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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016  

Mellersta Nylands Marthadistrikts 78:e verksamhetsår kännetecknas främst av medlems-
föreningars jubileumsfester och utdelning av silver- och guldmärken. Dessutom har 
marthorna runtom i distriktet hjälpt asylsökande på orten bl.a. Sommarö, Esbo, Sjundeå och 
Sibbo. Även äldreboenden Hulda och Malva i Esbo samt Linda och Elsie i Sibbo har fått ta del 
av marthornas program. 

Distriktet består av 11 medlemsföreningar: Sjundeå, Kyrkslätt, Kyrkslätt-Estby i väst, Esbo, 
Sommarö och Grankulla i mitten samt Dickursby, Helsinge, Lupus, Marthakransen och Sibbo 
i öst. Till dessa 11 föreningar hör sammanlagt 39 kretsar runtom i distriktet. Mellersta 
Nyland är det största distriktet med 1287 medlemmar, vilket är en ökning med 35 
medlemmar. Under året har distriktets styrelse samlats sex gånger till möte. 

Vårt mål för 2016 var att ordna gemenskapsfrämjande evenemang inom distriktet i 
samband med höst- och vårmöten samt att ordna matlagningskurser för barn. 

Vårmötet på Sjundeå bad hade många deltagare. Vi fick ta del av "Den moderna kvinnans 
hälsa - hur du kan påverka den med rätt kost" under ledning av Nina Westerback, Lic. Kost- 
och näringsrådgivare, Ayruvedaterapeut, Tosiruoka - Riktig mat. 

Höstmötet på Stor-Raula i Lappböle, Kyrkslätt lockade fullt hus. Ca 70 marthor tog del av 
föreläsningen ”Vi är väl öppna och inbjudande eller?” med Virve Savoila, utbildare på 
Ekvalita. 

Matlagningskurserna under sommaren är absolut vår största verksamhet. Det ordnades 
totalt 21 kokkurser för skolbarn i distriktets regi: Sibbo + Marthakransen 7+4 kurser, Esbo + 
Sommarö 6+1 kurser, Sjundeå 2 kurser och Kyrkslätt 1 kurs. Det totala deltagarantalet var 
235 barn, en svag ökning på 10 deltagare. 

På Marthaförbundets vår- och höstmöten har sju ombud representerat distriktet och sina 
föreningar. Därutöver har ordf. Christina Grönroos, varit ledamot i centralstyrelsen. 
Distriktet har också haft Solveig Halonen som styrelsemedlem samt Hed-Mari Björkell som 
suppleant i Kvinnornas beredskapsförbund - Nyländska förhandlings-delegations styrelse. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plock ut distriktets medlemsföreningars verksamhet: 

Dickursby: Föreningen har firat sin 70-årsdag och delat ut fyra stora silvermärken. Övrig 
verksamhet har varit månatligt Stick-café, visafton, deltagit i höstmarknaden och julbasar. 
Utfärder har gjorts till Fazers nya utställningscentrum och med m/s Runeberg till Borgå. 
Välgörenhetsprojekt i samarbete med församlingen.  

Esbo: Föreningen fyllde 110 år och firades bl.a. med jubileumsfest på restaurang 
Kungsvägen, teater på Fallåker och brunch på Finlandiahuset med musikprogram av 
föreningens medlemmar. Dessutom ordnades en utställning och på jubileumsfesten delades 
13 stora silvermärken ut samt fem lilla guldmärket. Övrig verksamhet kan nämnas 
matlagning på vårdhemmet Hulda och Malva. 

Grankulla: Under året har det ordnats möbeltapetsering, info om flyktingsituationen i 
Grankulla och musikprojekt, Granidagen med försäljning av marthalimpor och fågelholkar 
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samt lotteri av delikatesskassar, utflykt till Stora Räntan, info om lökväxter samt Sannan 
ruokakassi. Julfest och 70-årsjubileumsmiddag på Vallmogård. Utdelning av stora nio stora 
silvermärken till prominenta medlemmar. Matlagningskvällar med invandrare tillsammans 
med Grani Närhjälp. 

Helsinge: Aktiv och mångsidig verksamheten inom de fyra kretsarna och föreningen. 
Speciellt intressant var föreningens besök i maj till en ekologisk gård öster om Borgå - 
Bosgården, där vi bekantade oss med uppfödning av biffkor och gårdens verksamhet i 
övrigt. Alltid behöver man inte åka långt på utfärd; på hösten gjorde vi en sightseeingtur 
med guide och buss i västra Vanda. Där har det byggts och byggs ännu så mycket nytt både 
bostäder, skolor och kontorsbyggnader. Basarbord och svamprådgivning av förbundets 
konsulenter Solveig Backström och Elisabet Eriksson på Lantmannagillets skördedag i 
september. Två kretsar har firat jubileum; Königstedt 100 år och Kårböle 80 år och sex stora 
silvermärken delades ut. 

Kyrkslätt: Sopplunch på våren, en välbesökt sommardag med mannekänguppvisning och 

höstlunch. Dessutom ställde föreningen upp och kokade ärtsoppa på Folkhälsans Gåkampen -

fest i Kyrkslätt. Med två föreningshus, Stor-Raula marthagård och Ingels marthastuga behövs 

underhåll, men speciellt på Ingels marthastuga som rustades upp ordentligt inför 

Ingelskretsens 90-årsjubileum där även ett lilla guldmärke delades ut. 

Kyrkslätt-Estby mf: Verksamheten kan med ett ord beskrivas som “mångsidig”. Under året 

har det lagats mat tillsammans med asylsökande, bakats på bageri, jobbats på 

Återvinningscentralen, lyssnats på litteratur- och trädgårdsföredrag och jobbats för 

välgörenhet samt mycket annat. Gemensamma träffar för marthor och martyrer har varit vår 

uppskattade Porkalakväll (till minnet av Porkalaområdets återbördande), säsong-avslutningen 

och sommarutfärden. Luncher har ordnats både vår och höst, populära utan like! På Solåsa 

trivs vi tillsammans! 

Lupus: Program på servicehuset Linda med allsång och traktering på våren och till julen 
ordnades tillsammans med Östersundom skola Lucia med glögg och jultårtor. Den årliga 
Lupus resa var till Mariehamn. Träffar med andra marthor och även detta år gavs julklappar 
till barn via Hope. Två stora silvermärken delades ut. 

Marthakransen: Årets verksamhet började med att vi delade ut 12 diplom till stora 
silvermärket på föreningen årsmöte. En gång i månaden var det MMM-träffar (maskor, 
martha, mys). På våren testades bågskytte och italiensk ”street food” samt på hösten 
gjordes mosaik. Årligen återkommande evenemang är sakbytardag och textilinsamling. 

Sibbo: Till Sibbo marthaförening hör 11 kretsar och fortfarande störst i distriktet med sina 
totalt 298 medlemmar. Årsmötets program var "Marinerad i kemikalier" med förbundets 
ekologirådgivare Anita Storm. Program på servicehusen Linda med skolflickor som 
uppträdde med dans och mannekänguppvisning och på servicehuset Elsie besöktes av 
Sibbos mf:s ordförande och några små lamm. Gumbostrand-Simsalö kretsen firade 90-år 
samt Norra Paipis och Östersundom kretsarna firade 70 år. Fem stora silvermärken och fyra 
lilla guldmärken har delats ut. Föreningen bjöd in finska Sipoon Martat samt Marthakransen 
och Lupus till en gemensam kväll på Söderkulla gård där Sibbos mästerbagare Anders 
Wikström underhöll oss. 
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Verksamheten i kretsarna har bestått av olika produktdemonstrationer, man har fått höra 
hur man kan tillverka sina egna tvålar, det har ordnats knytkalas och man har haft 
nostalgimöte med anledning av att kretsen fyllt jämna år, dessutom har man dansat helig 
dans och gått regelbundet på promenader. Det har ordnats byaloppisar och flitiga händer 
har stickat sockor, mössor och vantar samt lappar till filtar som sen har sänts iväg till 
hjälpbehövande. Aktiverat asylsökande ungdomar med att baka, åka på utfärd och plantera i 
odlingslådor. Utfärder bl.a. till Vääksy-Päjänne området, Emsalö, Botby gård och Majvik gård 
samt till Koiramäen Pajutalli i Tusby. Stipendier till elever vid Kungsvägens skola, understött 
Lucia insamlingen, gjort godispåsar till julfester, samlat in cyklar till asylungdomarna, delat 
ut julblommor till åldringar och bjudit in 80 åringar till jullunch. 

Sjundeå: Vårutfärd till ängen utanför Marthabo där det plockades "ätbara vilda växter" varav 

det tillreddes en god sallad. Gemensam bakning och matlagning med asylsökande 

ensamkommande ungdomar från Harjulinna mottagningscentral i Sjundeå. Bjöd till en 

"Kulturlunch" med mat och musik från när och fjärran. Hela salen var full och stämningen 

mycket glad och varm. 

Sommarö: Vårens program inleddes med en kväll på Vikingaborg då Sibelius-kännaren Gitta 

Henning berättade om Sibelius syster Linda. Besök till Amos Anderssons museum. Föredrag 

om Fabergékonstnären Alma Pihl. Vårutflykt till Sveaborg, Ehrensvärds museum och middag 

på restaurang Panimo. Laxsoppsmiddag i Skärgårdsbutiken. Naturväktarprogrammets 

historia. Lins- och bönsalladskväll. Besök till Ateneums Amadeo Modigliani utställning. 

Knytkalas i december på Vikingaborg med julläckerheter. Marthorna bjöd på glögg och 

pepparkakor i samband med ”De vackraste Julsångerna” i Sökö kapell. Varannan fredag 

besök på mottagningscentret för asylsökande i Aavaranta för att handarbeta med kvinnor och 

pyssla med barnen. Material (garn, stickor, virknålar och pysselmaterial) har samlats in 

genom frivilliga insamlingar. Genom uppvaktningar till medlemmar på bemärkelsedagar har 

en summa inbetalats till Röda korsets svenska avdelning Esbo som använts till att ordna en 

matlagningskväll för flyktingkvinnor och ensamkommande barn. 


