Medlemmar
Kretsen hade vid årsskiftet 25 inskrivna medlemmar varav två hedersmedlemmar,
Styrelsen
Styrelsens sammansättning år 2018 var:
Ordförande Ulla Ahlgren, viceordförande Ami Lindström, sekreterare Harriet Björkqvist, kassör
Kerstin Enberg. Övriga styrelsemedlemmar Gunilla Aspegren, Eivor Lehto, Barbro Ollberg och Gun
Nylund.
Verksamhetsgranskare Pirkko Salmi med suppleant Birgitta Brink-Jokinen.
Egen verksamhet
- Förutom till årsmötet 17.1.2018 har kretsen varit samlad till 6 vanliga månadsmöten under
verksamhetsåret med i medeltal 11 medlemmar närvarande.
- Nästan varje möte under året avslutades med en sång.
- Den 11 februari ordnade kretsen för åttonde gången en fastlagslunch med ärtsoppa och
fastlagsbullar i vilken ca 60 personer deltog.
- Den 21 februari gästades mötet av Margareta Åkesson som berättade om Zacharias Topelius.
- Den 21.mars hade vår ordförande Ulla tillrett en fantastisk middag med grekiskt tema.
- Den 18 april gästades mötet av Tuula Hakonen från Porkkalan Martat som berättade om
martharörelsens uppkomst i Finland och om Kyrkslätts finska marthors verksamhet.
- Den 16 maj besökte kretsen Sol-Britt Kärkis vackra trädgård i centrum. Efter besöket intogs en
delikat middag på BistroMat.
- Den 19 september var ett pratmöte då alla kunde berätta hur sommaren gått.
- Den 10 oktober besökte en del av kretsens medlemmar Ingå bibliotek och fick lyssna på Jeanette
Björkqvists föredrag.
- Den 21 november gästade hushållsrådgivare Solveig Backström från Marthaförbundet mötet och
berättade hur man kan undvika matsvinn i hushållet.
- Den 19 december firade kretsen traditionell julfest med luciatåg, uppläsning av julevangeliet och
Viktor Rydbergs Tomten, med sång och med risgrynsgröt.
Annan verksamhet
- Söndagen den 18 mars deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings sopplunch på
Stor-Raula. Tisdagen den 5 juni deltog kretsen i ordnandet av sommardagen på Stor-Raula och
söndagen den 4 november deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings traditionella
höstlunch på Stor-Raula.
- Den 23 september hölls marthornas och pensionärernas kyrkosöndag som en del marthor besökte.
- Söndagen den 9 december ställde kretsen upp med grötförsäljning på Luciamarknaden vid Wohls
gård.
- Kretsen hade tre turer på marthornas återvinningscentral: 1 på våren och 2 på hösten.
Social verksamhet och uppvaktningar
- Kretsmedlemmar uppvaktades med anledning av deras jämna födelsedagar.
- Två medlemmar uppvaktades med marthornas stora silvermärke.
- Evitskogs Marthakrets uppvaktades med anledning av 110-årsdagen.
- På Allhelgona 3.11.2018 uppvaktade kretsen vid avlidna medlemmars gravar.
- Hela intäkten från grötförsäljningen på Luciamarknaden donerades till Luciainsamlingen.
- Donation gjordes till Schoolkids Light.
- Kretsen donerade en serveringsvagn till Stor-Raula.

