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Marthakransens verksamhetsberättelse 2016 

 

Årsmöte 

Marthakransens årsmöte ordnades på 

Kolifej i Nickby den 28 januari. Efter 

mötet avnjöt de 15 marthorna laxsoppa 

med maltbröd. I samband med kaffet 

med Runebergstårta delades 11 

diplom ut. Följande marthor har rätt att 

bära Stora silvermärket: Maria Ahlgren, 

Camilla Andersson-Laitinen, May-Len 

Asikainen, Marika Belkin, Marika Falk, 

Tina Granfelt, Barbro Holmberg, 

Susanne Ingelin-Laine, Marie Ingman, 

Helena Packalén samt Marina 

Ylöstalo. F.d. ordförande Christina 

Grönroos har tidigare tilldelats Stora 

silvermärket.  

Tina ordnade vattengymnastik för oss andra marthor den 12 februari i Fysions nya 

fina utrymmen i Nickby HVC. 

MMM (maskor-marthor-mys) träffades tre gånger i Pickans källare under våren 18.2, 

10.3 och 21.4. 

 

Intressanta artister på Lilla Villan under våren. Bl.a. Emma Salokoski och Pauli 

Hanhiniemi gästade. 
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Den 13 mars var det Marthasöndag i Sibbo kyrka. Samtidigt hade Marie också fixat 

bågskytte med Sipoon Jouset. 

     

Den 19 mars hade MNMD årsmöte vid Sjundeå bad. Christina var ordförande och 

Maria S. sekreterare. 

Den årligen återkommande Sakbytardagen ordandes 20 mars på Mårsbacka i 

samarbete med HV i Mårtensby. 

Vårmöte i Lovisa 23 april. Alla som 

hade möjlighet skulle bära folkdräkt. 

Christina hade Sibbo folkdräkten och 

Maria Vörå folkdräkten. 

OCKSÅ JAG ÄR MARTHA 

#marthasmångaanskten 

 



3 
 

 

Våravslutning firades 9 maj i ljuvlig vårkvällssol med Italiensk Street food från IL 

CARRO i Nickby. 

 

Sommarutfärd till Maria S på Pellinge 13 juli. En solig eftermiddag med god mat, loppis, 

kvällstorg och hav. 
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Den 28 juli var det kyrkkaffeservering som Christina och Maria S skötte om. 

Det var på alla sätt en mycket fin augustikväll när vi träffades på Ahlgrens terrass i 
Mårtensby för att planera höstens program. Höstens program började 18 augusti 
på Lilla Villan med teaterpjäsen Asfaltsänglar av Sibbobördiga Johanna Holmström.  
 
  

http://www.lillavillan.fi/sv/talossa-tapahtuu/
http://www.lillavillan.fi/sv/tapahtumat/teatteri/teatteri-lilla-villan-asfalttienkelit-2/
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Under hösten hade vi planerat fyra MMM-träffar (1.9, 29.9, 27.10, 24.11) i ”Pickans” 
hobbyrum i källarvåningen på Stora Byvägen 24, men den tredje flyttades till Box och 
den fjärde inhiberades. MMM-Marthor, maskor och mys har resulterat i Moder 
Teresa filtar, Yemen västar, vantar, sockor mm. Paketet skickades till Röda korsets 
centrallalger i Tammerfors. Som tack kom ett julkort från Rödakorsets centrallager i 
december 2016. 
 

Pirjo deltog i "Ät gott och må gott" den 3 september i Gumbohuset. 

Den årligen återkommande textilinsamling vid Arken i Nickby fixade Barbro den 
10 september. I år tog vi också emot garn som används till välgörande ändamål. 
Transporten till Blåbandsstiftelsen i Tavastehus skötte Sibbo Järn tillsammans med 
Bambi. 

Två kvällar i septermber, 15 och 22 september, var det Mosaik kurs på Mårsbacka. 
Pia Lönnqvist och hennes företag Zagmos lärde oss planering och förverkligande av 
mosaiktallrikar. 

 

Två loppis resor ordnade Packalén bus i oktober. Åtminstone Maria S, Marika och 
Malin deltog i en av dessa. 

http://plonnqvist.wixsite.com/zagmos/mosaic-courses
http://packalenbus.fi/sv/resor/
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Vi hade även fått inbjudan till Marthadagen i Borgå 15.10 med program om Supermat 
och Psykisk hälsa. 

Stickträff 22 oktober i klubbhuset vid 
koloniträdgården i Savijärvi. Där deltog 
Helena och Maria S.  

Under hösten hade några marthor 
beställt T-shirts med texten: 

Jag är stickberoende, 

men på väg att bli bättre. 

Skojar bara. 

Jag är på väg att köpa mer garn” 
 

Vår kulturella dos hade vi tänkt få genom att besöka Lilla teaterns pjäs 

Mirakelmetoden 8 november. MI:s kamratförening skulle ordan buss, men det 

inhiberades pga för få deltagare. Många marthor såg pjäsen ändå på egen hand när 

det bäst passade den egna tidtabellen. 

3 november var det MNMD höstmöte på Stor-Raula i Lappböle. Christina var 

ordförnade för mötet och Maria S. sekreterare. 

19 november var det sen tur för Marthaförbundets höstträff på Arcada i 
Helsingfors. Christina var där som medlem i centralstyrelsen och Maria S. som en av 
sju representanter för MNMD. 

Roller massage och behandling av fascia ordnade SmartFysio 19 december. 
Anne, Maria och Peggy var där och ”rullade”. 

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. Sammanlagt deltog xx barn. På Mårsbacka i 
Mårtensby kockades under ledning av Johanna och xxx. Där deltog xx barn 
 
Övrigt 
Under året har 3 Marthor fyllt jämna år och fått få en vit ljuslykta. Medlemsantalet vid 
slutet av år 2016 var 39 medlemmar (2 st utan e-postadress). Under året har två nya 
medlemmar tillkommit. Medelåldern i Marthakransen är 50 år. 


