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Kyrkslätts Marthaförening r.f., grundad 1904 
 

Medlemmar:  

Det totala medlemsantalet är 167. Medlemsantalet har ökat med 3 jämfört med år 2014.  

  

Medlemsavgift: 33 €, varav 3 € tillfaller föreningen, 2 € tillfaller Mellersta Nylands Marthadistrikt 

rf och 28 € går till Finlands svenska Marthaförbund, inklusive medlemstidningen Martha. 

Seniormedlemmar som fyllt 80 år beviljas efter ansökan nedsatt medlemsavgift. 

 

Styrelse: 

 

Ordinarie medlemmar 

Ingegerd Wikström ordförande Evitskog 2015-2016 

Siv Hampf I viceordförande Lappböle 2015-2017 

Else-Maj Lönnroth II viceordförande Ingels 2015-2017 

Harriet Björkqvist sekreterare Kyrkoby 2015-2017 

Jessica Hagelberg vicesekreterare Evitskog 2015-2017 

Kati Donner medlem Bobäck 2014-2016 

Alice Hellström medlem Sjökulla 2014-2016 

Jana Sluth medlem Norra 2014-2016 

Gun Österberg medlem Trasmarthorna 2014-2016 

 

Ersättare 

Ulla Ahlgren kassör Kyrkoby 2015-2017 

Katriina Kaitala  Bobäck 2014-2016 

Ros-Marie Lintukangas  Sjökulla 2014-2016 

Anne-Marie Saurén  Ingels 2015-2017 

Marita Baarman  Evitskog 2015-2017 

Agneta Sandström-Lappalainen  Norra  2014-2016 

Birgitta Sundell  Trasmarthorna 2014-2016 

Yvonne Österman  Lappböle 2015-2017 

 

Verksamhetsgranskare:  

Kerstin Enberg och Carita Kirjonen, ersättare Marita Granholm. 

 

Kretsar:  medlemsantal   
Bobäck               18  

Evitskog              29   

Ingels             24  

Kyrkoby               31  

Lappböle             14 

Martharia            16               

Norra Kyrkslätt   6  

Sjökulla                 18           

TrasMarthorna 11          

 

165 kvinnor, 2 män. 

6 aktiva seniormedlemmar, 11 hedersmedlemmar 
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M-klubb 

Sjökulla Ringblomman   23 medlemmar 

 

        

Ordinarie verksamhet i föreningens regi: 

 

Möten och program  

Föreningens årsmöte hölls 9.2.2015. 

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året. 

 

En ljus- och musikkväll ordnades på Stor-Raula 6.2.2015 med ca 30 deltagare. 

En sopplunch för allmänheten ordnades på Stor-Raula 8.3 med ca 100 deltagare. 

Den traditionella höstlunchen för allmänheten hölls 4.10 med ca 110 deltagare. 

Marthornas sommardag ordnades på Stor-Raula 1.6 med fiskaren Klaus Berglund som 

föredragshållare. Sommardagen samlade ca 40 deltagare. 

 

Marthornas och pensionärernas kyrksöndag firades 11.10 i Kyrkslätts kyrka med kyrkkaffe i 

församlingshemmet.  

Verksamheten vid återvinningscentralen i Munkkulla har fortsatt i samarbete med de finskspråkiga 

marthorna och Kyrkslätt-Estby Marthaförening. Flera kretsar har ställt upp i centralen på lördagar 

under våren och hösten.  

 

Kontakter, representation 

Föreningen har varit representerad vid Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte 24.3 i Sibbo, vid 

distriktets höstmöte 7.11 i Sibbo samt vid Marthaförbundets vårmöte och höstmöte. Vid distriktets 

höstmöte valdes Mita Baarman till styrelsemedlem i Mellersta Nylands Marthadistrikt istället för 

avgående Ingegerd Wikström. Till styrelsesuppleant valdes Jessica Hagelberg istället för avgående 

Siv Hampf. 

 

Uppvaktningar 
Kretsarna har kommit ihåg sina hedersmedlemmar med blommor och gåvoprenumerationer på 

tidningen Martha, uppvaktat medlemmar vid bemärkelsedagar och skickat blommor till sjukbäddar. 

Avlidna medlemmar har hedrats vid sin bortgång och på Allhelgona har blommor förts på avlidna 

marthors gravar. 

Föreningen har deltagit i uppvaktningen på de stupades dag. 

Ingels marthakrets donerade Luciasmycket till Kyrkslätts lucia. 

 

Förtjänsttecken 

Mita Baarman fick stora silvermärket. 

 

 

Föreningens fastigheter: 

 

Stor-Raula marthagård  

Köksrenoveringen på Stor-Raula marthagård slutfördes till största delen under år 2015. Ny effektiv 

anstaltdiskmaskin införskaffades och elarbetena och andra arbeten slutfördes. Ny spis kommer att 

skaffas 2016 för medel beviljade av Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt. Sparbanksstiftelsen har också 

beviljat föreningen medel för att förnya yttertrappan 2016. 

Uthyrningen av utrymmena för familjefester och möten har fungerat tillfredsställande. 
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Ingels marthastuga 

Verksamheten har fortsatt som under tidigare år i Ingels marthakrets regi. Under året har ventiler 

installerats under huset. 

 

Ekonomin 
Kretsarna har fått inkomster genom basarer och fester, genom verksamhet vid återvinningscentralen 

och genom lotterier och kaffekassor vid mötena.  

 

Den välbesökta sopplunchen under vårvintern och den populära traditionella höstlunchen har gett 

föreningen välbehövligt tillskott i kassan, liksom också de ekonomiska bidrag föreningen fått av 

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt, Anna och Karl Eklunds stiftelse samt Marthaförbundet. 

Evitskog Marthakrets har också gjort en donation till föreningen. 

 

 

 

Kretsarnas årsrapporter 
 

Bobäcks marhakrets 

 

Den 15.1.2015 höll Marthorna sitt valmöte i Tyris gårdsbyggnad. 

Till ordförande valdes Gun-Lis Wollsten, till vice ordförande Peggy Weckman, till sekreterare Camilla 

Winquist och till kassör Maria Selroos. 

 

Under året hölls sammanlagt 9 Marthamöten. I allmänhet har mötena hållits i Tyris gårdsbyggnad. 

Medlemsantalet har varit mellan 25—26 personer. Närvarande vid månadsmötena har varit mellan 5-10 

medlemmar. 

Bobäcks Marthakrets ekonomi har varit stabil och kassan per 31.12.2015 var 1621,63€  

 

Marthaföreningen utbetalade följande understöd och bidrag under året 2015: 

2 stipendier till Bobäckskolan  100€ 

Till vårt fadderbarn   300€ 

Till luciainsamlingen   100€ 

Till olika uppvaktningar     43.40€ 

Totalt     543.40€ 

 

Verksamheten: 

29.3  Deltog med våfflor, lotteri och basar vid påskjippot på Ljusdala 

9.9  Besök på Wohls Gård tillsammans med Ingels Marthakrets 

1.11  Sopplunch på Ljusdala med ca 35 personer. 

29.11  Deltog i MUF:s lillajulfest med grötkokning. Besökarantalet ca 100 personer. 

9.12  Marthamöte hemma hos Harriet Nummelin 

 

 

Evitskogs marthakrets 
 
Medlemmar: 30 st, Ålder; 20–65 14 st. och över 65 16 st.  

Nya medlemmar: Marit Brunou-Montonen och Lisbeth Moisander, avlidna medlemmar: inga,  

medlemmar som avgått: inga  

Styrelse: ordförande Mita Baarman, viceordförande Teresa Wikström, sekreterare Jessica Hagelberg, kassör 

Laura Malin. Övriga medlemmar i styrelsen: Ulla Mäihäniemi, Harriet Sandfors, Christel Sjöblom, Kerstin 

Österberg och Ingegerd Wikström. 
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Verksamhetsgranskare: Gunnel Hellström och Kerstin Monten. 

 

ORDINARIE VERKSAMHET 
Möten: 9 st, 113 deltagare  

 Januari: Årsmöte,Nytt av gamla plagg, Birgit Bergström från EcoPassion 

 Februari: Matlagning – Sallader med Mia Hansson 

 Mars: Första hjälp i vardagen med Harriet Sandfors 

 April: Exkursion till Mildolas fabrik i Kantvik 

 Maj: Våravslutning på Alis hos Teresa Wikström 

 September: Småplock att bjuda på 

 Oktober: Keramiklyktor med Harriet Rantschukoff-Frimodig 

 November: Matlagning – Left(L)overs med Elisabeth Eriksson 

 December: Julfest – Internationell middag 

Exkursioner, utfärder:  
 Exkursion till Mildolas fabrik i Kantvik med guidning av Jenny Tallberg 

Utmärkelser:  
 Ordförande Mita Baarman blev beviljad Stora Silvermärket 

Motion: 
 Som samarbete med ungdomsföreningen höll Mita Baarman gymnastik ”Mjukt till musik 

med Mita” för marthor och andra intresserade på Övidsborg samt Föräldra-barngymnastik 

för barn i åldern 3-5 år med vuxen i sällskap. 

Stipendier:  
 2 st. stipendier i handarbete och slöjd a`20 € till Sjökulla skola. 

 
PRAKTISK VERKSAMHET 
Bespisning: 

 Kretsen deltog i Kyrkslätts marthaförenings sopplunch på Stor-Raula 8.3, serverade kaffe 

på midsommarfesten på Vohlshemmet 14.6, sålde soppa och kaffe på Lantmarknaden 

12.9 i Kyrkslätt och deltog i Kyrkslätts Marthaförenings höstlunch på Stor-Raula 4.10. 

Kurser: 
 Kretsen ordnade med ekonomiskt stöd av Mellersta Nylands Marthadistrikt tillsammans 

med ungdomsföreningen en matlagningskurs för barn med Marina Blomqvist som ledare. 

 

SOCIAL VERKSAMHET 
Penningdonationer:  

 Volshemmets garantiförening 200 €, Kyrkslätts marthaförening 200 € och alla 

lotteripengar, ca 40 euro €, MartaCentrs i Riga genom Marthaförbundet 100 € och 

Folkhälsans Luciainsamling, 100 €. 

Övriga donationer:  
 Julblommor, 5 st  

 
ÖVRIG VERKSAMHET 

 Sortering och utdelning av kläder på mottagningscentralen för asylsökande. 

 Donation av pengar till matingredienserna för matlagningskvällen för asylsökanden. 

 Två av kretsens medlemmar har varit med om språkundervisningen på flyktingcentralen. 

 Kretsen skötte 3 gånger försäljningen vid återvinningscentralen i Kyrkslätt.  

 Kretsen har deltagit i förbundets, distriktets och föreningens årsmöten och höstmöten. 

Mita Baarman blev vald till styrelsemedlem i Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelse, 

Jessica Hagelberg hennes suppleant. 

 Tillverkning av betongkrukor och ljusstöpning. 

 

Uppvaktningar:  Harriet Rantschukoff-Frimodig – 60 år, Ulla Mäihäniemi – 70 år, Märta Holmström – 75 

år, Harriette Vuorilehto – 75 år, Ebba Sjöblom – 90 år. 
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Ingels marthakrets 
 
Medlemmar  Medlemsantalet är 24 personer. Under året har vi fått 1 ny medlem. 

Medlemsavgift Medlemsavgiften bekräftades till 32 euro och senioravgiften till 28  

  euro. Avgiften innehåller tidningen för alla medlemmar. 

 Styrelsen 2015 Else-Maj Lönnroth  ordförande 

Anne-Mari Saurén  vice ordförande 

  Gun-Maj Beck  kassör 

  Irma Nyholm   sekreterare 

  Agneta Wikström  styrelsemedlem 

  Marja Ehrnsten  ersättare 

  Marja-Terttu Tverin  ersättare 

Verksamhets-  Susanna Rapo 

granskare  Christina Hjort 

  Birgitta Lemström  ersättare 

  Hagar Sjöwall   ersättare 

Representant för kretsen 
  Else-Maj Lönnroth 

  Anne-Marie Saurén  ersättare 

 

Möten Kretsen har sammankommit till 8 månadsmöten och 1 årsmöte. Möten har 

hållits fr.o.m. 1.2. i servicehuset och på stugan. 

Program på våra möten har varit bland annat: 

- planering av årets program, presentation av svenska barn- och vuxenkläder, 

frågesport och planering och diskussion av 90-årsjubileumsåret. 

Deltagarantalet på möten har varit cirka 18 personer.  

Program och fester under verksamhetsåret har varit följande: 
Vi har medverkat i Kyrkslätts Marthaföreningens följande evenemang under året: 

sopplunch den 8.3. höstlunch den 4.10. och sommardag 1.6. på Stor-Raula.  

Ordförande Else-Maj Lönnroth har deltagit i Kyrkslätts Marthaförenings möten i 

Stor-Raula under året. 

Kyrkslätts Kulturförening ordnade en byavandring i Lappböle 5.9. Ingels 

Marthakrets svarade för serveringen. 

Vi var inbjudna av Bobäcks Martor till en Martha kväll på Wohls Gård 9.9. med 

temat "Att bli bekanta med varandra". 

Vi arrangerade en fastlagsfest den 14.2. på Bygdebo och den traditionella lillajulen 

firade vi denna gång 4.12. på stugan. 

 Verksamheten på återvinningscentralen har fortsatt som förut. 

Sommarutfärd Vi åkte till Svartå Slott på sommarteater och såg pjäsen Kokkisoppa.  

Före kvällens föreställning gjorde vi en runda i Karis och åt lunch. 

Stugan På våren hade vi en städ- och utekrattningstalko på stugan, nya ventiler har 

installerats i år för att förbättra inneluften och den 20.9. ordnades en 'öppna dörrar' 

dag på stugan för allmänheten. 

Uppvaktningar Annika Wikström, Ann-Marie Saurén och Christina Hjort uppvaktades på deras 

bemärkelsedagar. Julblommor har förts till de äldre medlemmarna. 

Socialverksamhet Vi har donerat i år Lucia-smycket till Kyrkslätts Lucia, delat ut två stipendier till en 

gosse och en flicka i textilslöjd i årskurs III, deltagit med lotterivinster till Kyrkslätts 

Marthaförenings evenemang, betalat medlemsavgiften för 4 hedersmedlemmar och 

firat vår egen sommarutfärd och lillajulsmiddag. 
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Kyrkoby marthakrets 
 
Medlemmar och medlemsavgift 

Kretsen hade vid årsskiftet 31 inskrivna medlemmar varav tre hedersmedlemmar.  

Medlemsavgiften har varit 35 euro under verksamhetsåret. 

Styrelsen och årsmötet 

Styrelsens sammansättning år 2015 var: 

Ulla Ahlgren ordförande 

Ordinarie medlemmar: 

Ami Lindström viceordförande  

Harriet Björkqvist sekreterare  

Kerstin Enberg kassör  

Gunilla Aspegren    

Eivor Lehto    

Suppleanter: 

Barbro Ollberg    

Gun-Britt Holmström    

Verksamhetsgranskare Pirkko Salmi, suppleant Carita Kirjonen 

Styrelsen fungerade också som programkommitté. Styrelsen har sammanträtt två gånger under 

verksamhetsåret. Årsmötet hölls 14.1.2015 med 15 marthor närvarande. 

 

Egen verksamhet 

- Förutom till årsmötet 14.1.2015 har kretsen varit samlad till 7 månadsmöten under 

verksamhetsåret med i medeltal 14 medlemmar närvarande. 

- Varje möte under året avslutades med en sång som valts ut under föregående möte. 

- Februarimötet hölls mötet hos Ulla Ahlgren där Karolin och Ulla Ahlgren hade tillrett 

många olika spanska tapas som avåts med ett glas spanskt rödvin.  

- Den 22 februari ordnade kretsen för femte gången en fastlagslunch med ärtsoppa och 

fastlagsbullar. Lunchen lyckades igen väldigt bra och antalet besökare var kring 60. 

- Marsmötet besöktes mötet av Gunne Pettersson som berättade om sin vistelse i delstaten 

Goa i Indien. 

- Aprilmötet var en bokkväll där böcker presenterades och diskuterades. 

- Lördagen den 23 maj gjorde kretsen en utfärd med Runeberg till Borgå.  

- På septembermötet presenterade Viveca Lahti prästgården och dess trädgård 

- Oktobermötets gäst var pensionerade sjuksköterskan Kinge Berglund som berättade om 

sin tid som sjuksköterska i Sydafrika.  

- Novembermötets tema var potatis. Ulla och Karolin hade tillrett många olika potatisrätter 

som avsmakades med ett glas rödvin.  

- På decembermötet firade kretsen julfest med luciatåg, uppläsning av julevangeliet och 

Viktor Rydbergs Tomten, med sång och med risgrynsgröt. 

 

Annan verksamhet 

- Söndagen den 8 mars deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings 

sopplunch på Stor-Raula, måndagen den 1 juni deltog kretsen i ordnandet av Marthornas 

sommardag där fiskaren Klaus Berglund berättade om fiskeri och söndagen den 4 

oktober deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätt Marthaförenings traditionella höstlunch. 

 

Social verksamhet och uppvaktningar 

- En kondoleansadress sändes till avlidna Charlotte Biaudets anhöriga, Saga Ericsson har 

uppvaktats på 85-årsdagen och Ami Lindström har uppvaktats på 70-årsdagen. 

- På Allhelgona 31.10.2015 uppvaktade kretsen vid 12 avlidna medlemmars gravar. 

- Donation på 200 till Reidar Wilkmans projekt Schoolkids Light i Tanzania. 

- Tidskriften Martha har beställts till biblioteket. 
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Lappböle marthakrets 

 
Kretsens 92:a verksamhetsår har gått till ända. Kretsen har 14 medlemmar varav 1 hedersmedlem. 

 

Styrelsen: 

ordförande Siv Hampf 

sekreterare Yvonne Österman 

kassör Helena Grönroos 

 

Ordinarie medlemmar: 

Alice Moring 

Maire Jansson 

Gun Nordström 

Greta Gustafsson 

 

Verksamhetsgranskare: 

Marita Granholm 

Kaja Lindberg 

 

Möten 

Kretsen har haft 7 möten med 9 marthor i medeltal. 

 

Mötesprogram 

Hobbykvällar, frågesport, utflykt, basarförberedelser. 

 

Bespisning 

Flera marthor på plats vid höst- och sopplunchen. 

 

Donation 

Två donationer till Oitbacka skola. 

 

Basar 

Påskbasar. 

 

Uppvaktning 

Till julen sändes de traditionella julkorten och flera marthor uppvaktades på sina bemärkelsedagar. 

 

 

Martharia 
 

Januari hade vi årsmöte. 

Februari hade vi Balansterapi med Maria Jeskanen. 

I mars firade vi Jorvas  Marthariors 20-års fest med middag på BistrOMat. 

April hade vi klädes-, garn- och tygbytesdag. 

Maj hade vi vårfest i form av knytkalas på Gillobacka. 

September uppdaterade vi höstens program och pratade igenom sommaren. 

Oktober lagade vi mat på Storkvis under ledning av Alma Engberg. 

November hade vi pysselkväll. Vi tovade julprydnader 

December hade vi julfest i form av knytkalas. 

 

Vi var som mest 17 medlemmar under året, men förlorade 3 medlemmar i slutet av året, men vi fick 

också en nygammal medlem, så vid årsskiftet var vi 15 medlemmar. 
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Ordförande och kassör Nina Nylund 

Vice ordförande Linda Enkvist 

Kassör Marina Gahmberg 

Pysselansvariga Ditti Hancock-Lähdeako och Anne Björklund 

Bemärkelsedagsansvarig Veronica Heikkinen 

 

 

Norra Kyrkslätts marthakrets 
 
Antal medlemmar: 6 st 

Ordförande: Agneta Sandström Lappalainen 

Viceordförande: Jana Sluth 

Kassör: Mikaela Rahkonen 

 

Möten och program året 2015: 

 

Januari: Planeringsmöte för våren där vi förutom planerade också skrev verksamhetsberättelsen för år 2014. 

Deltog i mötet/kierrätysstädningen som drogs av Kaija Kangasniemi på återvinningscentralen. 

Februari: Deltog i Ljus o Musikkvällen som ordnades av Kyrkslätts marthaförening på Stor-Raula. 

Mars: Deltog i Rödakorsets möte där vi övade första hjälp, mätte blodsockerhalten och blodtryck. Hade en 

tur på återvinningscentralen och deltog med bl.a. bröd och vinster i sopplunchen på Stor-Raula. 

April: Mindfulness tränaren Anna Andersen var och berättade om Mindfulness ideologin samt gjorde några 

träningar med oss. 

Maj: Hade  en tur på återvinningscentralen samt var till den grekiska restaurangen Ravintola Marine och äta 

och prata. 

September: Höstens planeringsmöte hos Jana med smått o gott. Träffades på Stor-Raula och bakade 

tillsammans semlor till höstlunchen som arrangerades på Stor-Raula 4.10 där vi också deltog med bl.a ätbara 

vinster. 

Oktober:  Hade en tur på återvinningscentralen och deltog i kierrätys mötet Kaija Kangasniemi ordnade. 

November: Hade ett möte där vi gjorde dörr kransar till marknaden, planerade vad annat vi kan ha till 

försäljning på marknaden samt hade en tur på återvinningscentralen. 

December: Hade ett möte där vi dekorerade pepparkakor och pepparkakshus. Hade ett försäljningsbord i 

Sikala på Eriksgårds julmarknad. 

 

Donationer mm. 

Skaffat bollar av olika slag, bandyklubbor och ett volleyboll nät och donerat dem till Oitbacka skola. 

Sjökulla skola fick också några stora jumppabollar. 

 

 

Sjökulla marthakrets 
 
MEDLEMMAR 

Kretsen hade totalt 18 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar. Medlemsavgift 33 € med 

Marthabladet.    

STYRELSE:  
Ordförande:   Margaretha Einola-Rajamäki 

Vice ordförande:  Anne-Maj Grönroos-von Rettig  

Sekreterare:   Ros-Marie Lintukangas 

Vice sekreterare: Gudrun Karlsson 

 Kassör:   Nina Hellström 

 Medlemmar:  Åsa Taubert och Alice Hellström 

Verksamhetsgranskare: Christina Malmström och Regina Lönnqvist och deras ersättare Brita 

Malmström. 
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Ombud: Ordinarie Margaretha Einola-Rajamäki och Anne-Maj Grönroos-von Rettig  

 

ORDINARIE VERKSAMHET 

1 st styrelsemöte (5 st närvarande), 1 st årsmöte (7 st) och 8 st månadsmöten (71 st). 

Möten  
Mötena har haft följande program: Alice och Nina har berättat om föreningens styrelsemöten 

och även redogjort om föreningens årsmöten. Under mötena har vi haft kvällslotterier och 

diskuterat den övriga verksamheten som vi driver. Ibland har vi sjungit på mötena. 

Kurs   

6 marthor har träffats totalt 6 kvällar för en handarbetskurs, där vi har stickat och sytt ihop 

yllefiltar, rullat ljus till jul samt lärt oss även göra övriga juldekorationer. Vi har börjat sticka 

yllevästar, som ska sändas till Jemen m.m. Kursledare Anne-Maj Grönroos-von Rettig. 

Teater   
Den 14 februari var marthor och familjemedlemmar till Fallåker och se på teaterstycke som 

hette ”Liket som visste för mycket”. 

Utfärd 

Den 9 juni utfärd till Sjundby slott i Sjundeå och den 11 maj månadsmöte i Mäntsälä.  

Övriga kontakter   
Deltagande i föreningen ljus- och musikafton 6 februari, i föreningens årsmöte den 9 februari, 

i föreningens sommardag den 1 juni och i den gemensamma kyrkosöndagen i oktober.  

 

PRAKTISK VERKSAMHET 

Bespisning  
- Deltagande i ordnandet av föreningens sopplunch på Stor-Raula den 8 mars och i ordnandet 

av föreningens marthalunch den 4 oktober. 

- Den 17 mars besökte 7 marthor Volshemmet. Vi bjöd på tårta, torrkaka och småbröd. Håkan 

Taubert ledde allsången och vi sjöng bekanta sånger på svenska och finska. Vi överräckte en 

yllefilt, som patienterna får använda. 

Övriga donationer   
- Vinster till kvällslotteriet, kretsens 2 lotterier, M-klubbens lotteri och till föreningens 

sommarlotteri. 

- 20 st. julblommor till bybor och före detta bybor, beställning på Marthabladet åt 4 st 

hedersmedlemmar, där ingick även deras medlemsavgifter och teaterbiljetter till Anne-Maj och 

Håkan, som tack för deras insatser för kretsen. 

- Två bokstipendier till Sjökulla lågstadieskolas andra klass. 

- En av våra hedersmedlemmar som sitter i rullstol, fick en av kretsen gjord yllefilt. 

- Julpaket till Valter och Vidar Vahlstedt  

Penningdonationer  
100€ till barnsjukhuset, 300€ till vårt fadderbarn i Etiopien och 20€ medlemsavgift till Svalan. 

Uppvaktningar   
När Stina fyllde 75 och Anita Nikola fyllde 85, fick de var sin orkide`. När Ros-Marie fyllde 

70, fick hon 85€ av kretsen. 

Brita och Lisbeth har vi kommit ihåg med en blombukett, när deras hälsa har svikit under året. 

Lisbeth har fått möteshälsningar genom att vi har sänt henne kort. 

Lotterier 

2 lotterier, 2x300 st lotter à 1€ lott = 600€. Därtill har vi haft kvällslotterier, som gett kretsen 

en summa på 250,50€. Sammanlagt har lotterierna gett en summa på 850,50€. 

Övriga inkomster   
Kretsen har deltagit fyra gånger i skötseln av försäljningen på återvinningscentralen. En 

summa på 660€ har betalats in på vårt konto. 

 
SPECIALKRETSAR 

Vi har en specialkrets Sjökulla M-Klubb Ringblomman. Ordförande har varit Anna Karlberg, 

sekreterare Ulrika Kerin och som kassör Nina Hellström. Christina Malmström och Regina 

Lönnqvist har varit verksamhetsgranskare och som suppleant har fungerat Brita Malmström.  
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TrasMarthorna 
Ordf. Ulla Reinas, sekr. Gun Österberg, verksamheten fortsätter hos Kaja Lindberg i 

Oitbacka. Vi har träffats i princip en gång i veckan, m.a.o 34 gånger. 

 

Trasmattstraditionen är fortfarande kretsens ”ledstjärna”, men överhuvudtaget står allt 

hantverk vårt hjärta nära, allt från knyppling, plädvävning till olika sorters invecklade 

”pyssel”. 

Under verksamhetsåret har 14 trasmattor, 3 plädar, 1 löpare, otaliga sockor, vantar, ”Jemen-

västar” m.m sett dagens ljus, under uppmuntrande stöd av isynnerhet vår kunniga 

hemslöjdslärare Kaja, men också av de övriga medlemmarna. 

 Övrig verksamhet: 

 19.1. Hemslöjdslärare Ann Jonasson introducerade ”nålhus” enligt svensk Hemslöjd. 

Dessutom hade hon en liten utställning av sina stiliga nya mattor. 

  5.3.  Brita, Gitta, Yrsa, Gun, Emma, Ulla besökte förbundets inspirationskväll  i 

Gumbostrand Konst och Form. 

  8.3.  Sopplunch med Kyrkslättsmarthor på Stor-Raula, 5 trasmarthor deltog och kretsen 

bidrog med limpor och ätbara lotterivinster. 

30.3.  Emma och Ulla refererade distriktsmötet i Sibbo, en mycket glad och generös 

tillställning. 

27.4. Insamling av vinster till Kyrkslättsmarthornas sommarlotteri.  

Vi beslöt hörsamma Marthornas vädjan om ”Morsdagspaket” till mödrar i Lettland och 

Litauen  (Hoppets Stjärna). Emma och Yrsa åtog sig att inhandla matvaror mm. 

6 st. ”mysteriepåsar” levererades till Marthaförbundet för vidarebefordran till daghem. 

  4.5. Två ”Morsdags” lådor fylldes med matvaror, godis, leksaker, skolmateriel, 

hygienartiklar.  

11.5. Sammanlagt c. 26 st. JEMEN VÄSTAR skickades vidare via Grankulla 

diakoniverksamhet. 

18.5.Vårutfärd till Tallin. ”Frossade” i  handarbetsaffären Karnaloks,  via Toompea kullen till 

torg och affärer i egen takt. Avslutade med gemensam träff vid ett härligt ”Choklad-café” 

 24.5. Festlig våravslutning - läckerheter!   Emma instruerade ”nacke-axelgymnastik” inför 

sommarlovet.  

HÖSTTERMIN.  Planering, information, koll av vävstolarna osv. Till vår glädje hade Gun i 

början av juni (medan skolelever deltog i Kajas vävkurs) röjt, städat, byggt & snickrat olika 

stöd och hyllor i  ”nedre etaget”. 

7.9 Diskussion om insamlingen av kläder och annat till de manliga flyktingarna i 

Evitskogförlägggningen. 

14.9  Emma påminde om ”axel-nacke” = nyttigt! Gitta, Brita, Emma & Ulla började väva 

”nedre etaget”. 

21.9  Kaja fyllt 75 år den 17.9 - firades!   

19.10 Kaja och Gun åkte till Marina Ecker-Geust's textilutställning i Ekenäs. Gun fortsatte 

sedan till Kyrkslätts Marthaförenings  styrelsemöte på StorRaula.  

26.10  Ann Jonasson informerade om ”hantverkets försvinnande i vårt land”, en bedrövlig 

historia. 

16.11  Planerade till 7.12 tillverkning av ”spisrosor” och diskuterade julfestfirandet 14.12.    

23.11  Beslöt att ge 100 euro till ”Hoppets Stjärna” inför julen. 

30.11   Förberedde ”julrosorna” för tändning av julebrasan! Tillverkning 7.12.      

3 färdiga pläder förlöstes! 

14.12  JULFEST i salongen, festligt med långbord, vacker bordduk och 7-armad ljusstake.    

Betygsutdelning! 
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Avslutning 
 

Inom Kyrkslätts Marthaförening kan vi glädjas över ett aktivt år då köket på Stor-

Raula blev färdigrenoverat. I och med att vi kunnat skaffa en effektiv diskmaskin 

hoppas vi på att kunna effektivera marknadsförandet och uthyrandet av Stor-Raula för 

olika evenemang.  

Föreningens ekonomiska situation har tidvis varit mycket svår, men tack vare bidrag 

från olika stiftelser och inkomsterna från våra välbesökta luncher har vi ändå kunnat 

klara oss någorlunda. 

Kyrkslätts Marthaförening har fortsatt med sin traditionella verksamhet och under året 

ordnat både sopplunch och höstlunch. Dessutom ordnade föreningen en intressant 

sommardag med fiskaren Klaus Berglund som gäst. 

Föreningens nio kretsar har varit synnerligen aktiva under året och ordnat en mängd 

olika evenemang inom sina verksamhetsområden. 

 

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar och nya aktiviteter. 

 

 

 

Kyrkslätt 11.2.2016 

 

På styrelsens vägnar 

 

 

 

Harriet Björkqvist 

sekreterare 
 


