
Årsberättelse 2010  Marthakransens i Sibbo r.f 

 
Allmänt 
 

Marthakransen i Sibbo firade sitt 10-års jubileum med både fest och genom att 

dokumentera de gångna åren i ett fotoalbum. 

 På Marthaträffarna har vi också diskuterat vardagen och få stöd i 

vardagsorkande.  Marthakransen satsar alltid på kvinnan och i år har vi igen 

fått uppleva och lära oss nya spännande saker. Marthakransen anordnade 

också  en på lumpinsamling och en kokkurs för barn. Under året hade 

föreningen 23 aktiva medlemmar. 

 

Januari 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 17 januari hos Helenas Packaléns föräldrar på Blunds i 

Paipis. Helenas mamma Kirsti Lindh hade dukat upp vackert och lagat god mat 

till oss. Vi firade samtidigt 10-års jubileum. Alla marthor fick en ros i den 

ordning som de kommit med i föreningen och Helena läste upp en liten historik 

över de olika aktiviteter som vi hunnit med under åren. 

På årsmötet valdes följande till styrelsen: Christina Grönroos, ordförande, 

Helena Packalén, kassör och Maria Skog, sekreterare. Susanne Ingelin -Laine 

valdes till revisor och revisorssupleant blev Maria Ahlgren. Medlemsavgiften i 

föreningen 3 euro utöver medlemsavgiften till Marthaförbundet.  

 

Februari 

 

Scrapbooking 

Den 11 februari  samlades marthorna hos Marina med saxen i högsta hugg för 

att pröva på scrapbooking. Det var Marthakransens fotoalbum som skulle fixas. 

Foton, broschyrer och årsberättelser klipptes och limmades. Alla hittade 

uppgifter och plötsligt var fotoboken klar. Många minnen från olika  utfärder 

och träffar diskuterades när Marina bjöd på kaffe och te med mycket gott till. 

 

Mars 
 

Kurs i surbrödsbakning 

Den 14 mars var det surbrödsbakningskurs på programmet på gården Varpula i 

Tallmo.  Värdinnan hade lagat en degbörjan några dagar tidigare. Vi tillsatte 

mjöl så att degen bliv färdig och kunde bakas ut till goda surbröd. Dessutom 

fick vi höra historien om själva huset som flyttats från Österbotten till Sibbo. 

Det var en inspirerande kväll och alla marthor fick också en surdegsrot med dig 

hem för eventuella hemmabakkvällar. 
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Marthaalbumspublicering 

Den 18 mars blev det "marthaalbumspublicering" hos Maria Ahlgren. Då 

var  Kaffepannan varm och bullalängden skivad. Det sista fotona limmades in i 

albumet och mästerverket blev färdigt. Porträttbilder av några enskilda 

medlemmar saknades ännu. 

 

April 
 

Boxning 

Den 23 april blev en svettig kväll för många marthor när  boxning var ämnet för 

kvällen. Vi övade först enskilda rörelser och sedan fick man boxas i par. Det var 

Smart-fysio som stod för arrangemanget.  

 

Juni 
 

Kokkurs för skolelever 

Marthakransen  anordnade  7.6-11.6  en kokkurs för barn i skolåldern. Kursen 

hölls på ungdomsföreningshuset Mårsbacka i Mårtensby. Sammanlagt 11 ivriga 

barn indelade i två grupper kockade en vecka tillsammans men våra duktiga 

ledare Hanna Ylöstalo och Fanny Wikström. 

 

Augusti 
 

Höstutfärd 

I år blev det en höstutfärd som startade höstterminen. Rune styre bussen till 

Lojo till Omenaviinitila Ciderberg. Där blev vi varmt mottagna av gårdens hund 

och värdinna som gav en presentation och rundvandring på gården Därefter 

berättade husbonden om äppelproduktionen och vi provsmakade äpplena. 

Därefter följde lunch och den som ville kunde köpa av gårdens produkter från 

deras butik.  

Rune körde oss vidare till Hyrsylän mutka där Aira Samulin tog emot oss. Vi 

tittade på hennes nallar och dockor och därefter drack vi kaffe ur rosenkoppar 

och samtalade med henne. En trevlig stund som alla kommer att minnas. 

Därefter åkte vi hem och Aira följde med oss till Ahlberga. 

 

September 
 

Planering för höstterminen 

Kristiina Mansén tog emot marthorna i sitt hus i Nickby. Vi gjorde upp 

höstprogrammet samt fixade reklamlappar till lumpinsamlingen. Därefter drack 

vi kaffe och åt gott igen en gång. 
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Lumpinsamling 

Den 11 september anordnades vår traditionella lumpinsamling. Det var igen 

Barbro Holmberg som hade organiserat allt mycket fint. Platsen var den samma 

som året innan, daghemmet Arkens parkeringsplats. Igen en gång var många 

Sibbobor glada över att kunna lämna sina kläder på 

insamlingsstället.  Resutlatet blev ett berg av svarta sopsäcker som sedan en 

uppsamlingsbil från Tavastehus hämtade bort första vardagen.  

 

November 
 

Teater 

"Vill ha mera" blev det på Lilla Teatern tisdagen den 9 november. Marie 

Ingman hade bokat fina plater till oss och naturligtvis var det vår hedersmartha 

Rune som skjutsar oss till Helsingfors. Revyn var rolig och vi var alla rätt nöjda 

när vi åkte hem.  

 

December 
 

Julglögg 

Glöggparty blev det fredagen den 10 december hos Anne Lassas i Box. Alla 

hade hämtat olika sorters glögg som testades. Det var svårt att utse den bästa 

glöggen eftersom alla hade olika favoriter. Till glöggen serverades russin, 

mandel, pepparkakor och blåmögelost. 

 

Övrigt  
 

Martha kransen i Sibbo har i år gett två stipendium på 20 € ett till Mårtensby 

skola och ett till Boxskola, till en elev som sprider inspiration och har en positiv 

inställning. 

Välgörenhetskassan på 108,25 euro gick till katastrofhjälpen i Pakistan. 

Dessutom har marthor från marthakransen varit kaffekokningshjälp vid Svenska 

församlingen  Gemensamt ansvar-fest 24.4 samt serverat glögg vid 

Klimatpiloternas starttillfälle 25.11. 

 

Distrikt och förbundet 
 

Marthakransen har i år haft en representant på mellersta Nylands marthadistrikts 

styrelsemöte samt närvarit på deras vår- och höstmöte. Dessutom har några 

marthor representerat Marthakransen på Marthaförbundets vårmöte i 

Jakobsstad. 


