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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Mellersta Nylands Marthadistrikts 79:e verksamhetsår kännetecknas av medlems-
föreningars jubileumsfester och vår egen Finland 100-års fest med temat ”Vi äter 
tillsammans” med modeshowen Klädmodet under 100 år. 

Mellersta Nylands Marthadistrikt 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 1303 medlemmar vid 
slutet av året, vilket är en ökning med 16 medlemmar sedan årets början. Under året har 
distriktets styrelse samlats fyra gånger till möte, tre e-postmöten samt vår- och höstmöte. 
Distriktets styrelse 2017 hade följande sammansättning: 

Ordförande:   Christina Grönroos, Marthakransen i Sibbo mf 
Vice ordförande Anne Pennala, Helsinge mf 

Sekreterare:  Maria Skog, Marthakransen i Sibbo mf 

Styrelsemedlemmar: Oridnarie  Ersättare 

Dickursby mf  Elin Rönnholm  Solveig Halonen 

Esbo mf  Annika Wikholm Marianne Blom 

Grankulla mf  Iselin Krogerus-Therman Inger Lindroos 

Helsinge mf  se viceordförande Ann-Mari Juslin 

Kyrkslätt mf  Mita Baarman  Jessica Hagelberg 

Kyrkslätt -Estby mf Bettina Koivula Maj Sjöholm 

Lupus mf  Camilla Estlander Nea Boman 

Marthakransen i Sibbo mf se sekreterare  Marie Ingman 

Sibbo mf  Ilse Olenius  Barbro Hindsberg 

Sibbo mf  Susanna Björkell Kristina Holm 

Sjundeå mf  Christina Lindén Karin Blomberg 

Sommarö mf  Christina Tallberg Siv Björklöf-Johansson 

Vårt mål för 2017 var att ordna gemenskapsfrämjande evenemang inom distriktet i 
samband med höst- och vårmöten samt matlagningskurser för barn. Dessutom har vi 
deltagit i diskussioner kring organisationsförändringar och eventuella sammanslagningar. 

 

Distriktets vår-och höstmöte 

Vårmötet på Widegård i Norra Paipis i Sibbo hade 80 deltagare varav 39 ombud. Förutom de 
stadgeenliga ärendena fick vi ta del av "Mikaels Camino". I ord och bild delgav Mikael 
Grönroos sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela hösten 2013. Norra Paipis mk 
stod för trakteringen. 

Höstmötet på Valhalla i Köklax, i Esbo lockade fullt hus. 75 marthor var på plats varav 15 var 
styrelsemedlemmar eller deras ersättare och 34 var ombud. Temat var ”vi äter tillsammans - 
Finland 100 år”. Kronan på verket var vår egen modeshow över modet i Finland under 100 
år, 1910 till 2010. Kläderna var mestadels våra egna, förutom några plagg från 1900-talets 
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början som hyrts in. Ansvarspersonerna för programmet var Christina Tallberg, Christina 
Grönroos och Annika Wikholm. 

 

Matlagningskurserna för barn 

Matlagningskurserna under sommaren är absolut vår största verksamhet. Det ordnades 
totalt 16 kokkurser för skolbarn i distriktets regi: Sibbo + Marthakransen 4+2 kurser, Esbo + 
Sommarö 6+1 kurser, Sjundeå 2 kurser och Kyrkslätt 1 kurs. Det totala deltagarantalet var 
166, en minskning på 69 deltagare från föregående år, pga. 5 kurser mindre i Sibbo. 

 

Förbundets vår-och höstmöte 

På Marthaförbundets vår- och höstmöten har sju ombud representerat distriktet och sina 
föreningar. Därutöver har Christina Grönroos varit ledamot och Marianne Blom ersättare i 
centralstyrelsen. I Kvinnornas beredskapsförbund - Nyländska förhandlings-delegations 
styrelse, har Mita Baarman varit styrelsemedlem Susanna Björkell suppleant. 

 

Plock ut distriktets medlemsföreningars verksamhet 

Dickursby mf:s stick-caféverksamhet har visat sig vara en lyckad satsning. Stick-och 
virkintresserade har en utmärkt chans att umgås i alla åldrar och dela med sig av sina 
kunskaper i glatt sällskap under en trevlig kaffestund. Föreningen har på begäran av 
Dickursby museum stickat ”tågsockor” till försäljning. Vi deltog också i kampanjen "Sticka till 
nyfödd" som Vanda rådgivning ordnat till äran av Finland 100 år. Vi överräckte i maj två 
kassar med sockor, vantar, mössor och tröjor till Dickursby rådgivning. 

Vi åkte på heldagsutfärd västerut i augusti. Temat för den mycket lyckade utfärden var 
”Porkkalaparentesen”. Vi besökte bl.a. Kyrkslätt gamla stenkyrka, Ragvalds museiområde 
och Sjundby slott, Igor muséet samt på återfärden den ryska begravningsplatsen. Vi hade en 
lokalguide med oss i bussen hela resan. 

Den traditionella julbasaren ordnas i november på Helsinggård. Vi brukar bjuda in andra 
försäljare, ofta lokala, av hemlagat och handgjort. Våra marthor hade bakverk till försäljning 
som var förpackade i blå-vitt eftersom temat var Finland 100 år. Vi hade också lotteri och 
ansvarade för caféförsäljningen under dagen. Intäkterna från kaffeförsäljningen under vår 
julbasar gav vi i form av två gåvokort för julmat till behövande familjer via församlingens 
diakoni. 

 

Esbo mf bedriver en omfattande social och samhällelig verksamhet med både stickprojekt 
och matlagning. Det har bl.a. ordnats vardagsmiddagar med Martha och populära 
matlagningskurser för barn samt en brunch för Gemensamt Ansvar-insamlingen. Ett annat 
samarbete med Esbo svenska församling var deltagandet i Marthornas kyrksöndag på Marie 
bebådelsedagen både i planeringsgruppen för kyrksöndagen och som uppläsare under 
gudstjänsten. De sockor, vantar och mössor som stickats under året har distribueras till 
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välgörande ändamål. Under 2017 stickades också blåvita mössor till nyfödda i Finland med 
anledning av Finlands 100-årsjubileum. Ryggsäckar med skolmaterial samt necessärer och 
andra förnödenheter har sänts till de baltiska länderna. Föreningen har också delat ut 
ekonomiska bidrag för en mängd olika verksamheter och objekt. 

Det gångna året innehöll, förutom deltagande i Marthaförbundets och distriktets vår- och 
höstmöten samt NKF:s sommarkonferens i Norge, ovanligt många kulturella aktiviteter med 
teater, musikaler och opera samt en Må Bra dag för medlemmarna. Föreningens årliga 
höstutflykt gick till Marskin Maja i Loppis och till Mörby gård i Pojo. Marskin Maja hade valts 
med anledning av att det gått 100 år sedan Finland blev självständigt och 150 år sedan 
marskalk Mannerheim föddes.   

 

Grankulla mf har deltagit i Granidagen, där vi anslog intäkterna från limp- och fågelholks-
försäljning och lotteri till matlagningskurser för invandrare i vilka också marthorna aktivt 
deltog.  

I juni företog Granimarthorna en guidad 100-årsjubileumsvandring i Helsingfors centrum. 
Det hade visserligen otur med vädret, snöslask, hård blåst och iskallt, men mycket lärorikt 
om huvudstadens fina kultursevärdheter. 

En livlig och populär verksamhet är kokkurser med 5 grupper som kockar 5-8 ggr per år 
under ledning av Yvonne Norrmén. Babysockor har också stickats till Jorvs sjukhus, 77 par 
överräcktes till förlossningsavdelningen. 

 

Helsinge mf firade Finland 100 år med att äta middag tillsammans på Lantbruksmuseet. Till 

kvällen hörde också en historisk återblick över trakten samt musikalisk underhållning. 

Föreningens tradition är att delta i Skördedagen med basar bord fullt med hemlagade, goda 

produkter och Marthaförbundets konsulenters svamprådgivning. 

 

Kyrkslätt mf:s verksamhet har ganska långt fortsatt i gamla spår: Vi hade en sopplunch på 
våren, en välbesökt sommardag med föredrag om bröd med brödförsäljning på sommaren, 
och en höstlunch på hösten. På båda föreningshusen, Stor-Raula marthagård och Ingels 
marthastuga, har det utförts renoveringar under året. Förening har i år donerat 
Luciasmycket till Kyrkslätts Lucia. 

 

Kyrkslätt-Estby mf har till sin tradition att årligen anordna två luncher för allmänheten på 
Solåsa. På vårvintern blir det sopplunch med många olika soppor samt kaffe med dopp. På 
senhösten ställer vi till med fisklunch. Då blir det fiskrätter i mängder och därtill kaffe med 
kaka. Det här är mycket populära tillställningar, och de samlar matgäster från när och 
fjärran!  

Luciamarknaden på Wohls har vi deltagit i sedan den startade för några år sedan. Marthorna 
har inför marknaden gjort allehanda julpynt, bakat och lagat. Intäkterna går oavkortade till 
Luciainsamlingen, en bra slant även detta år.  
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Med anledning av att Finland firade 100 år av självständighet, beslöt vi oss att hålla en fin 
fest för marthor och martyrer. I november gick festen av stapeln, det blev både festtal, sång 
och trevligt umgänge. Nu beställdes maten från en cateringfirma, så marthorna kunde för 
en gångs skull sätta sig vid dukade bord. Det blev en trevlig och uppskattad fest. 

 

Lupus marthorna ordande också detta år, på våren, allsång för åldringarna på servicehuset 
Linda med kaffe och tilltugg. Därtill var vi med och skötte trakteringen då Östersundom 
skola uppträdde med lucia på servicehuset i december. Den årliga Lupusresan var detta år 
ett dygn i Helsingfors och vi hade mycket trevligt tillsammans med nya upplevelser på 
ställen man inte besökt tidigare.  

Marthakransens höjdpunkter under året har varit föreningens egna MMM-kvällar (maskor-
marthor-mys) en gång i månaden. Den årligen återkommande lumpinsamlingen är 
fortfarande lika omtyckt i Sibbo. I slutet av året gjordes en utfärd till Lilla Chokladfabriken i 
Borgå. Där fick gjuta och dekorera varsin chokladplatta och sen var kalas med dopp i 
chokladfontän. 

 

Sibbo mf:s två kretsar, Södra Paipis och Hindsby, firade 110-års jubileum. Inom projektet 
Virkborg virkades sjalar och filtar samt stickades sockor i blåvita färger, som delades ut till 
åldringar i Sibbo med anledning av Finland 100 år. I samarbetat med Hindsby grupphem, 
ordnades aktiviteter för invandrarungdomar, bl.a. en utfärd till Borgbacken.  

 

Sjundeå mf hade krattningstalko på Marthabo i början av maj. Två matlagningskurser för 

barn ordnades i början av juni. Föreningens 100 årsfest firades 7.10.2017. 

 

Sommarö mf firade sitt 70-årsjubileum med en middag för medlemmarna på rest. 

Haikaranpesä i september. Föreningen deltog i Finland 100 firandet med ett café på 

Vikingaborg – Forneldarnas natt i augusti. Marthorna har på sina möten lyssnat på 

föreläsningar av bl.a. direktör Leif Jakobsson om Kulturfonden, ögonläkare Ulla Wiklund om 

det åldrande ögat, kost- och näringsrådgivare Nina Westerback om hälsosam mat, besökt 

utställningar (HAM, Mannerheimmuseet), gjort en vårutfärd till Ekenäs med EKTA-museet 

och Ramsholmen och firat julfest med knytkalas.  

Föreningen fortsatte med hobby-verksamheten på flyktingförläggningen Aavaranta i 

Kyrkslätt. Efter att förläggningen stängdes våren 2017 har kontakten uppehållits med några 

familjer som flyttades till Siikajärvi i Esbo.  

I december bjöd föreningen församlingsmedlemmarna på glögg och pepparkakor i Sökö 

kapell efter ”De vackraste julsångerna”. Mattby mk och Syrsorna har varit inbjudna till flera 

möten och Sommarömarthorna har deltagit i flera av dessa kretsars möten.  


