
Marthakransen verksamhetsberättelse 2014 

Årsmötet hölls den 27 februari på pizzeria Gabriel 1763 i Borgå med 12 

närvarande medlemmar. På årsmötet valdes följande till styrelsen: Maria Skog, 
ordförande, Anne Lassas, kassör och Christel ”Ciso” Lindblad, sekreterare. 
Susanne Ingelin-Laine valdes till verksamhetsgranskare och hennes suppleant 

blev Maria Ahlgren. Medlemsavgiften i föreningen är 3 euro utöver 
medlemsavgiften till Marthaförbundet och -distriktet. Mötet hölls under glada och 

pratsamma former. 

Ett välbesökt Marthakranstillfälle blev Mikael Grönroos föredrag 18 mars om 

hans pilgrimsvandring till Santiago de Compostela. Mikael är en inspirerande och 
fängslande berättare och vi kände oss alla delaktiga med hans vedermödor på 

färden. Han berättelse väckte också många frågor om vitt skilda aspekter i 
vandrandet som packning, mat, andra vandrare, mm. Många var också de 
Marthor som funderade på om de skulle kunna… 

I mars, närmare bestämt 23 mars, hölls också den populära sakbytardagen på 
Mårsbacka. Tillfället ordnas varje år i samarbete med Hembygdens Vänner i 

Mårtensby och igen hittade många ”onödiga” saker nya lyckliga ägare och blev 
förhoppningsvis nödvändiga och uppskattade igen. HV i Mårtensby stod för 

utrymme och uppskattad kaffeservering och Marthakransen för övriga 
arrangemang. 

Fotograf: Maria Skog 

Den 17 juli ordnade Maria S och Ciso L kyrkkaffe utanför Sibbo Gamla Kyrka i 
samband med församlingens sommarkonsertserie. Christina Grönroos hade fixat 

allt i förväg. Kanelbullarna (Findus) fick mycket beröm. Vädret var underbart. 
Intäkterna i den frivilliga kaffekassan gav ca 70 euro.  

Torsdag 28 augusti samlades Marthakransen för höstplaneringskväll hemma 
hos Tina Granfelt i Box. Under glatt prat gjorde de 10 deltagarna upp riktlinjer 

för höstens verksamhet. 



 

9 september var det dags för Lumpinsamlingen. Den har under åren blivit ett 
mycket uppskattat Mathakranstillfälle och var hotat ett tag då det visade sig att 

Lumpmottagarna Blåbandet inte mera kommer och hämtar lump utan att man 
måste köra det till dem. Som den driftiga kvinna hon är fixade Barbro ”Bambi” 

Holmberg, som arrangerat tillfället i många år, ändå en lånepaketbil och 
chaufför. Marthakransen bestämde också att det är lämpligt att de som hämtar 
lump gärna får ge ett frivilligt bidrag till bensinkassan. När lumpen sedan 

samlades in blev det smått panik då paketbilen blev full efter halva 
insamlingstiden. Men skam den som ger sig. Marthakransarna besökte den 

närliggande järnaffären och fick låna en bil till och fyllde den också med lump. 
Slutet gott allting gott och ytterligare bevis på att saker har en tendens att ordna 
sig! 

 

Fotograf Helena Packalén 

Den 4 november hölls Marthamöte hos Mia Grönroos i Mårtensby och då 
undersöktes Marthakransarnas handväskor och vad man förvarar i dem. Mia 

Grönroos är fd. marthaordförande och  Christinas svärmor. Efter att marthorna 
njutit av Mias goda bjudning inledde Christina T.ex. att Christina med att berätta 

vad väskan kan avslöja om kvinnan. Sådan väska, sådan personlighet. Hon hade 
hittat ett ”väsktest” på nätet och redogjorde för det. Sedan fick var och en i tur 
och ordning berätta vad väskor betyder för dem, vilken typ av väska det bör 

vara och vad allt den måste innehålla. Avslöjande och roligt! Som tack för 
värdinneskapet fick Mia en lykta med elljus inuti. 



 

Måndagen den 24 november ordnade Marthakransen en tre timmars föreläsning 
om Klimakteriet i samarbete med Sibbo Medborgarinstitut. Föreläsare Lili-Ann 
Junell Kousa berättade både tankeväckande och intressant om klimakteriet och 

vad vi kan göra för att hindra klimakteriebesvär. Tillfället hölls i Wessmansalen 
och hade 21 åhörare bestående av 16 Marthakransare och 5 andra, dock enbart 

kvinnor. Naturligtvis drack man kaffe i pausen. 

Julglögg drack man sedan under trevliga och pratglada former hos Bambi 

Holmberg torsdagen den 4 december. Tema för kvällen var ”En kär jul-sak”. 

Under året har också Marthakransens deltagare erbjudits och deltagit i en hel del 

program ordnat av andra aktörer. Några exempel är Marthaförbundets 
”Svamputflykt till Sibbo Storskog” 13.9, ”Matinspiration med Lotten” på Grand i 

Borgå 17.9, Edda Magnasons konsert på Savoy-teatern 28.10, Sibbo 
Marthaförenings Klädbytardag på Lilla Villan 15.11 och Veronica Maggios konsert 
på The Circus 15.11. Dessutom försökte man ordna en Yoga-kväll men den 

inhiberades pga för litet intresse. Mathakransarna inbjöds också på 
tranbärsutfärd och 2 personer deltog. 

Kokkurser 
 

De första veckorna i juni ordnades två kokkurser (2-6 och 9-13.6) för barn på 
Skattåkersberg och en kurs (9-13.6) på Mårsbacka i Mårtensby. Mårtensby-

kursen leddes av Markus Grönroos med Elias Ylöstalo som hjälpledare. Den 
första Box-kursen leddes av Emilia Savén med och Lotta Westerlund som 
hjälpledare. Den andra Box-kursen leddes av Maija Pullinen med Ida Granfelt 

som hjälpledare. I Box deltog 12 + 10 barn.  
   

Övrigt 
Under året har 2 Marthakransare fyllt jämna år och de har fått/ska få en vit 
ljuslykta som present. 

Föreningen har aktivt deltagit på Mellersta Nylands Marthaförbund styrelsemöten 

och i dess verksamhet. Medlemsantalet år 2014 var 35 medlemmar samt en 
hedersmedlem. 

 


