
Akademis biblioteks samlingar, i Gillesgården, samt runt om hos olika tidigare aktiva

medlemmar. För ändamålet har Mia Åkerfelt anlitats och hon har börjat gå igenom
materialet som finns i ÅAB:s samlingar, dock satte Coronapandemin stopp för detta då
arkivet stängde.
Verksamhetsgranskare 2020
Ersättare har varit

Erik Sangder och Maria Nyman
Anita Lehtonen och Mary-Anne Intonen

Distriktet upprätthåller webbplatsen aboland.martha.fi och har dessutom en Facebooksida
(facebook.com/marthaaboland) där verksamheten marknadsförts. Information har också
distribuerats till medlemmarna direkt per mejl.

Medlemmar och föreningar
Åbolands Svenska Marthadistrikt hade 818 medlemmar vid utgången av år 2020 (837 år
2019). Medlemmarnas medelålder var 64,94 (62,55 år 2019).
Medlemsantal

Nya medlemmar

Avgått under 2020

Under 20 år

3

0

0

20–30

19

4

0

31–40

71

5

6

41–50

115

4

9

51–65

228

10

11

Över 65 år

382

6

22

Totalantal 31.12.2020

818

29

47

Medlemsantalet har alltså sjunkit med 18. Vid utgången av 2020 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.

Representation
Distriktsordförande Mikaela Vesterlund-Laine har under 2020 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 2020
Distriktets, liksom samtliga föreningars verksamhet har under året varit kraftigt kringskuren
på grund av Coronapandemin och de restriktioner som den medförde. Men restriktionerna
har också medfört nya verksamhetsformer och nytänk.

God mat på vårmötet i Nagu.
Distriktets vårmöte hann arrangeras före pandemin bröt ut. Vårmötet hölls den 7 mars på
Bygdegården i Nagu. Det var en mycket lyckad tillställning med kring 80 deltagare och hela

32 av 39 ombud var näravarande. Utöver själva mötet inledde man med delikat lunch gjord
av restaurang Back Pocket i Korpo, bjöds på ett roligt skådespel från Korpo, och till slut ett
föredrag om Nordiska skärgårdssamarbetet av Anna-Stina Sarlin. Dessutom hölls lotteri.
Gemensam buss arrangerades tur och retur från Kimito via S:t Karins och Pargas. Distriktet
bjöd på bussen. Distriktet erhöll föreningsstöd från Marthaförbundet för vårmötet.

Gemenskap och glada Marthor i Nagu. Här pågår Korpobornas skådespel.
***
En virtuell stickgrupp vid namn Martha-KAL
(KAL = knit a long) grundades på Facebook den 25
mars av Åbomarthan Anki Sipilä för att möjliggöra
att fortsättningsvis umgås och handarbeta
tillsammans, trots Coronapandemin. Gruppen har
drygt 130 medlemmar från hela Åboland och
också utanför ifrån, också icke-marthor är
välkomna och medlemmar där. När pandemiläget var bättre under sommaren träffades en
del av gruppens medlemmar, den 23 augusti, på en sommarträff i Fiskars. De virtuella
träffarna hålls via verktyget Zoom, vars som distriktet bekostar.

***

Distriktets stickläger ordnades första helgen i oktober 2020 på Labbnäs i Dragsfjärd, för
detta fick distriktet föreningsstöd av Marthaförbundet. 24 personer deltog. Under sticklägret
hölls bland annat kurs i att färga garn med växter.

***
En gemensam åboländsk resa till Marthaförbundets vårmöte 25.4 i Nykarleby var långt
planerad men fick ställas in då hela vårmötet sköts upp. Distriktet hade erhållit föreningsstöd
av förbundet för resan men har beviljats möjlighet att skjuta upp användningen av dem.
Marthaförbundet höll istället sitt vårmöte virtuellt den 16 september 2020. Eftersom
tidpunkten ändrade och virtuella möten inte har visat sig vara lika populära att delta i, plus
att en del inte har det tekniska kunnandet, byttes flera av de tilltänkta ombuden ut mot nya
namn.
Åboländska ombud på Marthaförbundets vårmöte var:
Lola Schwartz, Iniö MF
Thula Furu, Pargas MF
Maria Nyman, Åbo MF
Fredrika Henriksson, Kimito MF
Cathrine Nyman, Pargas MF
***

Distriktets höstmöte hölls virtuellt torsdag 19.11, kl. 18.00. Antalet deltagare var mindre än
vanligt, samtidigt som man under mötet konstaterade att det är skönt att inte behöva köra
från runt om i Åboland bara för ett relativt kort träff, som höstmötena ändå brukar vara. 13
av 39 ombud deltog, totalt 22 personer.
***
Finlands svenska Marthaförbund r.f. höll höstmöte den 21 november 2020 virtuellt. Det
åboländska distriktets ombud vid höstmötet 2020 var de samma som på vårmötet.
***
Distriktets Läsretreat var planerad att hållas andra gången någonsin under vintern
2020/2021. Läsretreaten hålls på Labbnäs i Dragsfjärd och hela poängen är att man får
träffas och läsa, äta och umgås. Läsretreaten har skjutits upp på obestämd till, beroende på
pandemiläget. Distriktet har erhållit föreningsstöd från Marthaförbundet för att ordna
evenemanget.

Beviljade förtjänsttecken 2020
Ann-Mari Pettersson Nagu MF, lilla guldmärket och Anja Björkfelt Åbo MF, stora
silvermärket.

Föreningarnas medlemsstatistik per 31.12.2020
Nedan följer den officiella medlemsstatistiken enligt Marthaförbundets medlemsregister per
31.12.2020 (inom parentes år 2019):
Antal medlemmar

Medelålder

Dalsbruk

33 (35)

68,2

Dragsfjärd-Söderlångv.

22 (21)

57,8

Hitis kyrkoby

16 (17)

80,7

Houtskär

50 (50)

66,9

Högsåra

32 (34)

70,3

Iniö

29 (31)

67,4

Kimito

118 (125)

59,6

Korpo

37 (40)

70,3

Nagu

59 (61)

62,1

Pargas

178 (185)

68,8

Rosala

18 (19)

63,9

Tammerfors

20 (23)

59,6

Västanfjärd

45 (49)

59,7

Åbo

161 (147)

53,9

Sammandrag av föreningarnas årsberättelser
Nedan följer en kort sammanfattning av de enskilda föreningarnas verksamhet under året
2020.

Dalsbruks Marthaförening r.f.
Dalsbruks MF har inte haft verksamhet under 2020 på grund av pandemin, eftersom
medlemmarna är i riskgrupp. Marthaföreningen bidrog med två julklappar för barn via
biblioteket.
Ordförande för Dalsbruk MF har år 2020 varit Marja-Leena Othman.

Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna Marthaförening r.f.
Mamsellerna har lyckats arrangera en del program, trots att man också varit tvungen att
ställa in en hel del.
I maj hölls städtalko i Solbacka. Under året har flera Mamseller hjälpt till med försäljningen
under lördagar i kommunens och församlingens gemensamma lopptorg Källaren. I augusti
hölls en utomhusträff i Labbnäs och i september besökte man nyrenoverade där Marthorna
fick guidning av Karin Arfman, både inomhus och utomhus. I oktober besöktes Sandö gård,
där Satu Torstila var värdinna och guidade och berättade underhållande om gården. På
hemvägen gjordes loppisbesök och besökt vid Söderlångvik gårds äppelodling.

Ordförande för Mamsellerna har år 2020 varit Pernilla Gustafsson.

Sandö gård.

Hitis Kyrkoby Marthaförening r.f.
Hitis Kyrkoby MF har haft en avvikande verksamhet p.g.a. Coronapandemin. Totalt tre
möten hölls fram till mars 2020, därefter begränsades verksamheten av restriktionerna. På
Forneldarnas natt (29.8) deltog man dock (utomhus) med snabblotteri på marknaden.
Lotterna hade strykande åtgång.
Under hösten deltog fem Hitismarthor i Minnesförbundets kurs ”Knoppen är toppen” som
hölls under fyra tillfällen i servicehemmet Solglimten.
Föreningen är medlemmar i Åbolands hantverk. Hitismarthorna donerade boken ”Vårt Hitis”
till Labbnäs traditionella sommarloppis.
Ordförande för Hitis MF har år 2020 varit Ebba Ljungqvist.

Houtskär Marthaförening r.f.
År 2020 var året då Houtskärs Marthaförening firade 110 år. Jubileumsåret inleddes med en
stor fest på ungdomslokalen Vesterlid i Näsby den 25 januari. 80 glada festdeltagare njöt av
mat, dryck, sång, tal, musik och dans. Under kvällen fanns en liten utställning med
marthagrejer t.ex. vaser, handarbeten och smycken framme, samt bilder och texter från
marthornas verksamhet i Houtskär. I februari ordnade marthorna en teaterkväll i samarbete
med Houtskärs kulturgille, teater Josefina framförde ett mycket uppskattat stycke på temat
ålderdom, ca 50 personer deltog.

Årets övriga verksamhet som var planerad blev i stort sett inhiberad p.g.a. Coronapandemin.
Houtskär MF har gett understöd till insamlingar; bl.a. Finlands lucia, Katastroffonden och
Hoppets stjärna. Man har också samlat kläder och husgeråd till Kalle Augustsson bidragit till
transportkostnaderna. Houtskär MF har också under ”de äldres vecka” bakat kaffebröd till
boarna på serviceboendet Fridhem i Näsby och bekostat äppelmust till frukosten under
julhelgen.
Några medlemmar har deltagit i Marthaförbundets digitala föreläsningar under året.
I september sände Houtskär MF ut brev till alla Marthamedlemmar med en uppmuntrande
hälsning från styrelsen och ett munskydd att prova på hemma. I december delades julkort ut
till alla medlemmar.
Ordförande för Houtskär MF har år 2020 varit Anja Karlgren.

Högsåra Marthaförening r.f.
Högsåra MF har på grund av Coronaläget inte haft någon verksamhet, utöver stageenliga
möten.
Ordförande för Högsåra MF har år 2020 varit Gunilla Örnell.

Iniö Marthaförening r.f.
På grund av Coronapandemin har Iniö MF fått ställa in en hel del av planerat program. I
februari hölls årsmöte, i början av mars åkte Iniömarthorna på revy till Houtskär. Två
representanter från Iniö deltog i distriktets vårmöte i Nagu. Sedan blev det en lång paus tills
det traditionella evenemanget ”matkultur och päronpalt” arrangerades i oktober. Det var få
deltagare, p.g.a. Coronan.
Iniö MF har under 2020 donerat köksredskap till Iniö skola.
Ordförande för Iniö Marthaförening 2020 har varit Denina Björklund.

Kimito Marthaförening r.f.
Kimito MF är representerad i Åbolands sv. Marthadistrikts styrelse, Solkullastiftelsen, samt
Labbnässtyrelsen. Föreningen hann arrangera kvinnodagsfirande på Labbnäs före
pandemiläget blev dåligt. Internationella kvinnodagen firades på Labbnäs med att Rebecca
Börman föreläste om ”Kost och hälsa”. Några marthor deltog i Må bra-veckan på Labbnäs i
oktober. I övrigt fick man ställa in det program man vanligtvis ordnar.

Kimito MF gav två stipendier à 40 € till elever i klass 7 i Kimitonejdens skola och två
bokstipendier till elever i Amosparkens skola. Stipendiet ges till ”en omtänksam elev både
vad gäller kamrater och trivsel i gruppen”.
Kimito MF har åtta kretsar. Under 2020 inhiberades dock större delen av kretsarnas möten,
p.g.a. Coronapandemin. Trots detta hann marthorna ändå under året bekanta sig med lokala
företag som silversmed OwnDesign, ölbryggeriet Kimito Brewing och garnaffären
Garnhärvan.
Man besökte också nya och gamla caféer på ön. Detta varvades med fascia-gymnastik,
vinterbad, promenader och golf, och då marthorna hann sätta sig ner stickade de barnsockor
tillsammans, och fick lära sig mer om örter som går att odla på ön.
Många kretsar har också deltagit med inbetalningar till olika välgörande ändamål, både
landsomfattande och lokala.
Ordförande för Kimito MF år 2020 har varit Taina Tilvis.

Korpo Marthaförening r.f.
Korpo MF har haft en hel del verksamhet, trots pandemin. Man deltog i Houtskär MF:s
jubileumsfest, man har hållit årsmöte och deltagit i distriktets vårmöte i Nagu. I början av
mars bjöd Marthorna på våfflor på äldreboendet Regnbågen, på ett möte har
Korpomarthorna fått en lektion i Houtskärsdialekt, och i augusti gick man på middag på
Buffalo. Några Marthor var också på teater till Åbo svenska teater, deltagandet var litet på
grund av pandemin. I december hölls julfest med pizza och julsånger.
Korpo MF har under året skänkt 100 euro till Kyrkans utlandshjälp.
Norrskata Marthakrets som är en del av Korpo MF har haft några egna träffar under året,
dessutom har några ur kretsen deltagit i föreningens middag på Buffalo och i vårmötet i
Nagu.
Ordförande för Korpo MF år 2020 har varit Margot Hollsten.

Nagu Marthaförening r.f.
Nagumarthornas relativt nya handarbetsträff fortsatte under våren 2020, bland annat
stickades s.k. Kram-sjalar som donation till äldreboendet på orten. Man stickade också
sockor åt nyblivna mammor och de nyfödda. Handarbetsgruppen bidrog också till Project Liv
genom att sy s.k. ambulanshundar och virka bläckfiskar för prematurer. Enligt önskemål från
dagis fick även deras dockor nya kläder och täcken/lakan.

I januari deltog föreningen i Kvinnobankens jippo ”Gå ett yrke åt en kvinna”. Nagumarthorna
stod värdar för Marthadistriktets vårmöte i mars, vilket innebar en hel del arrangerande.
Över 80 personer deltog. Strax därefter kom Coronarestriktionerna.
I maj beslöt Nagu MF att gå med som stiftande medlem i föreningen Kommunalstugan i
Nagu rf, vilket innebär att man deltar i att renovera och upprätthålla ett hus där föreningar
kan samlas. På Marthornas lott föll renoveringen av köket, vilket man fortsatt med under
hela 2020. Marthornas andel i arbetet har genomförts av två olika arbetsgrupper.
Marthas namnsdagskaffe i juli genomfördes traditionsenligt, denna gång på Gyttja
Västergård. Likaså ordnade man traditionsenligt Forneldskaffe på äldreboendet Grannas,
även om ingen utomstående kunde delta, dock kunde boarna fira så här.
På grund av restriktionerna ersatte man julfesten med en utomhusträff med frågesport,
glögg, lucia och tärnor.
Nagu MF har under 2020 gett ett bokstipendium, Smartha tips, till Nagu högstadium,
understött sitt fadderbarn i Etiopien med 120 e för skolgång, donerat blommor till Grannas
och till Södra hamnen, bidragit med 200 euro till rådgivningen i Nagu för anskaffande av nya
leksaker. Utöver detta har föreningen gett ett ekonomiskt bidrag på 10.000 euro till
Kommunalstugan i Nagu rf, öronmärkta för ny köksinredning samt vitvaror till köket, samt
bekostat mörkläggningsgardiner till båda mötesrummen i kommunalstugan.
Ordförande för Nagu Marthaföreningen 2020 har varit Christel Lindqvist.

Pargas Marthaförening r.f.
Mycket av Pargas MF:s verksamhet kretsar kring Brinkas stugan på Gamla malmen, den är
föreningens samlande punkt. Styrelsen möts där, flera av kretsarna håller sina träffar där och
hobbyklubben, som från och med hösten är indelad i två grupper träffas varje måndag i
stugan.

Styrelsemöte vid Brinkas stugan i Pargas.
Pargas MF brukar ha mycket aktivitet i samband med marknader och evenemang som
ordnas i Pargas, allt detta ställdes in under 2020, samtidigt som Marthaverksamheten också
stannade upp.
I februari hölls årsmöte, tre Pargasmarthor representerade föreningen på Houtskär
Marthaförenings jubileumsfest, en delegation deltog i distriktets vårmöte i Nagu, och under
”Öppna stugors dag” i augusti höll Brinkas stugan öppet och Marthorna sålde limpor. Pargas
MF har också traditionsenligt deltagit med servering på församlingens pensionärsträff.
Marthorna i Pargas ser också positiva sidor med undantagsåret, man har lärt sig mycket om
den digitala världen och man har haft med tid för sig själv.
Pargas Marthaförening har bidragit till kransar på de stupades dag och
självständighetsdagen. En åttondeklassist i Sarlinska högstadiet fick boken ”Huslig ekonomi”
som stipendium. Fondernas avkastning möjliggjorde att fyra måttsydda borddukar kunde ges
till Solgläntan och också att gymnastikredskap kunde ges till Björkebo demensboende.
Kaffekassan från församlingens pensionärsträff gavs oavkortad till diakonin. Två paket med
bl.a. stickade västar och sockor har skickats till flyktinglägret på Kos. Pargas MF har också
bidragit med elva presentkort till diakonin, att ge till ungdomar som julklapp i familjer med
trängd ekonomi.
Pargas Marthaförening är indelad i 10 kretsar, varav de flesta haft olika slag av verksamhet
också under 2020. En krets har till exempel hållit aktiv kontakt och bl.a. haft bildutmaning via
WhatsApp. Man har gjort fleecekorgar, besökt nya Jordkällaren för ostprovning, haft
högläsning och bekantat sig med andra föreningars verksamhet i Pargas, en krets har haft
träff med en person från Somalien och hört om hur det är att komma som flykting till

Finland, man har besökt ett lokalt nostalgimuseum, bowlat, testat padel, varit på teaterresa
till Fallåker och en hel del annat.
Ordförande för Pargas Marthaförening 2020 har varit Mikaela Vesterlund-Laine.

Rosala Marthaförening r.f.
Rosala MF åkte i januari på en trevlig utfärd till Pargas. På vägen dit besökte man en
trädgårdsbutik och i Pargas besöktes Kalkgruvan och man promenerade också på
kyrkogården och i stan. Dessutom besökte man Jordkällaren där det var ostprovning och
dagens lunch åts på Restaurang Kamu. Det var en mycket omtyckt liten hembygdsresa.
Rosala MF hann ha årsmöte innan Coronapandemin började, efter det har man kunnat
samlas endast ett fåtal gånger.
7.3 höll Rosala by en lampfest där man samlade pengar till ny led-vägbelysning. Marthorna
ställde upp och bakade 150 bitar läcker morotskaka. Under året har man uppvaktat
medlemmar som fyllt jämna år, samt delat ut ett stipendium till Hitis-Rosala skola åt en elev
som har intresse för hembygden och skärgården.
Ordförande för Rosala Marthaförening 2020 har varit Sonja Törnqvist.

Rosalamarthorna på utfärd i Pargas.

Tammerfors Marthaförening r.f.
Coronapandemin satte käppar i hjulet för Tammerforsmarthornas verksamhet under året.
Årsmötet hölls i februari, i juni hölls knytispicknick i Arboretum, septemberträffen hölls på
Vanhakylä gård i Sastamala, med guidning och smakprov på äppelmusteriet. I september
åkte en grupp Marthor ut i svampskogen i Kangasala och i november hölls glöggtasting med
tilltugg i Samskolans hussasal.
Ordförande för Tammerfors Marthaförening 2020 har varit Sabina Lindholm-Järvinen.

Västanfjärds Marthaförening r.f.
Västanfjärds MF har hållit verksamhet i den mån det varit möjligt. Föreningen höll årsmöte i
januari där Rebecca Börman presenterade sitt nya företag och berättade kort om matsvinn
och kostrådgivning.
Föreningen har representanter i Labbnäs stiftelsens delegation, samt i Silverringen.
Föreningen och dess kretsar har donerat 300 euro till fadderklassen i Senegal, julgåva till
Labbnäs 300 euro, Luciainsamlingen 50 euro, Jussi Lindbergs välgörenhetskonsert 50 euro,
samt ett stipendium till skolan för ”bästa vän” i åk 1–6, 45 euro.
Föreningen består av 4 kretsar, som försökt hålla sina månatliga möten så gott det fungerat.
Norra kretsen har hållit sin sedvanliga blomauktion men utan publik, sitt stora lotteri höll de
utomhus och deltog dessutom i soppdagen i Labbnäs, samt åt middag på Ruukin Krouvi.
Belladonnorna har hållit tvåvanliga månadsmöten under året och deltagit genom att sköta
kaffeserveringen på byadagsfesten. Marthinorna har fått bekanta sig med mental träning
och lärt sig att minska matsvinnet. Smartorna har träffats två gånger med kafferep och
söndagspromenad.
Ordförande för Västanfjärd Marthaförening har år 2020 varit Inga Sundroos.

Åbo svenska Marthaförening r.f.
Verksamheten för 2020 har präglats av Covid-19-pandemin, flera inplanerade program har
ställts in och andra har fått anpassats till de rådande restriktionerna. Under 2020 har
föreningen gått in för att allt program är gemensamt och på det sättet tagit steget mot att
inte längre dela in medlemmar i kretsar – detta utöver Dagkretsen som haft sin verksamhet
som förut. Dagkretsen är Åboföreningens äldsta och numera minsta krets. Kretsen firade 75årsjubileum precis innan pandemin stängde ner det mesta i landet. Dagkretsens ståldamer
med en medelålder på närmare 90 år samlades för lunch på restaurang Roster för att fira.
Dagkretsen höll också sin traditionella jullunch i ett enskilt kabinett på restaurang Teini.

Åboföreningens Stickcafé har hållits regelbundet under året, då det varit möjligt har det
hållits som fysiska träffar, annars har man kommit samman virtuellt. Flera gånger har man
också handarbetat enligt s.k. hybridmodell, eftersom Åboföreningen numera har
medlemmar också i Nyland och Sverige, som vill delta på distans, med kontakt till dem som
träffas i Marthakansliet.
Före pandemin höll föreningen brädspelskväll, gjorde företagsbesök till läkemedelsföretaget
Orion och arrangerade en beredskapskväll om 72h-beredskap. Under Coronavåren höll
Aurakretsen två on line-träffar för sina medlemmar, det mesta andra ställdes in. Hösten
inleddes med gemensam sensommarfest på Aboa Vetus innergård (dvs utomhus). I
september hölls med beaktande av säkerhetsavstånd en workshop om härskartekniker ledd
av Malin Gustavsson från Ekvalita. Temat för kvällen var hur vi kan motverka osakligt
bemötande och jobba för inkludering i förenings- och arbetslivet. Under hösten hann man
dessutom med en matlagningskurs med temat inhemska grönsaker och en guidad rundtur
på Sibeliusmuseum innan restriktionerna igen blev striktare. Föreningen höll en virtuell
föreläsning med temat Marthas matkorg och höll en virtuell Mediyoga-kväll. Tack vare
snävare verksamhet och ett större överskott än budgeterat fördubblade föreningen summan
för sina traditionella juldonationer från 500 till tusen euro.
Ordförande för Åbo svenska Marthaförening 2020 har varit Mia Henriksson.

Tack för Marthaåret 2020!

