
 
 

 

MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 

 

Kretsen har fungerat i 30år och firade jubileet på Esbo Gård i maj. 

 

Årsmötet 11.1.22 hölls digitalt p.g.a  corona restriktioner. Medlemmarna fick sig tillsänt 

verksamhetsberättelsen 2021 och verksamhetsplanen 2022 via e-mail. 

 

STYRELSEN 

 

Styrelse för 2022: Christina Fyhrquist, ordförande, Raija-Liisa Roos, viceordförande, Siv 

Kindstedt, kassör, Asta Kolma, sekreterare, medlemmar Margareta Kytö och Annika 

Fallenius. 

Styrelsen har sammanträtt 2 ggr hos Fyhrquist och Kytö. 

 

MEDLEMMAR 

 

2 nya medlemmar har antagits. Kretsen hade 31.12.22 59 medlemmar, varav en från annan 

förening. 8 Marthor är senior medlemmar. 3 medlemmar har skrivit ut sig. 

 

EKONOMI 

 

Kretsens medlemmar har betalt 20 euro i medlemsavgift. 

 

HJÄLPVERKSAMHET 

 

Vi understöder Marta Centrs Riga på olika sätt bl.a. skickades nio lådor till julen med 

förnödenheter. Flera Marthor hade stickat sockor som skickades dit. Iluta Lace har tackat för 

gåvorna. 

 

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

till deras förmån. 

 

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

hjälpbehövande 5-personer familj som till jul fick två kassar fyllda med livsmedel och 

julgodis. 

  



VERKSAMHET  

 

20.2.22 Esbo MF:s årsmöte hölls digitalt via Teams 

7.6.22   "Afton vid ån", 4 medlemmar ställde upp 

27.7.22 Raseborgs sommarteater "All Shook up". 4 st  

7.9.22  Må bra-dag, Majvik. 18 st 

1.10.22 "Evigt ung", Sv T., 30 st 

8.10 22 och 13. 10  "Själarnas ö", Sv.T. 9 resp. 6 st 

27.10 och 3.12  "Kris och katastrof i Mumindalen", Lillan, 12 resp.22 st 

14.11.22 Sommarö Marthor bjöd in till Vikingaborg på informationskväll 

om Östersjön. 4 st 

17.11.22 "Min fantastiska väninna", Lillan. 21 st 

 

Mattby Marthor har samlats 5 ggr 2022 på kretsmöten samt vår- och julavslutning med i 

medeltal 32 personer per gång. 

 

8.3  Gäst Kenneth Nars som talade om nya trender i matkulturen. 37 delt. 

12.4   Gäst Merete Mazzarella som talade om viktiga händelser i livet. 28 delt. 

13.9   Gäst Ulla Tillander-Godenhielm som berättade om familjen Tillander.35 delt. Före 

mötet ställde Esko från Seniorshop i Halikko ut höstkläder i foajen. 

11.10   Gäst Ritva Blomqvist från antikaffären på Högbersgatan. Hon gick runt och värderade 

våra medtagna dyrgripar. 31 delt. 

8.11   Lotteri och frågesport. Insamling till Martha Centrs i Riga. 26 delt.  

 

Mattbykretsen firade sitt 30-års jubileum på Esbo gård med medlemmar och några inbjudna 

gäster. Verksamhetsledare Annika Jansson från Marthaförbundet höll festtalet. 

Förtjänsttecken utdelades: lilla guldmärket till Christina Fyhrquist och Raija-Liisa Roos, stora 

silvermärket till Pia Kytö. 

 

Allsången leddes av Markus Smeds på gitarr. Maria och Tomas Höglund uppträdde. 

Den utsökta menyn var planerad av Axel Charpentier. 

Festen var slut kl.21 och sedan busstransport hem. 

 

Julfesten hölls i Gäddhuset 13.12. totalt 31 medlemmar deltog och två gäster från Bemböle. 

Runda Munkens Catering skötte mat och servering och det fungerade utmärkt. 

Esbo Lucia, Lene Murtomäki, gästade oss och sjöng vackert. 

 


