
 
 

MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 

 

Årsmötet kunde inte hållas normalt i Gäddhuset p g a coronarestriktionerna och kretsens 

medlemmar har på förhand fått ta del av kretsens Verksamhetsberättelse för 2021 och 

Verksamhetsplan för 2022 per e-mail för godkännande. 

 

STYRELSE 

Styrelse för 2021: Christina Fyhrquist, ordf., Raija-Liisa Roos, viceordf., Siv Kindstedt, 

kassör, Asta Kolma, sekr. Medlemmar: Annika Fallenius och Margareta Kytö. Asta Kolma 

har skött medlemsregistret och uppdateringar i MFs databas. Vi har fått utomstående hjälp 

med uppdatering av våra hemsidor av Marianne Ahola, ordf.i Köklaxkretsen. Styrelsen har 

träffats en gång den 21 oktober hemma hos Margareta Kytö. Annars har det varit kontakt per 

e-mail.  

 

MEDLEMMAR 

Inga nya medlemmar har antagits. Två medlemmar har avgått. Kretsen hade 31.12.21 60 

medlemmar, varav en från annan förening. Nio Marthor är seniormedlemmar.  

 

EKONOMI 

 

Kretsens medlemmar har betalt 20€ i medlemsavgift till kretsen. Deltagaravgift på möten 3€, 

Ekonomin är i gott skick. 

 

HJÄLPVERKSAMHET 

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

förnödenheter. Iluta Lace har tackat för gåvorna. 

 

Några Marthor har stickat flitigt och deras alster har bl a skickats till Marta Centrs i Riga. 

 

Vi håller kontakt med "vår vänfamilj". 

 

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

en hjälpbehövande familj med tre barn i Esbo. 

 

VERKSAMHET 

Vi har inte haft några kretsmöten på våren och annan verksamhet har också varit inställd. 

Först den 4 juni hade vi vårmöte utomhus på Mellstens café. 15 Marthor vågade komma. 

Nästa gång träffades vi på höstmöte den 20 augusti, igen utomhus på Mellstens café. Bara 10 

Marthor kom.  

 



Den 16 september bokade Benita Ramstedt Haukilahden Helmi vid lunchtid och då kom det 

ca 25 personer. Alla betalade själva. Den 19 oktober höll vi kretsmöte inomhus i Haukilsali 

med föredrag av reporter Antti Kuronen, under rubriken "Konflikter och människoöden - 

jobbet som kringflackande utrikesreporter. Då hade vi 52 åhörare inkl fyra gäster. Sommarö 

MF inbjöd oss till Vikingabord den 3 novembe rför att se John Websters film "The Happy 

Worker". 10 Marthor deltog.  

 

Först den 9 november kunde vi igen hålla kretsmöte i Gäddhuset. Anne Bergman var inbjuden 

att tala om sin och Carola Ekrems nya bok "Stora Festboken", som fått ett flertal fina pris. 30 

deltagare. 

 

 Mattbykretsen deltog med fem representanter i MNMDs möten 2.11 och 2.12 och det beslöts 

att distriktet läggs ner. 

 

Året avslutades fint med julfest i Gäddhuset. Före maten erhöll Birgitta Stubb och Asta 

Kolma Marthaförbundets lilla guldmärke och Rita Lindholm och Benita Ramstedt fick MFs 

stora silvermärke. Ordf. Christina fick en vacker blomuppsättning av kretsen och styrelsen 

fick varsin blomma. Vi hade beställt catering (inte julmat) från Runda Munken och fick 

jättegoda förrätter och som varmrätt grillad (på öppen eld) gris inre filé med madeirasås och 

cheddarpotatiskaka och pocherade bönor. Till efterrätt Tiramisustubbe och kaffe och till sist 

ostar och portvin. Tenoren Klaus Pennanen underhöll i pausen och sjöng bl a O Sole Mio och 

O Helga Natt. En fin avslutning på året. 

 

TEATERBESÖK 

12 Mattby Marthor har sett ONCE på Lilla Teatern i oktober 2021.  

 

 

 
 



 
                                Asta och Birgitta                               Benita och Rita 

 

 
Christina och Raija Liisa 

 

 
Klaus spelar 

                                Foton: Asta Kolma 


