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Allmänt 

Verksamheten detta år blev inte som planerat vilket lär oss att livet inte 
kan planeras i förväg. Några av våra planerade program föll bort med 
det kom andra oplanerade i stället. Sommarmånaderna som vanligen är 
en lugn tid för föreningen blev mera aktiv i år. Glädjande kan man 
konstateras att vi är en mycket stark kvinnogrupp i alla väder. 
Föreningen har fått nya medlemmar vilket tyder på att vi har en 
marthaverksamhet som intresserar dagens kvinnor. 

Januari 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i år på Metsähovi gård i Borgnäs där Sari och Jyrki Hovi 
hjärtligt tog emot oss. Vi fick höra gårdens historik och blev bjudna på 
fyllda plättar med sallad. På årsmötet valdes följande till styrelsen: 
Christina Grönroos - ordförande, Helena Packalén - kassör och Maria 
Skog - sekreterare. Susanne Ingelin-Laine valdes till verksamhets- 
granskare och suppleant blev Maria Ahlgren. Medlemsavgiften i 
föreningen är 3 euro utöver medlemsavgiften till Marthaförbundet. 

Mars 

Resanterapi 
Den 16 mars samlades vi hos Marika Falk för att få mera information om 
resanterapin. Det var Gina Lind som berätta om den nya terapiformen 
som hon ger. Efter informationstillfället bjöd Marika på te, kaffe och 
kakor. Glädjande kan sägas att föreningen fick några nya medlemmar 
denna kväll. 

Maj 

Fysiopilates 
Den 5 maj samlades en grupp aktiva damer till Smartfysio där Laura 
Eyvindson tog emot oss. Laura började med att berätta om vad 
Fysiopilates är och dess grunder. Sedan fick alla pröva på Fysiopilates. 
 
En dag vi inte glömmer 
Den 25 maj var en mycket sorglig dag för Marthakransen när en av våra 
medlemmar förlorade sitt barn plötsligt i en olycka. Vi marthor ville så 
gärna hjälpa till så mycket vi kunde för att stöda familjen i sorgen. Detta 
ledde till att vi den 23.6 deltog i att arrangera minnesstunden. Även en 
donation till Annasarahs minnesfond gjordes. 
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Juni 

Kokkurs 
Två första veckorna på sommarlovet, 6-10 och 13-17 juni, ordnades en 
kokkurs på Mårsbacka för barn i skolåldern. Fanny Wikström var 
huvudledare. Intresset var så stort i år att en vecka inte räckte till utan 
Fanny fick hålla två veckor med fulla grupper på 10 och 12 barn. Barnen 
blev inspirerade av matlagning vilket var meningen med kursen. Stort 
tack till Fanny! 

Juli 

Fönstertvätt 
Den 2 juli samlades en grupp damer från Marthakransen hos Helena 
Packalén för att tvätta hennes fönster. Igen en gång kunde man säga att 
vi lär av varandra, för alla hade olika tvättstilar. Maria Ahlgren hade fixat 
en härlig paus ute i Helénas trädgård och dukat vackert med kaffe i 
muminmuggar. 
 
Konsert i Sibbo kyrka 
Det var den 7 juli som Marthakransen hade lovat församlingen att ta 
hand om serveringen på konserten. Många sibbobor hade samlats till 
konserten Glory Hallelujah med Seppo J. Järvinen m.fl. Detta gav 
Marthakransen 78 euro. 

September 

Höstträff 
Den 6 september samlades alla till höstträff hemma hos Christina 
Grönroos. Glädjande många kunde delta, även nya medlemmar. Maria 
Skog, Anna-Karin Mellbom och Christina Grönroos berättar om kursen 
Marthainspiratör de gått på under våren och sommaren. Man planerade 
höstens program och därefter blev det kaffe och te samt allmän samvaro 
och trivsel. Även en mormorsruta virkades under mötets gång. 
 
Lumpinsamling 
Lördagen den 10 september ordnade Marthakransen sin traditionella 
och redan kända lumpinsamling i Nickby. Många var glada att fått städa 
och tömma skåpen på textil och kom med många säckar till lump- 
insamlingsplatsen. Ett stort tack till Barbro Holmberg som är huvud- 
arrangör för lumpinsamlingen. 
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Oktober 

Helsingforsutfärd 
Den 1 oktober blev en dag med Martha som tema. Mellersta Nylands 
Marthadistrikt hade sin höstträff och världens största mormorstäcket 
visades på storkyrkans trappa. Dagen började på Hemvrån (Helsingfors 
marthaförenings lokal) och där fick vi lyssna på föreläsningen "Snällhet 
som begränsar" av föreläser Heidi Salonen. Sedan gick vi till domkyrkan 
för att titta på mormorstäcket och de som ännu orkade fortsätta gick för 
att äta till restaurang Martta. Det blev en lång dag, men skojigt och 
intressant. 

November 

Kaffe 
Den 2 november var temat kaffe hos Susanne Ingelin-Laine. Alla hade 
hämtat något med anknytning till kaffe. Det fanns kaffeyoghurt, 
kaffechoklad, kaffekaka, tiramisu, kaffetvål, kaffekräm och kaffeljus samt 
en kaffeplanta som lottades ut bland alla närvarande. Värdinnan började 
kvällen med att visa en powerpoint presentation om kaffe. Därefter 
kunde man smaka på olika sorters kaffe - starka, svaga och utlänska 
sorter fanns på bordet, men även te, för de icke kaffetörstiga. 
 
Rensa och röja 
Eller renas som ordförande hade skrivit i misstag. Men just renas 
handlar det nog om. Att kunna ta bort onödiga saker från sitt hem och 
liv, det är befriande och renande. Så den 30 november samlades 
marthorna hos inredningsängeln Marie Bieber som höll en föreläsning 
om ämnet hemma hos sig i Paipis. Marie har också ett inspirerande hem 
som hon renoverat och inrett och alla fick ta del av. Kvällen avslutades 
med ett knytkalas. 

Övrigt 

M-klubb (UngMartha) 
Marthakransens först krets, Boxby M-klubb, har grundats i år. Kretsen 
höll två mellanmålsklubbar för barn, en gång i veckan, 6 ggr. Maria Skog 
ansvarar för kretsen. En årsberättelse samt redovisning har lämnats in 
som sätts med som bilaga i denna årsberättelse. 
 
Mormorstäcket 
Medlemmarna har virkat mormorsrutor som Maria Skog sydde ihop till 
två täcken som sedan blev en del av världens största lapptäcke. 
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Dessutom har marthorna varit inbjuda till olika försäljningsförevisningar 
så som den 27 april Pitsiparatiisi hos Barbro Holmberg och 20 november 
Perfect Home inredningsparty hos Maria Ahlgren. 
 
Föreningen har aktivt deltagit i Mellersta Nylands marthadistrikts 
styrelsemöten och i dess verksamhet. 

Kurser 

Maria Skog har gått på en kurs hur man uppdaterar marthakransens 
medlemsregister på ”Club on Web”. 
 
Anna-Karin Mellbom, Maria Skog och Christina Grönroos har gått en 
Marthainspiratörskurs och borde blir de färdiga Marthainspiratörer på 
våren 2012. Som slutarbeten ordnades temacirklar under hösten.  

 Anna-Karin hade temacirkel om ”Den hemlige kocken” av Mats-Eric 
Nilsson från oktober 2011 till februari 2012. Deltagare var icke 
medlemmar i Marthakransen Åsa, Dita, Ingrid, Karen och Charlotte. 

 Maria hade temacirkel om boken ”Lev enklare” av Giséla Linde från 
september  till novenber 2011. Följande teman diskuterades: 1) Ett 
enklare liv, 2) Måste...borde...vill!, 3) Tingen, 4) Tiden och 5) Tänket. 
Deltagarna var medlemmar i Marthakransen Ciso, Marika, Marina, 
Mari och Tina. 

 Christina startar sin temacirkel kring boken ”Lingon och läppstift” av 
Noora Shingler i februari 2012. 


