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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Mellersta Nylands Marthadistrikts 80:e verksamhetsår kännetecknas av vårt distrikts 110-års 
jubileumsfest på Ostrobotnia i Helsingfors 27.10.2018. Även en motion om jämställdhet 
inom digitalisering lämnades in till förbundet för vidare behandling. 

Mellersta Nylands Marthadistrikt består av 11 medlemsföreningar, som sammanlagt har 39 
kretsar runtom i distriktet. Mellersta Nyland är det största distriktet med 1309 medlemmar 
vid slutet av året, vilket är en liten ökning sedan årets början. Medelåldern har sjunkit med 
nästan ett år från 66,5 år till 65,7 år. Av de 76 som avgått var alla kvinnor, men av de 80 nya 
var 73 kvinnor och 7 män! Under året har distriktets styrelse samlats fyra gånger till möte, 
tre  e-postmöten samt vår- och höstmöte. 

Styrelsen för Mellersta Nylands Marthadistrikt 2018: 

Marthaförening Ordinarie styrelsemedlem  Ersättare  

Marthakransen i Sibbo mf Christina Grönroos, ordförande 

Dickursby mf  Solveig Halonen   Elin Rönnholm  

Esbo mf  Annika Wikholm  Marianne Blom 

Grankulla mf  Marianne Carlson  Inger Lindroos 

Helsinge mf  Anne Pennala, vice ordf.  Ann-Mari Juslin 

Kyrkslätt mf  Mita Baarman   Jessica Hagelberg 

Kyrkslätt -Estby mf Bettina Koivula  Maj Sjöholm 

Lupus mf  Christine Fredriksson   Camilla Estlander 

Marthakransen i Sibbo mf Maria Skog, sekr.  Marie Ingman 

Sibbo mf  Ilse Olenius   Barbro Hindsberg 

Sibbo mf  Solveig Krogell   Susanne Fredriksson 

Sjundeå mf  Christina Lindén  Karin Blomberg 

Sommarö mf  Christina Tallberg  Siv Björklöf-Johansson 

Kassörs- och bokföringsuppgifterna har skötts av bokföringsbyrå Alkemax. Ulla-Rita 
Blomqvist har fungerat som revisor med Hannele Nybo som ersättare. 

Vårt mål för 2018 var att ordna gemenskapsfrämjande evenemang inom distriktet i 
samband med höst- och vårmöten samt matlagningskurser för barn.  

Två styrelsemedlemmar deltog i en inspirationsträff tillsammans med andra nyländska 
marthadistrikt på Marthaförbundet i januari.  

Mellersta Nylands Marthadistrikt, Helsingfors Marthaförenings och Finska 
Missionssällskapet arrangerade i samarbete den gemensamma föredragskvällen ”Kvinnor i 
fredsarbete” med Elli Flén som föredragshållare den 3 maj på Hemvrån i Helsingfors. 
Tillställningen lockade ca 60 personer, av vilka ett tiotal från MNMD. 

Ett antal marthor från distriktet deltog i Nordiska kvinnoförbundets sommarkonferens på 
Åland 17–18.8.  
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Distriktets vårmöte 

  
Folkdräkter inom distriktet: Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsinge och Sibbo (foto: Maria Skog) 

På vårmötet i Vanda Lantbruksmuseum 22.3.2018 hade 77 marthor samlats, därav 36 
ombud. Efter de stadgeenliga ärendena fick vi fokusera oss på Brages folkdräktskonsult 
Maria Lindéns presentation av folkdräkter.  

 

Distriktets höstmöte 

Höstmötet i Söderkullas nya kyrka i Sibbo 
lockade 66 marthor, varav 33 var ombud. 
Kvällen började med en rundvandring i 
kyrkan och kyrkoherde Helene Liljeström 
berättade om planeringen och 
förverkligande av den nya kyrkan. Efter de 
stadgeenliga ärendena kunde vi avnjuta 
både söta och salta pajer.  

 

 

 

Kyrksalen i Söderkulla kyrka (foto: Camilla 
Estlander). 
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Matlagningskurserna för barn 

Matlagningskurserna under sommaren är fortsättningsvis vår största verksamhet. Det 
ordnades totalt 19 kokkurser för skolbarn i distriktets regi:  
Sibbo + Marthakransen  6+3 kurser 
Esbo + Sommarö  6+1 kurser 
Sjundeå + Kyrkslätt  2+1 kurser 
Det totala deltagarantalet ökade, från föregående års dykning, tillbaka till ca 220 barn, detta 
pga. att Sibbo återigen ökade sitt antal kurser. 
 

Förbundets vår-och höstmöte 

På Marthaförbundets vår- och höstmöten har sju ombud representerat distriktet och sina 
föreningar. Därutöver har ordförande Christina Grönroos varit ledamot i centralstyrelsen 
och Annika Wikholm ersättare. Styrelsemedlem samt suppleant i Kvinnornas beredskaps-
förbund - Nyländska förhandlingsdelegationens styrelse, har varit Mita Baarman. 


