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TRASMARTHORNA, krets under Kyrkslätts Marthaförening
Ordf. Ulla Reinas, sekr. Gun Österberg
Verksamheten fortsätter hos Kaja Lindberg i Oitbacka.
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. Kaja levererar dem till
Stor-Raula.
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......
Yrsa och Emma levererade dem vidare.
11.5. Sammanlagt c. 26 st. JEMEN VÄSTAR skickades vidare via Grankulla diakoniverksamhet.
Många hade varit väldigt flitiga.
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. Höstterminen börjar 31.8.
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.
Kaja lovade sköta om trasporten.
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! Till lunchen på Stor-Raula 4.10. bidrar vår krets med
potatisgratäng x 2 st., torrkaka och ätbara lotterivinster. Planering om en vecka, vem tar vad.

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, inbetalning gjordes samma dag.
Emma sålde populära julkort tecknade av konstnären, med mångårig Parkinson.
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!
Ann's misslyckade?? läckra morotskaka = födelsedag 7.12., Gittas nyhet = chokladbollar,
födelsedag 8.12.
Före allt firande förlöstes Emmas julklappsrutmatta och Guns yllematta!
Vi har träffats i princip en gång i veckan, m.a.o 34 gånger.
Helsingfors 14.1.1916
Ulla Reinas
Gun Österberg

