
Marthakransen verksamhetsberättelse 2012 

Marthakransens år blev igen inspirerande och trevligt med varierande 

program för alla deltagare. Allt planerat hann vi inte med i år men det 
finns ju kvar idéer för nästa år då. 

Årsmötet hölls den 2 februari på Sibbo Källare i Nickby. På årsmötet 

valdes följande till styrelsen: Maria Skog, ordförande, Anne Lassas, kassör 
och Christel Lindblad, sekreterare. Susanne Ingelin-Laine valdes till 

verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarsuppleant blev Maria 
Ahlgren. Medlemsavgiften i föreningen är 3 euro utöver medlemsavgiften 

till Marthaförbundet och -distriktet. 

Den 15 februari hade Marthakransens medlemmar möjlighet att delta i 
Box-Hangelby Marthakrets Ekostädningskväll med Tessa Turtonen som 

föreläsare. Kvällen var inspirerande och det var nog många som gick hem 
och såg på sitt hem med nya och kanske lite kritiska ögon.  

Den 27 och 28 februari inbjöds också Marthakransen till Colosé demo hos 

Tove Wikstedt respektive Perfect Home demo hos Camilla Andersson-
Laitinen. 

I februari startades en studiecirkel om boken ”Lingon och Läppstift” med 

Christina Grönroos som dragare. Många funderade efter det lite mer på 
vad de äter och vad de smetar på kroppen. Christinas visade handgripligt 

och praktiskt hur man kan använda mer miljövänliga produkter till 
hudvård. Gruppen träffades 16.2 och 8.3. 

Den 18 mars deltog några marthor i en sushi.kväll under ledning av 

Hiroko Kawamura-Palmunen hemma hos Krisse Mansén.  

Den nya och gamla styrelsen träffades hos Maria Skog 22.3. för att 
diskutera praktiska ärenden gällande bytet av styrelse. 

Den 10 april träffades ungefär 10 marthor för att besöka det nybyggda, 
fantastiska Musikhuset i Helsingfors. Julia Salonen stod för kunnig och 

inspirerande guidning. Före rundturen besöktes ekobutikerna Ruohonjuuri 

och Eat & Joy. Efter besöket åt några Marthor middag i Glaspalatset. 
 

Den 22 april hade Marthakransen sakbytardag på Mårsbacka. Många 
”onödiga” saker hittade sin plats och fast många hade bestämt sig för att 

de absolut inte skulle ha med sig något extra hem hittade de faktiskt både 
användbara och nyttiga saker på tillställningen. Roligt var också att man 

först fick sortera och rada upp sina saker enligt kategorier som t.ex. 
kläder, böcker, skivor, m.m. Samtidigt kunde man gå runt och bekanta sig 

med de andras utbud och efter ”startskottet” fick alla rusa runt och plocka 
åt sig av skatterna.  



Marthakranen ställde upp med 5 personer som skötte kaffeserveringen 

under Sibbo Svenska Församlings Gemensamt Ansvar tillställning i 
Wessmansalen i Nickby lördagen den 28 april. På GA-tillställningen 

uppträdde Barnkören, Ungdomskören, Mittemellankören, Olle Granqvist 

och His Masters Noice. Pausen mellan konsertdelarna lång så det fanns 
gott om tid att sälja kaffe och bulle. Som annan pausförströelse fanns 

åtminstone ponnyridning, mete, manikyr, handmassage och lotteri. 
 

Några ivriga Marthakransare deltog i Marthavårmötet i Borgå under 
veckoslutet. Först fick vi njuta av Cawiars rockiga körsånger, hälsningstal 

av stadsdirektör J-P Ujula och festtal av Helena Ewalds från THL. Den 
viktigaste mötesfrågan var enhetligandet av medlemskategorierna. Detta 

innebär att i fortsättningen kommer alla Marthor att vara DIREKTA 
medlemmar och alla får marthatidningen. Efter mötet hölls festmiddag på 

restaurang Iris. För underhållningen stod en Dubbelkvartett ur 
Runebergskören samt Tomas Lundin & Calle Petterson, som bl.a. bjöd på 

en Eurovisions-kavalkad. På menyn stod Laxtartar på salladsbädd, 
Helstekt grisfilé med rödvinssås och klyftpotatis samt till efterrätt 

Jordgubbs-vitchokladkaka. Mmmm...GOTT! Nästa vårmöte arrangeras av 

vårt eget distrikt 18-19 maj 2013 i Esbo. 

Den 5 juli skötte Marthakransen serveringen vid en av Sibbo Svenska 

församlingens sommarkonserter i Sibbo Kyrka. Många sibbobor hade 
samlats till orgelkonserten med bland annat Sibbobördige Dag-Ulrik 

Almqvist som organist. Marthakransen hade frivillig kaffeavgift och 

publiken var mycket frivillig. 

Den 29 augusti samlades alla till höstens första träff hemma hos Maria 

Skog för att diskutera höstens program. Kvällen var trevlig och många 
goda idéer lades fram.  

Lördagen den 8 september hade 

Marthakransen som vanligt 
lumpinsamling på daghemmet 

Arkens gård. Och som vanligt var 
tacksamheten stor hos de 

människor som kunde lämna 

åtminstone en del av sina gamla 
kläder till ny användning. Stort 

tack till Barbro Holmberg som höll 
i trådarna. Det ser ut att bli mer 

och mer lumpor och kläder för 
varje år som insamlingen ordnas. 

I år såg det ut som på bilden 
ovan. Föreningen Blåbandet i 

Tavastehus kommer och plockar 
upp lasten, som sedan 

återanvänds eller säljs 

på loppis beroende på kvalitén. 

 

 



En trevlig fredagskväll tillbringade 

nio ivriga marthor på Mårsbacka 
med att tillverka hemlagad tvål 

under Annika Holmbergs kunniga 

ledning. Tvålen gjordes på riktigt 
av fett, vatten och lut. Alla fick 

dessutom sätta doftämnen och 
annat roligt i sina tvålar. Fem slag 

tvålar gjordes och alla delades 
sedan så att alla fick ett par bitar 

av varje tvål. Kvällen var 
intressant och under det 

kommande året får många 
familjer njuta av Marthor tvättade 

med egenhändigt gjorda tvålar.  

Tvål dofterna var apelsin-kanel, 

havre-choklad, lavendel, ört och 
kaffe.  

 

 

Den 15 och 26 november hade Marthakransarna möjlighet att delta i 
Perfect Home inredningsparty hos Maria Ahlgren respektive demo av Maria 

Entrichs organiska hudvårdsprodukterordnat av Birgitta Malmberg. 

Kokkurser 
Veckorna 4.-18 och 11.-15 juni ordnades två kokkurser på Mårsbacka för 

barn i skolåldern. Samtidigt ordnades två liknande kurser i Box på 
Skattåkersberg. Mårtensby-kurserna drogs av Fanny Wikström med Lina 

Holmberg som hjälp båda veckorna. Box-kurserna drogs av Maija Pullinen 
med Pia Lindblad som hjälp ena veckan och Stella Westerlund som hjälp 

andra veckan.   

Julpyssel 
Lördagen den 24 november höll några ivriga Marthakransare julpyssel på 

Boxby Skola för Box M-klubb. Vi var 10 st som tillverkade ljus. 
Församlingen hade gett två lådor med ljusstumpar som vi smälte ner i 

vattenbad och hällde i former av champanjeglas och pappersmuggar. 
Några flickor började sticka halsdukskragar och alla gjorde några 

garnbollar. Lite glögg och pepparkakor smakade gott som avslutning. 

Övrigt 
Under året har fyra Marthakransare fyllt jämna år och fått en vit ljuslykta 

som present. 

Marthakransen har donerat 100 € till Siw Bromans barnhem i Bolivia, 
Corazon Grande.  

Skolstipendium delades inte ut i år, pga av att Mårtensby skola har 

stängts och Boxby skola har så pass många stipendier redan. Föreningen 
har aktivt deltagit på Mellersta Nylands Marthaförbund styrelsemöten och i 

dess verksamhet. 


