
 

MATTBY MARTHAKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

Christina Fyhrquist önskade Gott Nytt År och hälsade oss välkomna till årsmötet, som hölls 14.1.20 kl 
18 i Gäddhuset. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 35 Marthor närvarande. Anne-May Berger från 
SLS var inbjuden och talade om tjugonda knut och julgransplundringar. 

STYRELSE 

Styrelse för 2020: 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 i dessa  coronatider 
sammanträtt endast en gång och hållit kontakt per e-mail. 

MEDLEMMAR 

Två nya medlemmar har antagits. En medlem har avlidit. Kretsen hade 31.12.20 62 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. Deltagaravgift på möten 3€. 

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. 

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

Vi håller kontakt med ”vår vänfamilj”.   

Christina har varit i kontakt med Esbo svenska församlings diakoni och kretsen har stött en 
hjälpbehövande  familj med tre barn. 

VERKSAMHET 

Mattby Marthorna har samlats endast tre gånger på kretsmöten i Gäddhuset med i medeltal  ca 30 
personer per gång. I februari hade vi pratmöte med frågesport och lotteri. På marsmöte gästades vi 
av kaplan Heidi Jäntti som höll helig dans med oss.  Sedan satte coronan stopp för flera möten i 
Gäddhuset. 

Marthaförbundet och Esbo MF inhiberade alla evenemang och träffar på våren, sommaren och 
hösten. 



 I september träffades Mattby Marthorna utomhus på Mellstens café och vi gjorde även ett besök till 
Botaniska trädgården i Kajsaniemi. I oktober hölls ett möte i Haukisali i Gäddvik. Inga föredraghållare 
vid dessa  tillfällen. 

I november åkte vi med privata bilar till Svidja slott och guidades där och drack kaffe.  

Det ordnades ingen vår- eller julavslutning i år fastän vi hade stora planer. 

ÖVRIGA EVENEMANG 

27.1.20 och 29.1.20  Fork på SvT 

13.2.20 Svindlande höjder på finska på Stadsteatern 

1.3.20 Esbo MFs årsmöte på Lagstads hembygdsgård 

3.3.20 Matlagning med Louise Mérus 

15.9.20 Må Bra Dag på Kisakallio 

8.10.20 och 10.10.20 Mary Poppins på SvT 

Som julhälsning till Mattby Marthor skickades per post Esbo MFs munskydd och ett julkort. 

Christina fick en julblomma av kretsen som Pia överlämnade. Asta och Harriet fick varsin julgåva för 
allt jobb med teaterbokningar under året. 

 


