1

Kyrkslätts Marthaförening r.f.
Årsrapport 2016

2

Kyrkslätts Marthaförening r.f.
(grundad 1904)
Medlemmar:
Det totala medlemsantalet vid årets slut var 165. Medlemsantalet har minskat med 2 jämfört med år 2015.
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
Siv Hampf
Else-Maj Lönnroth
Harriet Björkqvist
Jessica Hagelberg
Kati Donner
Alice Hellström
Jana Sluth
Gun Österberg
Ersättare
Ulla Ahlgren
Marita Baarman
Ros-Marie Lintukangas
Mikaela Rahkonen
Anne-Marie Saurén
Maria Selroos
Birgitta Sundell
Yvonne Österman

ordförande
I viceordförande
II viceordförande
sekreterare
vicesekreterare
medlem
medlem
medlem
medlem

Evitskog
Lappböle
Ingels
Kyrkoby
Evitskog
Bobäck
Sjökulla
Norra
Trasmarthorna

2016-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

kassör

Kyrkoby
Evitskog
Sjökulla
Norra
Ingels
Bobäck
Trasmarthorna
Lappböle

2015-2017
2015-2017
2016-2018
2016-2018
2015-2017
2016-2018
2016-2018
2015-2017

Verksamhetsgranskare:
Kerstin Enberg och Carita Kirjonen, ersättare Marita Granholm.
Kretsar:
medlemsantal
Bobäck
16
Evitskog
36
Ingels
23
Kyrkoby
29
Lappböle
13
Martharia
16
Norra Kyrkslätt
6
Sjökulla
18
TrasMarthorna
11
163 kvinnor, 2 män.
12 seniormedlemmar och 7 hedersmedlemmar.
M-klubb
Sjökulla Ringblomman

23 medlemmar
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Ordinarie verksamhet i föreningens regi
Möten och program
 Föreningens årsmöte hölls 11.2.2016. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året.
 En sopplunch för allmänheten ordnades på Stor-Raula 13.3 med ca 100 deltagare.
 Marthornas sommardag ordnades på Stor-Raula 14.6 med mannekänguppvisning med kläder från
KappAhl. Ett femtiotal personer deltog.
 Den traditionella höstlunchen för allmänheten hölls 25.9 med över 100 deltagare.
 Marthornas och pensionärernas kyrksöndag firades på hösten i Kyrkslätts kyrka med kyrkkaffe i
församlingshemmet.
 Föreningen deltog i Folkhälsans gåkampsfest i Kyrkslätt 6.11 genom att ställa upp med ärtsoppskokning.
 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 19.3 i Sjundeå och vid
distriktets höstmöte 3.11 på Stor-Raula samt vid Marthaförbundets vårmöte i Lovisa och höstmöte i
Helsingfors.
Mita Baarman var föreningens representant i Folkhälsans Gåkamp som pågick i tio veckor under hösten.
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 uppvaktades med anledning av 90-årsjubileet 7.8.
Ingels marthakrets donerade Luciasmycket till Kyrkslätts lucia.
Föreningen erhöll tillsammans med de finska marthorna Kyrkslätts kommuns miljöpris för verksamheten vid
återvinningscentralen.
Förtjänsttecken
I samband med Ingelskretsens 90-årsjubileumsfest fick Gun-Maj Beck lilla guldmärket.

Föreningens fastigheter
Stor-Raula marthagård
Uthyrningen av utrymmena för familjefester och möten har fungerat tillfredsställande.
Med medel från Sparbanksstiftelsen har ny köksspis införskaffats och utetrappan renoverats.
Sparbanksstiftelsen har också beviljat medel för renovering av klubbutrymmet, vilket kommer att ske under
år 2017.
Anna och Karl Eklunds stiftelse har beviljat medel för plåtning av skorstenen, vilket också kommer att ske
2017.
Ingels marthastuga
Verksamheten har fortsatt som under tidigare år i Ingels marthakrets regi.
Under året har en stor renovering genomförts på Ingels marthastuga. Med medel beviljade av
Sparbanksstiftelsen, Kyrkslätts kommun och Svenska Kulturfonden har bl.a. ny farstukvist byggts, huset
målats, rännorna bytts ut osv.

Ekonomin
Kretsarna har fått inkomster genom basarer och fester, genom verksamhet vid återvinningscentralen och
genom lotterier och kaffekassor vid mötena.
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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, Svenska Kulturfonden samt Kyrkslätts kommun.

Kretsarnas årsrapporter
Bobäcks marhakrets
Den 13.1.2016 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 10 marthamöten.
Mötena har hållits i Tyris gårdsbyggnad, förutom våravslutningen hos Gun-Lis Wollsten och julfesten hos
Harriet Nummelin.
Medlemsantalet har vid månadsmötena har varit 6-7 personer. Vid årsskiftet 31.12.2016 var medlemsantalet
i Bobäcks Marthakrets 16 personer.
Bobäcks Marthakrets ekonomi har varit stabil och marthakretsens kostnader under året 2016 gick till:
2 stipendier till Bobäckskolan, till vårt fadderbarn, till luciainsamlingen, kostnader för sopplunchen, utfärd
till Nationalmuseet och övriga utgifter.
Verksamheten under 2016:
23.1 Besök vid Nationalmuseets brilliantutställning, 6.4 Matlagningskurs för lågstadie-elever på Ljusdala,
13.4 Ordnades en gemensam gourmet middag för medlemmarna, 4.9 Marthorna deltog i Bobäcks olymbiad,
16.10 Sopplunch på Ljusdala med ca 45 personer, 3.11 Peggy Weckman deltog i Mellersta Nylands
Marthadistrikts höstmöte, 8.12 Anna Ehrnrooth deltog i Grankulla Marthaförenings 70-års kalas
Under verksamhetsåret har föreningen uppvaktat medlemmarna Gun-Lis Wollsten och Margaretha Ginman
på deras respektive födelsedagar.
Under året har medlemmarna stickat ”tågsockor” till Kyrkslätt Svenska församling. Tågsockorna delas ut till
barn som döpts i församlingen.
Medlemmarna har under året stickat ”muffar” till åldringar på Lindgården och fyrkanter till ”Moder Teresa
filtar”.

Evitskogs marthakrets
Medlemmar 36 st.
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.
Verksamhetsgranskare: Gunnel Hellström och Kerstin Monten.
ORDINARIE VERKSAMHET
Möten: 8 st, 106 deltagare
 Januari: Årsmöte, Zonterapi med Annika Bäckman.
 Februari: Bastubad och vattengymnastik, trevlig samvaro med matig sallad på Sjundeå bad.
 Mars: Raw Food med Ebba Aminoff från caféet Raw 'n More.
 April: Utfärd till Evitskog jaktlagets kåta i Björkeberga. Te och egenhändigt gräddade pinnbröd vid
brasan.
 Maj: Våravslutning på Hakkris hos Harriette Vuorilehto, samvaro, god middag och bastubad i rökbastu,
dopp i Storträsk.
 September: Smakprov av sött och salt av äpple.
 Oktober: Forever Aloe Vera produkter med Mona Suominen.
 December: Julfest på Alis med Lucia, sång av Teresa, vid pianot Henrik Wikström, allsång och middag.
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MELLANMARTHORNAS VERKSAMHET
 30.1: Första mötet hos Harriet Sandfors, paj och vin
 2.4: Vinprovning med Robert Lemström hos Teresa Wikström
 28.5: Paddling på Pickala ån
 17.9: Inläggning av gurkor och vitlök på Övidsborg
 5.12: Glöggkväll med olika hemgjorda glöggar hos Harriet Sandfors
Teater, musik och konst:
 Kretsen var och se Tartuffe på Lilla Teatern, middag på restaurang Sinne Helsinki.
 Kretsen arrangerade teaterföreställningen En Vinterberättelse med dockteatern Lilla Åsnan från Vasa
den 13.12. Ca50 personer såg föreställningen.
Utmärkelser:
 Raili Seger utnämndes till hedersmedlem i kretsen.
Motion:
 Mita Baarman höll gymnastik – ”Mjukt till musik med Mita” för marthor och andra intresserade på
Övidsborg som samarbete med ungdomsföreningen.
 Mita Baarman höll Föräldra-barngymnastik för barn i åldern 3-5 år med vuxen i sällskap, som samarbete
med ungdomsföreningen.
 Barngymnastikgruppen gjorde 19.4 en lyckad utfärd till Kåtan med grillmat vid brasan, brasvärd var
Timo Moisander från jaktlaget
Stipendier:
 2 st. stipendier i handarbete och slöjd till Sjökulla skola.
PRAKTISK VERKSAMHET
Bespisning:
 Kretsen deltog i Kyrkslätts marthaförenings sopplunch på Stor-Raula 13.3
 Kretsen serverade kaffe på midsommarfesten på Vohlshemmet 19.6.
 Kretsen sålde soppa och kaffe på Lantmarknaden 10.9 i Kyrkslätt
 Kretsen deltog i Kyrkslätts Marthaförenings höstlunch på Stor-Raula 25.9
 Kretsen skötte om kaffeserveringen på Kyrkslätts marthaförenings sommardag 14.6.
 Kretsen kokade ärtsoppa till gåkampsfesten 6.11.
Kurser:
 Kretsen ordnade med ekonomiskt stöd av Mellersta Nylands Marthadistrikt tillsammans med
ungdomsföreningen en matlagningskurs för barn med Marina Blomqvist som ledare på sommaren på
Övidsborg, ca 14 deltagare
SOCIAL VERKSAMHET
Penningdonationer:
 Volshemmets garantiförening, Kyrkslätts marthaförening, MartaCentrs i Riga genom Marthaförbundet.
 Asylsökandena i Evitskog mottagningscentral för Laura Malin att använda till sådant som behövs i tex
språkundervisningen.
Övriga donationer:
 Julblommor, 5 st.
ÖVRIG VERKSAMHET
Kretsens aktiva medlemmar har varit till mottagningscentralen för asylsökande och sorterat och delat ut
kläder som Finlands Röda Kors fått som donation.
Två av kretsens medlemmar har varit med om språkundervisningen på flyktingcentralen.
Kretsen skötte 4 gånger försäljningen vid återvinningscentralen i Kyrkslätt.
Kretsen har deltagit i förbundets, distriktets och förenings årsmöten och höstmöten.
Mita Baarman blev invald i styrelsen för Kvinnornas Beredskapsförbund rf som representant för Mellersta
Nylands Marthadistrikt
Vi tillverkade betongkrukor och stöpte ljus tillsammans hos Mita.
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Ingels marthakrets
Medlemmar: Medlemsantalet är 23 personer. Under året har vi fått 2 nya medlemmar, 2 har dött och 1 har
slutat.
Medlemsavgift: Medlemsavgiften bekräftades till 33 euro, senioravgiften till 28 euro och familjemedlem till
17 euro. Avgiften innehåller tidningen för alla medlemmar.
Styrelsen 2016: 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.
Verksamhetsgranskare: Susanna Rapo, Christina Hjort, Birgitta Lemström, ersättare och 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 i servicehuset och i
stugan. Deltagarantalet på möten har varit cirka 16 personer.
Program, möten och fester under verksamhetsåret har varit följande:
 Vi har medverkat i Kyrkslätts Marthaföreningens följande evenemang under året: sopplunch den 13.3.
höstlunch den 25.9. och sommardag 9.6. på Stor-Raula.
 Ordförande Else-Maj Lönnroth har deltagit i Kyrkslätts Marthaförenings möten i Stor-Raula under året.
 Distriktets höstmöte 3.11. på Stor-Raula. Ingels Marthakrets bidrog med en skinkpaj. Till mötet deltog
från oss Else-Maj Lönnroth och Anne-Marie Saurén.
 Vi arrangerade en fastlagsfest den 13.2. på Bygdebo. En mycket lyckad och trevlig fest.
 Vi firade vårt 90-års jubileum den 7.8. i stugan. Inbjudna var Marthor från andra kretsar. Stämningen var
varm och angenäm. Gästerna trivdes och festen var lyckad.
 I september 6.9. hade vi ännu en fest med jubileumstema i stugan. Då hade vi inbjudit gäster från olika
anstalter samt personer som vi under året haft samarbete med. Likaså denna kväll var omtyckt av
gästerna.
 Vi blev uppvaktade med många fina gåvor. Bl.a. fick vi av Kulturföreningen ett nytt kylskåp och av
Varuboden-Osla en ny spis till stugan. Vi tackar alla för uppvaktningen som vi fått på vår jubileumsdag.
 Vi hade en egen kräftskiva i stugan på vår oktobermöte 7.10.
 4.11. Lasse Mårtenssons konsert i församlingshemmet. Ingels Marthakrets skötte om kaffeserveringen
med fyllda croissants.
 Till gåkampen 6.11. i Winellska skolan bidrog vi med 8 liter ärtsoppa. Else-Maj Lönnroth deltog.
 Den traditionella lillajulen firade vi denna gång 2.12. i stugan i samband med månadsmötet.
 Verksamheten på återvinningscentralen har fortsatt som förut.
Utfärd
 Kretsens sommarutfärd gjordes i år till Ekenäs. Lunch i Restaurang Albatros i Stallörsparken och kaffe i
Café Gamla Stan, där vi lyssnade på Lollipop.
 17.12. gjorde fem av våra unga Marthor en resa till Tallinn.
Stugan: Stugan har under året renoverats utomhus, med beaktande av Museiverkets regler eftersom stugan
är skyddad av Museiverket. Renoveringen fortsätter eventuellt inomhus i nästa år om vi lyckas få understöd.
Uppvaktningar: Gun-Maj Beck utdelades Marthaförbundets lilla guldmärke på vår jubileumsfest den 7.8.
Julblommor har förts till de äldre medlemmarna.
Avlidna: Thyra Knichter och Sylvia Österman har avlidit under året. Vi hedrar deras minne.
Social verksamhet: Även i år har vi donerat Lucia-smycket till Kyrkslätts Lucia. Delade 2 stipendier till en
pojke och en flicka i Winellska skolan. Gett bidrag 70 euro till hjälp för de mindre bemedlade barnen.
Deltagit med lotterivinster till Kyrkslätts Marthaförenings evenemang. Betalat medlemsavgiften för 4
hedersmedlemmar. Firat vår egen sommarutfärd, Tallinnresa och lillajulmiddag.
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Kyrkoby marthakrets
Medlemmar och medlemsavgift
Kretsen hade vid årsskiftet 29 inskrivna medlemmar varav en hedersmedlem.
Medlemsavgiften har varit 37 euro under verksamhetsåret varav 33 euro gått till förbundet, distriktet och
föreningen och 4 euro till kretsen.
Styrelsen och årsmötet
Styrelsens sammansättning år 2016 var: Ordförande Ulla Ahlgren, viceordförande Ami Lindström,
sekreterare Harriet Björkqvist, kassör Kerstin Enberg, medlemmar Gunilla Aspegren, Eivor Lehto, Barbro
Ollberg och Gun-Britt Holmström.
Verksamhetsgranskare Pirkko Salmi och suppleant Carita Kirjonen.
Styrelsen fungerade också som programkommitté. Styrelsen har sammanträtt två gånger under
verksamhetsåret.
Årsmötet hölls 20.1.2016 med 13 marthor närvarande.
Egen verksamhet
 Förutom till årsmötet 20.1.2016 har kretsen varit samlad till 7 månadsmöten under verksamhetsåret med i
medeltal 13 medlemmar närvarande.
 Varje möte under året avslutades med en sång som valts ut under föregående möte.
 Efter årsmötet den 20 januari begav sig marthorna iväg till Kino Kirkkonummi och såg filmen En man
som heter Ove. Sammanlagt 15 marthor deltog i filmbesöket. Filmen prisades av alla som var med.
 Den 14 februari ordnade kretsen för sjätte gången en fastlagslunch med ärtsoppa och mockarutor.
Lunchen var denna gång inte så välbesökt med ett besökarantal på kring 40.
 Den 17 februari besöktes kretsen av Kyrkslättprästen Aino-Karin Lovén som berättade om sin tid som
präst i den finska församlingen i Uppsala stift.
 Den 16 mars dukades det upp en fantastisk påskmiddag hemma hos Ulla Ahlgren.
 Den 20 april kom Roger Roos från Finlands svenska brand- och räddningsförbund till mötet och berättade
om förbundets verksamhet och om säkerheten i hemmen.
 Lördagen den 21 maj gjorde kretsen en utfärd till Hangö, där vi med guide fick bekanta oss med bl.a.
Tulludden, vattentornet och kyrkan. Smaklig lunch åts på restaurang På Kroken och kaffe med
jordgubbskaka intogs på legendariska Fyra vindarnas hus.
 Den 21 september hölls kretsens månadsmöte på Ingels marthastuga. Ingelskretsen ordförande Else-Maj
Lönnroth berättade om Ingelskretsens 90-åriga historia och om Ingelsstugans renovering.
 Den 19 oktober var temat grönsaksrätter. Ulla och Karolin Ahlgren hade tillrett många goda
grönsaksrätter som marthorna fick smaka på.
 Den 16 november sydde marthorna tygkassar av medhavda tygbitar. Sammanlagt blev det ca 10 kassar.
En del av kassarna kommer att användas för lotterivinsterna vid ärtsoppslunchen i februari.
 Den 15 december firade kretsen traditionell julfest med luciatåg, uppläsning av julevangeliet och Viktor
Rydbergs Tomten, med sång och med risgrynsgröt.
Annan verksamhet
 Söndagen den 13 mars deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings sopplunch på StorRaula.
 Tisdagen den 14 juni deltog föreningen i ordnandet av marthornas sommarfest på Stor-Raula med
mannekänguppvisning.
 Söndagen den 25 september deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätt Marthaförenings traditionella
höstlunch på Stor-Raula.
 Söndagen den 11 december ställde kretsen upp med risgrynsgrötsförsäljning vid Luciamarknaden vid
Wohls gård. Hela intäkten donerades till Luciainsamlingen.
 Kretsen var representerad vid Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte i Sjundeå och höstmöte på StorRaula.
Social verksamhet och uppvaktningar
 En kondoleansadress sändes till avlidna Ebba Tallbergs anhöriga.

8







Den 7 augusti uppvaktade kretsen Ingelskretsen på deras 90-årsjubileumsfest.
På Allhelgona 5.11.2016 uppvaktade kretsen vid 13 avlidna medlemmars gravar.
Hela intäkten av risgrynsgrötsförsäljningen på Luciamarknaden donerades till Luciainsamlingen.
Saga Ericsson uppvaktades med anledning av hedersmedlemskapet.
Eivor Lehto uppvaktades med anledning av 70-årsdagen.
Tidskriften Martha har beställts till biblioteket.

Lappböle marthakrets
Kretsens 93:e verksamhetsår har gått till ända. Kretsen har 13 medlemmar.
Styrelsen: Ordförande Siv Hampf, sekreterare Yvonne Österman och kassör Helena Grönroos.
Ordinarie medlemmar: Alice Moring, Maire Jansson, Gun Nordström och Greta Gustafsson.
Verksamhetsgranskare: Marita Granholm och Kaja Lindberg
Möten
Kretsen har haft 8 möten med 9 marthor i medeltal.
Mötesprogram
Hobbykvällar, frågesport, utflykt.
Bespisning
Flera marthor på plats vid höst- och sopplunchen.
Donation
Två donationer till Oitbacka skola.

Martharia
Januari hade vi årsmöte
Februari hade vi spelkväll.
Mars lagade vi surkål under ledning av Maj-Len Sundholm
April hade vi temakväll. Temat var fotvård. Essi Virtanen höll föredrag om fotvård samt lärde oss
fotgymnastik.
Maj hade vi knytkalas och gårdstalko på Gillobacka.
September hade vi finslipning av höstens program samt pratade om sommarn.
Oktober var vi på biblioteket och bekantade oss med 3D printern samt vinylskäraren i Mestan samt
Margareta berättade om bibliotekets byggnadsplaner.
November lagade vi "slow juice" under ledning av Maj-Len Sundholm.
December hade vi julfest i form av knytkalas.
Vi är 15 medlemmar.

Norra Kyrkslätts marthakrets
Antal medlemmar: 6 st
Möten och program året 2016
Januari: Planeringsmöte hos Ami (Jana) där vi förutom planerade våren skrev verksamhetsberättelsen för år
2015.
Februari: Var ut och äta till restaurang Shiva där vi firade Eva.
Mars: Var och tittade på Evitskog revyn. Hade en tur på återvinningscentralen och deltog med bl.a bröd i
sopplunchen på Stor-Raula.
April: Var till ett företag och kikade på ett växthus där de odlade ätbara små kryddgrönsaker. Hade en tur på
återvinningscentralen.
Maj: Ut och gå i Veikkola (Kaarniaispolku) drack kaffe på ett berg och njöt av stillheten!
Juni: Var och städade i återvinningscentralen.
Augusti: Hade knytkalas och grillade hos Agneta. Planerade lite för hösten tillika.
September: Träffades på Stor-Raula och bakade semlor till höstlunchen. Jana lovade göra
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kål/lingonsalladen.
Oktober: Hade två turer på återvinningscentralen samt var ut på bio (Bridget Jones's Baby).
November: Bakade pepparkakor för Oitbacka skola som de skulle dekorera på pysseldagen samt bjuda på på
julfesten. Lagade lotterivinster (sytykerosor) till Distriktets höstmöte som hölls på Stor-Raula.
Donationer mm.
 Understödde Evitskog förskolas vårutfärd (buss + lunch) samt med barnens minnesgåvor på avslutningen.
 Kom ihåg Ela för babyn.
 Kom ihåg Eva på födelsedagen.
 Kom ihåg Ingels marthakrets med en peng för Ingelsstugan.

Sjökulla marthakrets
MEDLEMMAR Kretsen hade totalt 18 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar.
STYRELSE:
Styrelsen har sju medlemmar: Ordförande Margaretha Einola-Rajamäki, vice ordförande Anne-Maj
Grönroos-von Rettig, sekreterare Ros-Marie Lintukangas, vice sekreterare Gudrun Karlsson, kassör Nina
Hellström, medlem Åsa Taubert, Alice Hellström.
Verksamhetsgranskare: Christina Malmström, Regina Lönnqvist och till deras ersättare Brita Malmström
Ombud: Ordinarie Margaretha Einola-Rajamäki och Anne-Maj Grönroos-von Rettig
Medlemsavgift 33 € med Marthabladet.
ORDINARIE VERKSAMHET
1 styrelsemöte med 7 st närvarande, 1 årsmöte med 7 st närvarande och 8 månadsmöten med 66 st
närvarande.
Möten
Mötena har haft följande program: Alice och Nina har berättat om föreningens styrelsemöten och även
redogjort för föreningens årsmöten. Under mötena har vi haft kvällslotterier och diskuterat den övriga
verksamheten som vi driver. Ibland har vi sjungit på mötena. December möte gick lite i julfestens tecken.
Värdinnan bjöd på risgrynsgröt med russinsoppa. Vi fick även besök av lucian Ida, med tomten Max. På två
av våra möten har vi haft Marica Hellström och förevisa samt sälja House of Lola kläder.
Kurs
Vi har varit en grupp marthor på 8 st., som har träffats totalt 6 kvällar ca 3 timmar per gång. Vi har bl.a.
stickat och sytt ihop filtar, stickat yllevästar samt rullat ihop ljus till jul. Vi har även 3 kvällar gjort
decoupage saker. Kursledare har varit Anne-Maj Grönroos-von Rettig.
Teater
Den 7 februari var 14 marthor + familjemedlemmar till Fallåker och se på teaterstycke som hette ”Kärlek i
luften”. Den 12 mars var 14 marthor och se på Evitskogrevyn ”Stjärnsmällen”
Utfärd
Den 5 juni besökte 10 marthor med familjemedlemmar Gumbostrand, där vi besökte konstutställningen.
Därefter åt vi lunch tillsammans. Medlemmarna tyckte att utfärden var lyckad.
Övriga kontakter
Våra medlemmar deltog 11.2 i föreningens möte, 9.6 i föreningens sommardag och 3.11 i kyrksöndagen mm.
PRAKTISK VERKSAMHET
Bespisning
 När föreningens sopplunch ordnades i Stor-Raula den 13 mars, deltog kretsen med att koka köttsoppa,
donera kalja och bröd samt genom att ge lotterivinster till lotteriet.
 Den 10 mars besökte 8 marthor Volshemmet. Vi bjöd på tårta, torrkaka och småbröd. Håkan Taubert ledde
allsången och vi sjöng bekanta sånger på svenska och finska. Vi överräckte 2 yllefiltar, som patienterna
får använda.
 På föreningens marthalunch i Stor-Raula den 25 september, tillverkade våra marthor återigen en del av
maten, samt donerade matmaterial till lunchen. Kretsen betalade en del av materialet. Vi hade även denna
gång vinster till lotteriet.
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 När distriktets höstmöte var på Stor-Raula den 3. november, deltog medlemmarna med en plåt paj,
tjinuskikaka samt lotterivinster.
 Till gåkampen i Kyrkslätt på svenskadagen 6.11 kokades ärtsoppa.
Övriga donationer
 Medlemmarna har i mängder donerat vinster till kvällslotteriet, kretsens lotterier, M-klubbens lotteri,
därtill som tidigare nämnts, har även getts vinster till föreningens lotteri.
 Kretsen delade ut 20 st. julblommor till sina äldre, trötta och sörjande bybor och före detta bybor till
julen.
 Marthakretsen beställde Marthabladet åt 4 st hedersmedlemmar, där ingick även deras medlemsavgifter.
 Kretsen köpte teaterbiljetter åt Anne-Maj och Håkan, som tack för deras insatser för kretsen.
 Kretsen gav två bokstipendier till Sjökulla lågstadieskolas andra klass.
 Två bybor fick var sitt julpaket till jul, som innehöll matvaror och kläder. En del var donerat av
medlemmarna. Matvarorna betalade kretsen.
 99 stycken barnyllevästar har stickats och sänts till Jemen.
Penningdonationer
Vi donerade en summa till vårt fadderbarn i Etiopien och betalade medlemsavgift till Svalan.
Uppvaktningar
 Regina, Malin, Håkan, Solveig, Gudrun, Lisbeth och Nina uppvaktades på sina bemärkelsedagar.
 Ingels Marthakrets uppvaktades på sitt 90-årsjubileum.
Lotterier
För att få pengar till vår verksamhet hade vi 2 lotterier och därtill kvällslotterier, som har gett inkomster.
Övriga inkomster
Kretsen har fått inkomster av att 5 gånger ha deltagit i skötseln av försäljningen på återvinningscentralen.
Kretsen deltog i Julmarknaden på Eriksgård och fick inkomster därifrån.
SPECIALKRETSAR
Vi har en specialkrets Sjökulla M-Klubb Ringblomman. Ordförande har varit Anna Karlberg, sekreterare
Ulrika Kjerin och som kassör Nina Hellström.
Christina Malmström och Regina Lönnqvist har varit verksamhetsgranskare och som suppleant har fungerat
Brita Malmström.

TrasMarthorna
Ordf. Ulla Reinas, sekr. Gun Österberg
Vårterminen 11.1 – 30.5.2016 20 aktiva måndagsträffar
Verksamheten fortsätter hos Kaja Lindberg i Oitbacka.
 Understöd till Bikupans Lettlandshjälp, insamling i Ekenäs. En bil fullastad med kläder, sängkläder,
tyger, köksredskap, leksaker m.m. lagom i tid till den fortsatta transporten. Två stora paketbilar skulle åka
iväg.
 C. 16 Etiopen-västar levererades till Hemvrån och 11 st.påsar för daghemsverksamhet.
 Sydde 20 st mens-skydd till flickor i Tanzania, som flytt och flyr, p.g.a. risk för könsstympning. Modell
medföljde för egen tillverkning.
 Besök av asylsökande från centret i Aavaranta, intresse för vävning fanns.
 Utfärd till Uhra-Beata Simberg-Ehrströms minnesutställning i Ekenäs. En njutning! 7 deltagare
 Vårutfärd, arrangör ’Textiilikulttuuri’, till Matildedahl och Tykö bruk med omnejd, bl.a. alpacka
information, spinneri och väveri m.m.
 Ann Jonasson informerade om hantverksutbildningen och hemslöjdens utveckling i skolorna = på
fallrepet.
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 6 st. olika trasmattor i olika längder togs ur vävstolarna denna vårtermin.
Hösten 29.8 – 12.12.2016 15 givande måndagar
 Skrev personliga brev till statsminister Sipilä angående de negativa asylbesluten.
 Till 3 asylsökande syskon, som anlänt utan föräldrar gick våra insamlade 180 eur.
 Insamling av kläder och hushållsartiklar till andra nyinflyttade flyktingar.
 Tillverkning av ’spisrosor’, sydde ’nålhus’ , stickade vantar och sockor, 3 vävda mattor och också
bordslöpare och tabletter ingick i vår verksamhet.
 En inspirerande utställning av Ann Jonassons julprydnader, tillverkade av naturmaterial s.s. torra kvistar
och grenar. Dessutom också snillrikt snickrat Ipad stöd.

Avslutning
Inom Kyrkslätts Marthaförening kan vi igen glädjas över ett aktivt år.
På Stor-Raula har den besvärliga utetrappan fått en ny, mycket tryggare skepnad och på Ingelsstugan har
stora renoveringar genomförts inför Ingelskretsens 90-årsjubileum.
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 uppskattad sommardag med
mannekänguppvisning.
Föreningens nio kretsar har varit synnerligen aktiva under året och ordnat en mängd olika evenemang inom
sina verksamhetsområden.
Vi tackar våra bidragsgivare Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt, Kyrkslätts kommun, Svenska Kulturfonden och
Anna och Karl Eklunds stiftelse.
Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar och nya aktiviteter.

Kyrkslätt 9.2.2017
På styrelsens vägnar

Harriet Björkqvist
sekreterare

