MELLERSTA NYLANDS MARTHADISTRIKT rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Mellersta Nylands Marthadistrikts 77:e verksamhetsår kännetecknas av gemenskap och martha
trivsel i olika former. Distriktet består av 11 medlemsföreningar. Styrelsen består av:
Marthaförening
Marthakransen
Esbo
Sibbo
Sibbo
Grankulla
Dickursby
Helsinge
Kyrkslätt
Kyrkslätt-Estby
Lupus
Marthakransen
Sjundeå
Sommarö

Ordinarie
Christina Grönroos, ordf.
Marianne Blom, viceordf.
Elisabet Lundström, sekr.
Hed-Mari Björkell
Iselin Krogerus-Therman
Elin Rönnholm
Anne Pennala
Ingegerd Wikström
Gunilla Heimburger
Nea Boman
Maria Skog
Christina Lindén
Siv Björklöf-Johansson

Ersättar
Annika Wikholm
Lisbet Lindström
Barbro Hindsberg
Inger Lindroos, kassör
Solveig Halonen
Ann-Mari Juslin
Siv Hampf
Maj Sjöholm
Christine Fredriksson
Marie Ingman
Karin Blomberg
Christina Tallberg

Mellersta Nyland är det största distriktet med 1254 medlemmar, vilket är en ökning med 25
medlemmar från föregående år. Under året har distriktets styrelse samlats till möte 7 gånger.
Vår målsättning har varit att få större gemenskap inom distriktet. Ett sätt att försöka uppnå
detta har varit att hålla styrelsemöten runtom i distriktet, fastän resorna till våra möten för en
del oss kan vara 80-100 km och räcka 1-1,5 timme i ena riktningen. Ett synnerligen lyckat
vårmöte i Sibbo på Mårsbacka i Mårtensby lockade över 80 deltagare till en gemensam middag
med sång och glad samvaro.
Lärorikt i Martha anda var höstmötets klädbytardag i Sibbo på Lilla Villan i Nickby. Mera än 50
marthor fick ta del av Elin Sandholms föreläsning om kläder och kvalitet. Tid blev det också för
klädbyte och en liten pratstund. De kläder som blev kvar donerades bl.a. till flyktingboenden
för ungdomar i Sibbo.
Matlagningskurserna under sommaren är absolut vår största verksamhet. Det ordnades 18
kokkurser för skolbarn i distriktets regi. Ansvarig koordinator för kurserna var ordförande
Christina Grönroos. Det totala deltagarantalet var 225 barn, en ökning med 30 %.
På Marthaförbundets vår- och höstmöten har sju valda ombud representerat distriktet och sina
föreningar. Marianne Blom har varit ledamot i centralstyrelsen. Distriktet har också haft Solveig
Halonen som representant och Hed-Mari Björkell som ersättare i Kvinnornas
beredskapsförbunds nyländska förhandlings-delegations styrelse.
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I den verksamhet som marthorna har ordnat i sina föreningar och kretsar kan tydligt ses
intresse för det som ligger i tiden, dvs flyktinghjälpen, men även annat har intresserat
marthorna. För att plocka ut några, så har Dickursby mf bjudit in nya samarbetspartners att
bekanta sig med marthornas livsstil: ha nätverk, få kunskap och känna gemenskap. Esbo mf har
haft ett livligt år och planerat för sitt kommande 110 års jubileum medan Helsinge mf redan
firade sitt 90 årsjubileum. Marthakransen har träffats under temat ”Marthor, maskor och mys”
medan Sibbomarthorna sökt "Lyckan i skogen", ett tema som det även forskas kring. Sommarö
mf har haft en del guidade rundturer både i Lovisa, Kotka och på Sandudds gamla
begravningsplats och även Lupusarna har varit ute på sin årliga resa. Kyrkslätt-Estby mf lärde
sig rensa fisk, Sjundeå mf ordnade sin populära textilinsamling och Kyrkslätt mf slutförde
köksrenoveringen på marthagården Stor-Raula i Lappböle.

