
 

MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 

Marthaförbundet och Martaliitto firar tillsammans sitt 120-års jubileum år 2019 och olika festligheter 

arrangeras. 

Christina Fyhrquist önskade Gott Nytt År och hälsade oss välkomna till årsmötet, som hölls 8.1.19 kl 

18 i Gäddhuset. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 33 Marthor närvarande.  Christina hade 

sammanställt en både lätt och svår frågesport. Endast ett lag fick högsta poäng.  Jatta Danielsson höll 

ett trevligt inlägg hur hon lärde sig svenska. 

STYRELSE 

Styrelse för 2019: Christina Fyhrquist, ordf., Raija-Liisa Roos, viceordf., Harriet Laaja, kassör, Asta 

Kolma, sekr., medlemmar: Annika Fallenius och Margareta Kytö. Utom styrelsen: Benita Ramstedt, 

som har skött om medlemsregistret och uppdaterat våra hemsidor. Styrelsen har sammanträtt två 

gånger hos Roos och Fyhrquist.  

MEDLEMMAR 

Fem nya medlemmar har antagits. Kretsen hade 31.12.2019 67 medlemmar, varav en från annan 

förening. Sju Marthor är seniormedlemmar. Sex medlemmar har skrivit ut sig.  

EKONOMI 

Kretsens medlemmar har betalt 20 € i medlemsavgift till kretsen. 

HJÄLPVERKSAMHET 

Vi understöder Marta Centrs i Riga på olika sätt bl a skickades sex stora lådor till julen med 

förnödenheter till Marta Centrs.  Iluta Lace har tackat för gåvorna. 

Vi håller kontakt med ”vår vänfamilj”.  Frivilliga bidrag från försäljning på möten har använts för att 

betala presentkort för inköp av kläder o dyl. 

Flera Marthor har stickat under temat ”Sockor till Mor”. 

Christina har varit i kontakt med Esbo svenska församlings diakoni och kretsen har stött en 

hjälpbehövande pensionär i Esbo. 

VERKSAMHET 



Mattby Marthorna har samlats sju gånger på kretsmöten samt vår- och julavslutning med i medeltal  

ca 39 personer per gång. 

Året inleddes med  MFs tema Världens största Marthafest och tillsammans med finska Sökö Marthor 

firade vi med  laxsoppa och kaffe och kaka  i Sökö servicehus 31.1.19 kl 17-19. Kaj Kalugin underhöll 

med musik. 25 Mattby Marthor var med. 

Våra föredragshållare på våren har varit i februari  Kim Nyström, en verklig äventyrare och 

bergsklättrare, som berättade om hisnande upplevelser i bergen i Pakistan och Nepal.  42 deltagare. 

I mars gästades vi av Nalle Valtiala och han berättade om en flera veckor lång cykeltur i Kalifornien i 

Redwood skogar. 42 Marthor närvarande.  

I april trevligt föredrag av Stefan Selroos från Bobäcks frivilliga brandkår, som berättade om 

Hemförråd ifall av katastrofer såsom elavbrott och vattenbrist. 36 Marthor närvarande.  

Höstens föredragshållare var i september Marcus Rosenlund, som talade om klimatet och rymden på 

sitt lediga och trevliga sätt och vi fick ställa frågor. 36 deltagare. 

Det var allsång på programmet i oktober som leddes av Dag Fyhrquist. Han hade satt ihop sånghäften 

med trevliga visor och småpratade mellan visorna. Dag assisterades av Kaj Eklund och Harry 

Bergholm ackompanjerade på gitarr. Två Marthor som fyllt jämna år uppvaktades med en blomma. 

35 Marthor på plats. 

På novembermötet var Frida Pelen , lärare från Winellska skolan i Kyrkslätt, inbjuden att tala om en 

extremt krävande skidtur på västra Grönland under 30 dagar. Frida och fem andra tuffa flickor 

kämpade i sol, blåst, dimma och kyla med 75 kgs packning per man.  42 st Marthor. 

En festlig våravslutningen hölls 8.5 på Esbo gård med Marthor och avecer, totalt 64 st. Festen blev en 

fullträff i alla avseenden. Christina hade gjort ett imponerande arbete tillsammans med Pia och Raija-

Liisa. Borden vackert utsmyckade och den mångsidiga och smakafulla maten  av Axel Charptentier 

lovordades av alla. Vid ankomsten spelade Leo Holmgren och vi skålade i fläderbärsdryck. Under 

middagen ledde Dag allsången och sjöng även solo. Tom Karlemo sjöng också lite senare. Christina 

Tallberg från Sommarö Marthor berättade om sitt liv på Esbo gård som dotter till trädgårdsmästaren.  

Susanne Hägerström från Sommarö Marthor tackade och läste ur Fänrik Ståls Sägner.  Festen var slut 

lite efter nio och beställd buss körde hem nöjda deltagare. 

Julfesten hölls i Gäddhuset 10.12 med 50 deltagare.  Christina hälsade välkommen med ett glas 

glögg. Menyn var lyxig och komponerad av Axel Charpentier från Chef´s Catering på Esbo Gård . Det 

fanns bl a sixrom och olika sallader. Huvudrätt var anka och ugnsrostade rotsaker. Till efterrätt 

havtorns ostkaka och kaffe. Även portvin och goda ostar. Underhållningen stod The Group från Esbo 

för. Christina uppvaktades med en julblomma och alla i styrelsen fick en våreld.  De som fyllt jämna år 

2019 kommer att få en blomma på årsmötet 14.1.20. En riktigt fin julfest.   

ÖVRIGA EVENEMANG 

3.3.19 Esbo Mfs årsmöte i Lagstads hembygdsgård.  Johan Thibblin från Svenska Teatern var inbjuden 

gäst. Kretsen 29orna var värdinnor. 15 st från Mattby 



6.3.19 Soukan Martat  muistiilta i Sökö servicehus med föreläsare Ida Mitchell. 4 st 

7.3.19 Matlagning med Louise Mérus i Lagstads skola. Sydafrikanska mat. 10 st från Mattby 

7.3.19 MNMD. Idémöte om verksamheten inom Marthaförbundet. En deltagare från Mattby. 

19.3.19 Kvinnodag på Lagstads hembygdsgård med präst och terapeut Maria Sundblom-Lindberg. 5 

st från Mattby 

23.3.19 Pappan på Amos scenen på SvT. 37 Mattby Marthor 

28.3.19 MNMDs vårmöte på Solåsa. Ingen från Mattby 

6.4.19 Kinky Boats på Stadsteatern. 21 st 

25.4.19 Kinky Boats på Stadsteatern. 4 st 

27.4.19 MFs och Martaliittos gemensamma vårmöte med Sonja Kailassaari och Mårten Svartström 

som konferencierer. Fin festmiddag på Paasitorni. Mark Levengood underhöll  och även andra. 7 st 

från Mattby. 

4.5.19 Kinky Boats på Stadsteatern. 9 st 

14.5.19 Afton vid Esbo Ån. Ingen från Mattby 

15.5 o 18.5.19 Stafettkarnevalen i Alberga. Ingen från Mattby 

19-5.19 Cirque de Soleil på Hartwall Arens. 2 st från Mattby 

7.7.19 Lurens sommarteater uppförde Juntjävlar. 5 från Mattby 

16.8.19 Operaresa till Tallinn. Birgittafestivalen. 17 deltagare 

31.8.19 Höstresa med Esbo MF till Villnäs-Nådendal-Mathildedal. 22 st från Mattby 

15.9.19 Glims höstmarknad. 11 Mattby Marthor lagade något till försäljningen. 

1.10.19 Må bra dag på Kaisankoti. 17 st från Mattby 

9.10.19 Matkulturdag på Kiala gård. 5 st från Mattby 

12.10.19 The Play that goes wrong på Svenska teatern. 42 st 

30.10.19 MNMDs höstmöte på Lagstads hembygdsgård. Ingen från Mattby 

4.11.19 Sommarö Marthor bjöd in till Vikingaborg på visning av två konstfilmer. Ulla Tillander-

Godenhielm förklarade.  7 st från Mattby 

9.11.19 Hantverkardagar på Tunaberg. 6 deltagare 

16.11.19 Pjäsen Mauno Koivisto – Täkters president på Ingbohed i Täkter. 12 från Mattby 

23.11.19 MFs höstmöte på Busholmen i Viktoriasalen. 1 från Mattby 
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