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Kyrkslätts Marthaförening r.f. 
(grundad 1904) 

 

Medlemmar:  

Det totala medlemsantalet vid årets slut var 162. Medlemsantalet har minskat med 3 jämfört med år 2016.  

  

Medlemsavgift: 35 €, varav 5 € 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 2017-2018 
Siv Hampf I viceordförande Lappböle 2017-2019 
Alice Hellström II viceordförande Sjökulla 2016-2018 
Harriet Björkqvist sekreterare Kyrkoby 2017-2019 
Jessica Hagelberg vicesekreterare Evitskog 2017-2019 
Jana Sluth medlem Norra 2016-2018 
Agneta Wikström  medlem Ingels 2017-2019 
Gun-Lis Wollsten medlem Bobäck 2016-2018 
Gun Österberg medlem Trasmarthorna 2016-2018 
 

Ersättare 

Ulla Ahlgren kassör Kyrkoby 2017-2019 
Marita Baarman  Evitskog 2017-2019 

Ros-Marie Lintukangas  Sjökulla 2016-2018 

Mikaela Rahkonen  Norra  2016-2018 

Anne-Marie Saurén  Ingels 2017-2019 

Birgitta Sundell  Trasmarthorna 2016-2018 

Peggy Weckman  Bobäck 2016-2018 

Yvonne Österman  Lappböle 2017-2019 

 

Verksamhetsgranskare:  

Kerstin Enberg och Carita Kirjonen, ersättare Marita Granholm. 

 

Kretsar:  medlemsantal 31.12.2017 

Bobäck               16  

Evitskog              36   

Ingels              22  

Kyrkoby               28  

Lappböle             12 

Martharia            15               

Norra Kyrkslätt   5  

Sjökulla                 18           

TrasMarthorna 11          

 

160 kvinnor, 2 män. 

9 seniormedlemmar, 4 hedersmedlemmar och 6 medlemmar som är både senior- och hedersmedlemmar. 

 

M-klubb 

Sjökulla Ringblomman   23 medlemmar 
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Ordinarie verksamhet i föreningens regi 
 

Möten och program  

 Föreningens årsmöte hölls 9.2.2017. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året. 

 En sopplunch för allmänheten ordnades på Stor-Raula 19.3 med ca 70 deltagare. 

 Marthornas sommardag ordnades på Stor-Raula 6.6 med föredrag av Hans Brenner om brödets historia 

och med musikuppträdande av Teresa Wikström. Bröd fanns till försäljning och allt såldes slut på nolltid. 

Ett femtiotal personer deltog. 

 Den traditionella höstlunchen för allmänheten hölls 24.9 med ca 80 deltagare. 

 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 28.3 på Widegård i Sibbo 

och vid distriktets höstmöte 11.11 på Valhalla i Köklax samt vid Marthaförbundets vårmöte i 6.5 i 

Kristinestad och höstmöte 4.12 på Busholmen i Helsingfors. 

Mita Baarman är föreningens representant i Kvinnornas beredskapsförbund. 

 

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 deras bortgång och på Allhelgona har blommor förts på avlidna marthors gravar. 

Föreningen har deltagit i uppvaktningen på de stupades dag. 

Vaktmästaren på Stor-Raula uppvaktades med en bröllopsgåva. 

Kyrkslätts Marthaförening donerade Luciasmycket till Kyrkslätts lucia. 

 

 

Föreningens fastigheter 
 

Stor-Raula marthagård  

Uthyrningen av utrymmena för familjefester och möten har fungerat tillfredsställande. 

Med medel från Anna och Karl Eklunds stiftelse har skorstenen på Stor-Raula plåtats. 

Varuboden och Sparbanksstiftelsen har beviljat medel för renovering av klubbutrymmet, vilket kommer att 

ske under år 2018. 

Sjökulla Marthakrets har donerat en toalettstol till Stor-Raula. 

Evitskogs Marthakrets har donerat 102 djupa tallrikar till Stor-Raula. 

 

Ingels marthastuga 

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

Under året har eldragningarna förnyats på Ingels marthastuga. Dessutom har gården dränerats och jämnats 

ut.  

Detta har skett med medel beviljade av Finlands Hembygdsförbund, Kyrkslätts kommun och Svenska 

Kulturfonden. 

 

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, Finlands Hembygdsförbund, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Kulturfonden samt 

Kyrkslätts kommun. 
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Kretsarnas årsrapporter 
 

Bobäcks marthakrets 
 

Den 11.1.2017 höll marthorna valmöte i Tyris gårdsbyggnad. 

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

Winquist och till kassör Johanna Helskä. 

Under året hölls sammanlagt 10 marthamöten. Mötena har hållits i Tyris gårdsbyggnad, vid Artimek i 

Bobäck, våravslutning hos Inga-Lill Brenner i Bobäck och julfest hos Harriet Nummelin. 

Medlemsantalet har vid månadsmötena varit 5-9 personer. 

 

Verksamheten under 2017 

8.3 Studiebesök hos Artimek i Bobäck 

22.3. Matkväll för lågstadieelever på Ljusdala 

16.8 Monica Främling berättade om Haapsalu sjalar 

14.10 Uppvaktning vid Bobäck FBK:s 70-årsfest 

29.10 Sopplunch på Ljusdala med ca 40 personer 

8.11 Inga-Lill Brenner berättade om professor Carl-Jan Granqvist på Grythyttan 

 

Under verksamhetsåret har medlemmar uppvaktats på deras födelsedagar. 

Under året har medlemmarna sticka ”cytomössor” för cancersjuka vid Tammerfors Universitetssjukhus 

Cancerklinik. 

Medlemmarna har under året också stickat muffar till åldringar på Lindgården och Servicehuset samt stickat 

”tågsockor” till Kyrkslätts svenska församling.  

Dessutom har medlemmarna stickat och sytt ihop fyrkanter till Moder Teresa-filtar. 

 

 

Evitskogs marthakrets 
 

Medlemmar: 36 st, 1 ny medlem och 1 avliden.  

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

Laura Malin. Övriga medlemmar i styrelsen: Lisbet Moisander, Harriet Sandfors, Christel Sjöblom, Kerstin 

Österberg och Ingegerd Wikström. 

Verksamhetsgranskare: Gunnel Hellström och Kerstin Monten. 
 

Ordinarie verksamhet 

Möten:   

 Januari: Årsmöte, Vardagsjuridik med Klaus Hamara 

 Februari: Matlagning: Karelska piroger och potatisrieskan 

 Mars: Tovning med Marina Blomqvist 

 Maj: Våravslutning: Inger Kullberg berättade om rosor 

 September: Promenadmöte till Sarlam 

 Oktober: Svampinfo med Kaija Kangasniemi 

 December: Julfest på Wohls Gård 

Mellanmarthornas verksamhet 

 3.2: Vinprovning med Robert Lemström 

 22.4: Klättring på Kiipeilyareena i Salmisaaren Liikuntakeskus, därefter mat och bastu 

 27.10: Halloweenpumpor och matlagning av pumpa 

 27.11: Glöggkväll 

Teater och utfärder: 

 Utfärd till Lojo Museum, utställning av Arabias koppar 

 Teatern Tove på Svenska Teatern med mat på La Famiglia 

 Teatern Det ordnar Sig Sapiens! på Lilla Teatern 

Motion: 
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 Mita Baarman höll gymnastik – ”Mjukt till musik med Mita” för marthor och andra intresserade 

samt Föräldra-barngymnastik för barn i åldern 3-5 år på Övidsborg som samarbete med 

ungdomsföreningen. 

 Vart leder den här vägen? Promenader omkring i byn: Munkträsk, Törnäsvägen, Lövnäsvägen, 

Ekeberga-Åkernäsvägen, Sarlam, Björkebergakåtan – Kvarnängens våtmark och Tomtestugan.  
 

Övrig verksamhet 

Kretsen har aktivt deltagit i Kyrkslätts marthaförenings verksamhet, haft en representant i förbundets höst- 

och vårmöten, Mellersta Nylands marthadistrikt och Kvinnornas Beredskapsförbund. 

Några av kretsens medlemmar har aktivt deltagit i bl.a. klädsortering, språkundervisning och matlagning, 

samt varit som stödpersoner för asylsökandena i byn. 

Marthorna har också detta år haft möjlighet att delta i tillverkningen av betongföremål samt gjutit ljus av 

återvinningsmaterial tillsammans med Mita.  

 

 

Ingels marthakrets 
 

Medlemsavgiften bekräftades till 35 euro, senioravgiften till 28 euro och familjemedlem till 17 euro. 

Avgiften innehåller tidningen för alla medlemmar. 

 

Styrelsen 2017: Ordförande Agneta Wikström, viceordförande Anne-Mari Sauren, kassör Gun-Maj Beck, 

sekreterare Else-Maj Lönnroth, vicesekreterare Susanna Rapo, ersättare Marja Ehrnsten och Marja-Terttu 

Tverin. 

Verksamhetsgranskare Inga-Lill Knichter och Christina Hjort med ersättarna Birgitta Lemström och Hagar 

Sjövall. 

Representant för kretsen  Else-Maj Lönnroth och ersättare Anne-Marie Sauren. 

 

Möten: Kretsen har sammankommit till 7 dokumenterade månadsmöten, 1 styrelsemöte och 1 årsmöte. 

Möten har hållits i servicehuset och i stugan. Deltagarantalet på möten har varit cirka 13 pers. 

 

Program, möten och fester under verksamhetsåret har varit följande: 

Vi har medverkat i Kyrkslätts Marthaförenings följande evenemang under året: sopplunch den 19.3. 

höstlunch den 24.9 och sommardag 6.6 på Stor Raula. 

Ordförande Agneta Wikström och Anne-Marie Sauren har deltagit i Kyrkslätt Marthförenings möten i Stor 

Raula under året. 

Vi medverkade i Krigsveteranernas Pro Patria minnestund på Bygdebo, med servering av kaffe och 

croissanter. 

Vi ordnade gårdsloppis 20 - 21.5, samt sålde kaffe och bullar. All inkomst gick till kretsen. 

Kulturföreningens konsert i Församlingshemmet 10.11. Ingels Marthakrets skötte kaffeserveringen med 

fyllda croissanter. 

Den traditionella julfesten firade vi denna gång 23.11 i stugan. 

Verksamheten på återvinningen har fortsatt som förut. 

Utfärd: Kretsens sommarutfärd gjordes i år till Helsingfors med tåg, vi besökte salutorget och saluhallen, 

samt åt middag på Kapellet i Esplanaden. 

 

Stugan: Stugan har under året fått nya elledningar, samt nya utelampor och förberedelserna för en 

värmepump. Vägen till stugan har fått grus och fin gårdsplan, dränering har gjorts och stubbar tagits bort. 

 

Uppvaktningar Medlemmar som fyllt jämna år har uppvaktats. Julblommor har förts till de äldre 

medlemmarna. 

 

Social verksamhet 

- delat ut 2 stipendier till en pojke och flicka i Winellska skolan 

- gett bidrag till Kyrkslätts luciainsamling 

- deltagit med lotterivinster till Kyrkslätts Marthaföreningens evenemang 

- betalat medlemsavgiften för 2 hedersmedlemmar 

- firat vår egen sommarutfärd och lillajulsmiddag. 
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Kyrkoby marthakrets 
 

Medlemmar och medlemsavgift 

Kretsen hade vid årsskiftet 28 inskrivna medlemmar varav två hedersmedlemmar. 

Under året har en medlem avlidit och en medlem utträtt. En ny medlem har inskrivits. 

Medlemsavgiften har varit 39 euro under verksamhetsåret. 

 

Styrelsen och årsmötet 

Styrelsens sammansättning år 2017 var: Ordförande Ulla Ahlgren, viceordförande Ami Lindström, 

sekreterare Harriet Björkqvist, kassör Kerstin Enberg, medlemmar Gunilla Aspegren, Eivor Lehto, Barbro 

Ollberg och Gun Nylund. 

Verksamhetsgranskare Pirkko Salmi med suppleant Carita Kirjonen. 

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

programkommitté 

Årsmötet hölls 18.1.2017 med 13 marthor närvarande. 

 

Egen verksamhet 

- Förutom till årsmötet 18.1.2017 har kretsen varit samlad till 8 månadsmöten under verksamhetsåret med i 

medeltal 13 medlemmar närvarande. Varje möte under året avslutades med en sång. 

- Den 15 februari gästades månadsmötet av Sig-Britt Backman som berättade mycket intressanta saker om 

Finlands historia och Kyrkslätts koppling till skeendena. 

- Den 26 februari ordnade kretsen för sjunde gången en fastlagslunch med ärtsoppa och fastlagsbullar. 

Lunchen var denna gång välbesökt med ett besökarantal på över 60 personer. 

- Den 15 mars gästades månadsmötet av Tove Fagerholm. Under rubriken ”Litteratursurpris Finland 100 år” 

presenterade Tove den lite bortglömde finlandssvenske författaren Jarl Hemmer. 

- Den 19 april var mötets tema berättelse. Marthorna kunde berätta någon dramatisk, spännande, rolig eller 

annars intressant historia från sin släkt. 

- Den 17 maj var kretsen på middag hemma hos kretsens ordförande och bjöds på fantastiskt god mat. 

- Den 20 september kom verksamhetsledare Jenny Paajes från Luckan och berättade om Luckans mångsidiga 

verksamhet.  

- Den 18 oktober besöktes mötet av Karolin Ahlgren som berättade vad begreppet slow food innebär.  

- Den 15 november var temat återvinning och ordförande höll ett föredrag om saken. 

- Den 20 december firade kretsen traditionell julfest med luciatåg, uppläsning av julevangeliet och Viktor 

Rydbergs Tomten, med sång och med risgrynsgröt. 

 

Annan verksamhet 

- Kretsen deltog i Kyrkslätts Marthaförenings verksamhet på Stor-Raula enligt följande: Söndagen den 19 

mars sopplunch, tisdagen den 6 juni marthornas sommardag, söndagen den 24 september den traditionella 

höstlunchen. 

- Söndagen den 10 december ställde kretsen upp med grötförsäljning på Luciamarknaden vid Wohls gård. 

Hela intäkten donerades till Luciainsamlingen. 

- Kretsen hade sina första turer någonsin på marthornas återvinningscentral lördagen den 3 juni och lördagen 

den 2 september. 

 

Social verksamhet och uppvaktningar 

- Kondoleansadress sändes till en avliden medlems anhöriga, en medlem uppvaktades på 80-årsdagen, en 

medlem uppvaktades med anledning hedersmedlemskapet och på Allhelgona 4.11.2017 uppvaktades vid 

avlidna medlemmars gravar. 

- Hela intäkten från grötförsäljningen på Luciamarknaden donerades till Luciainsamlingen och en donation 

gavs till Schoolkids Light.  

- En medlem beviljades lilla silvermärket och tre medlemmar stora silvermärket. 
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Lappböle marthakrets 
 

Kretsens 94:e verksamhetsår. 

Kretsen har 12 medlemmar. 

Styrelsen består av ordförande Siv Hampf, sekreterare Yvonne Österman, kassör Helena Grönroos samt 

medlemmar Alice Moring, Maire Jansson, Gun Nordström och Greta Gustafsson. 

Verksamhetsgranskare var Maire Jansson och Kaja Lindberg. 

9 möten har hållits med 9 marthor på plats. 

Mötesprogrammet har utgjorts av lotteri, konsulenter och hobbykvällar. 

Bespisningen: Flera marthor på plats vid föreningens höst- och sopplunch 

Donerats 2 stipendier till Oitbacka skola. 

 

 

Martharia 
 

Januari hade vi årsmöte. 

Februari hade vi stickkväll. Vi stickade blå-vita babysockor och mössor för donation inför Finland 100 år. 

Mars hade vi påskpyssel under ledning av Anne Björklund. Vi gjorde påskägg av garn och tapetklister. 

I april lagade vi ekologiska smörjor under ledning av Maj-Len Sundholm.  

Maj hade vi knytkalas. I juni fixade vi i trädgården på Gillobacka. 

I september hade vi finslipning av höstens program och pratade om sommaren. 

Oktober hade vi om ekologisk städning under ledning av Marina Gahmberg. Vi diskuterade och fick råd.  

I november hade vi bowling i Masaby. Vi åkte efteråt till Gillobacka. 

December hade vi julfest i form av knytkalas. 

 

 

Norra Kyrkslätts marthakrets 
 

Antal aktiva medlemmar: 5 st 

Möten och program året 2017: 

- En upplevelse för hela familjen. Vi var och pilkade på Juusjärvi:) 

- Var på Andrea Bocellis konsert. 

- Bakade pepparkakor till Sjökulla skolas julpysseldag. 

- Deltagit i förberedelserna för Marthornas sopplunch och höstlunch.  

- Har haft flera turer på återvinningscentralen samt deltagit i möten och städning. 

Ordförande: Jana Sluth och viceordförande och kassör Mikaela Rahkonen. 

 

 

Sjökulla marthakrets 
 

Medlemmar: Kretsen hade totalt 18 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar. Medlemsavgift 35 € med 

Marthabladet. 

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, medlemmar Åsa Taubert och 

Alice Hellström. 

Verksamhetsgranskare: Christina Malmström, Regina Lönnqvist och ersättare Brita Malmström. 

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

Ordinarie verksamhet 

1 st styrelsemöte med 7 närvarande, 1 st årsmöte med 8 st närvarande och 8 st månadsmöten med68 st 

närvarande. 

 

Möten 

Mötena har haft följande program: Föreningens styrelsemedlem har berättat om föreningens styrelsemöten 

och även redogjort om föreningens årsmöten. Under mötena har vi haft kvällslotterier och diskuterat den 
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övriga verksamheten som vi driver. Ibland har vi sjungit på mötena. På ett av mötena hade vi Marica 

Hellström och förevisa samt sälja House of Lola kläder. 

 

Kurs: En kurs i Batikfärgning hade vi 2 gånger. Ledare har varit en av medlemmarna. Deltagare 7 st. 

Teater: Den 5 februari var 14 marthor + familjemedlemmar till Fallåker och se på teaterstycke som hette 

”Jag föll för dig”. 

 

Övriga kontakter: Våra medlemmar deltog i föreningens sommardag och i distriktets höstmöte. Kretsens 

representant har deltagit i föreningsmötena. 

 

Praktisk verksamhet 

Bespisning: När föreningens sopplunch ordnades i Stor-Raula den 19 mars, deltog kretsen med att koka 15 l. 

köttsoppa, donerade kalja, smör samt lotterivinster till lotteriet. 

Den 15 mars besökte 7 marthor Volshemmet. Vi bjöd på tårta, torrkaka och småbröd. Kretsen hade en man 

med sig som ledde allsången och vi sjöng bekanta sånger på svenska och finska. Vi överräckte 1 yllefilt, som 

patienterna får använda. 

På föreningens marthalunch i Stor-Raula den 24 september, tillverkade våra marthor återigen en del av 

maten, samt donerade matmaterial till lunchen. Vi hade även denna gång vinster till lotteriet. En av våra 

marthor hade gjort ett plakat till samma tillfälle, som kan användas i fortsättningen när marthorna ordnar 

något på Stor-Raula. 
 

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 lotterier. 

- Kretsen delade ut 17 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 har köpt biobiljetter till 2 st, som har gjort mycket för vår krets. 

- 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. 

- En ny toalettstol har köpts till Stor-Raula Marthagård. 

- Till föreningens sommardag i juni och nr marthalunchen i september bakade några marthor bröd till 

brödbordet. 

- 35 stycken barnyllevästar har stickats och sänts till Jemen. 

- Vi har en fadderklass i Etiopien. 

- Vi har betalat medlemsavgiften till Svalan. 
 

Uppvaktningar:   

-En av våra marthor fyllde 50 år och uppvaktades med en orkide samt med en summa pengar. 

-3 st marthor har opererats under året och de har uppvaktats med blommor.  

-Några av våra marthor orkar inte mera komma till våra möten och brukar därför ihågkommas med en 

marthahälsning i form av ett kort. 

-Vi sände hälsningar till övriga marthor genom radioprogrammet ”En gåva i tonerna”.  

Lotterier: För att finansiera vår verksamhet har vi haft olika sorters lotterier. 

Övriga inkomster: Kretsen har deltagit 4 gånger i skötseln av försäljningen på återvinningscentralen.  

Kretsen deltog i Julmarknaden på Eriksgård.. 

Specialkrets: Vi har en specialkrets Sjökulla M-Klubb Ringblomman. Marthakretsens verksamhetsgranskare 

har även granskat M-klubbens verksamhet.  

 

 

TrasMarthorna 
 
Ordf. Ulla Reinas, sekr. Gun Österberg 

Vårterminen 9.1 – 29.5. 2017 18 måndagsträffar 

Verksamheten fortsätter hos Kaja Lindberg i Oitbacka 

- 3 mattor blev vävda, samt 1 stor pläd och en liten.                                        

- Ann Jonasson informerade om det arv Esbo stad erhållit – fiskehemmanet på Pentala, ett blivande museum 
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och dess behov av trasmattor. Hade vi intresse att väva enligt de ursprungliga mattorna?  Beslöts att projektet 

börjar under hösten. 

- Insamlade medel gavs åt flyktingar som flyttat till Evitskog. 

- Vårutfärd till Borgå med museibesök och rundvandring. 

 

Höstterminen 4.9 – 4.12. 2017  15 måndagsträffar 

- Ann Jonasson handledde oss vid vävningen av Pentala mattorna. Sammanlagt 45 m.                      

- Började genast på hösten med 8 mattor, vi har tid till tidig vår 2018.                                                                    

     - Folkhälsan önskade, via doulor, virkade eller stickade 'bröst' till nyblivna mammor med 

amningssvårigheter. Skall användas vid handledningen. Skickade 21 st. 

    - Skänkte 150 euro åt 3 syskon, flyktingar utan föräldrar.                                                                                           

    - Försäljning av julkort till förmån för Parkinson drabbad konstnär. 

    - 4.12 terminens avslut med julgröt och dopp i stearin = spisrosor! 

 

 

Avslutning 
 

Inom Kyrkslätts Marthaförening kan vi igen glädjas över ett aktivt år.  

På Stor-Raula har skorstenen plåtats och på Ingelsstugan har det gjorts elarbeten och gården har dränerats 

och jämnats. 

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 föredrag av Hans 

Brenner om brödets historia. 

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, 

Finlands Hembygdsförbund, Anna och Karl Eklunds stiftelse och Marthaförbundet. 

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

 

Kyrkslätt 8.2.2018 

 

På styrelsens vägnar 

 

 

Harriet Björkqvist 

sekreterare 


