
Marthakransens verksamhetsberättelse 2015 
 

Årsmötet hölls den 20.1.2015 på 

Brusas i Paipis. Närvarande var 

15 av 35 medlemmar. Årsmötet 

klarades av och styrelsen förblev 

densamma. Eftersom 

Marthakransen har en del pengar 

på kontot besöts att vi ger en del 

av våra tillgångar till ett lämpligt 

mål. Frågan väckte livlig 

diskussion. Vi beslöt att donera 

lite till Lindahemmets vänner i 

Söderkulla och Elsiehemmets 

vänner i Nickby. Efter mötet hade 

vi ett riktigt kaffekalas med sju 

sorter och dessutom fick vi se 

video från studentdimissionen i 

Sibbo år 1983. 

 

 

 

Marina och Tatti ordande en 

Origamikväll den 12.2 på 

Banstugan i Nickby. Vi gjorde 

bl.a. blommor och askar 

 

 

Den årligen återkommande Sakbytardagen ordandes igen den 15.3 på 

Mårsbacka i samarbete med HV i Mårtensby. 

22.3 var det Marthasöndag i Sibbo kyrka. 

  



24.3 stod vi värd för Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte på 

Mårsbacka i Mårtensby.  

  

6.8 var det kyrkkaffeservering 

som Christina, Ciso, Tina och Pirjo 

skötte om. 

20.8 var det planeringsmöte för 

höstens program, men endast 

fyra marthor var med, men idéer 

var det inte brist på. 

 

 

 

 

Marina försökte locka oss att delta i Vargloppet den 5.9, men vårt 

deltagande var ganska begränsat. 



 

 

Den årligen återkommande 

textilinsamling vid Arken i 

Nickby fixade Barbro den 12.9. Vi 

hade fått bidrag från Martha-

förbundet för transporten till 

Blåbandsstiftelsen i Tavastehus 

och Sibbo Järn hyrde ut sin bil för 

ändamålet. 

 

Under hösten har vi träffats tre kvällar (1.10, 22.10, 12.11) i ”Pickans” 

hobbyrum i källarvåningen på Stora Byvägen 24. Vi har handarbetat, 

dikuterat och haft knytkalas. Resultatet av Marthor, maskor och mys 

blev två Moder Teresa filtar, tre Yemen västar samt några vantar. Paketet 

skickades till Röda korsets centrallalger i Tammerfors. Det som inte hann 

bli klart i december skickas under år 2016. 

 

  



 

Medborgarinstitutet ordnade på 

vår begäran en öppen kurs i Raw 

Food med Ila Nordman den 3.10. 

Några av oss var med bland de 12 

deltagarna.  

 

Vår kulturella dos fick vi genom ett besök till Lilla teaterns revy a la 

Ahlfors den 19.11. Packaléns buss körde oss fram till dörren och sen hem 

igen. 18 biljetter hade bokats. 

Året avslutades den 3.12 med glögg hos Maria A. 

Kokkurser 

De två första veckorna i juni, 1-12.6, ordnades kokkurser för barn både i 
norra och södra Sibbo. På Skattåkersberg i Box kockades under ledning av 

Emilia Savén och Lotta Westerlund som hjälpledare första veckan samt 
Isak Skog som hjälpledare andra veckan. Sammanlagt deltog 18 barn. På 

Mårsbacka i Mårtensby kockades under ledning av Markus Grönroos med 
Elias Ylöstalo som hjälpledare. Där deltog 16 barn 

 
Övrigt 

Under året har 3 Marthor fyllt jämna år och fått/ska få en vit ljuslykta som 
present. Medlemsantalet år 2015 var 35 medlemmar, varav tre nya för i 

år. Föreningen har aktivt deltagit på Mellersta Nylands Marthaförbund 
styrelsemöten och i dess verksamhet. 

 
___________________________________________________________ 

Kort version till distriktet... 

Marthakransen i Sibbo,  
Ordf. Maria Skog, 040-1355569, boxskog@hotmail.com 
 
Vår verksamhet i år har till största delen varit hantverk (orgami och stickning) samt 
återanvändning (sak- och klädbytardag). Även lite kultur, i form av teater, rymdes med.  
 
Höjdpunkterna har nog varit ”Marthor, maskor och mys” när vi under hösten samlades till 
knytkalas i ett hobbyrum i källaren i ett höghus i Nickby. 
 
Vi vill lyfta fram vikten av samvaro och gemenskap för att Martha ska må bra, men även kost 
och motion är en viktig del av Marthas välmående. 


