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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

Inledning 

Under det gångna året har Marthaförbundet firat 120-års jubileum vilket också har präglat distriktets 

verksamhet. Medlemmar har aktivt deltagit i av förbundet ordnade tillfällen samt även varit aktiva på 

”hemmafronten”. 

 

Marthorna i distriktet har firat ”Världens största marthakväll”, stekt plättar, med strykande åtgång, 

på torget i Borgå under temat ”Ägg”, ordnat Klädbytardag på Biskopsgården och Gemensam måltid 

på Byagården i Kullo. Allt detta och lite till utöver verksamheten i sina egna föreningar. 

 

På förbundets höstmöte beslöts att man skulle jobba vidare med en organisationsförändring vilket 

innebär att distrikten slopas. Detta har även diskuterats i distriktet och arbetet fortsätter. 

 

Marthalokalen var i flitig användning under början av året av våra egna föreningar och utomstående. 

Från juli-december fick vi dock ha ”lapp på luckan” då hela fastigheten vid Lundagatan genomgick en 

rörsanering. Distriktsstyrelsen höll sina möten på Äppelbacken under denna tid.  

I samband med renovering blev distriktet erbjuden att köpa lägenheten som låg vägg i vägg med den 

redan befintliga. Styrelsen godkände erbjudandet vilket medförde att distriktet nu har större 

möteslokal. För att finansiera detta köp beslöt styrelsen sälja lägenheten på Adlercreutzgatan. 

 

Utan marthornas vilja att ställa upp och jobba TILLSAMMANS skulle allt detta inte varit möjligt. Det 

finns en otrolig energi i detta ”gäng”. 

 

Distriktets föreningar och kretsar 

I Marthaförbundets medlemsregister finns antecknade 18 föreningar och 7 kretsar.  

 

Medlemsantalet 

I medlemsregistret fanns antecknade 592 medlemmar i slutet av år 2019. I antalet ingår aktiva 

betalande medlemmar. Dubbel medlemsskap beaktas inte. 

 

Styrelsen 2019 

Ordförande: Gunilla Backman 

1:a viceordförande: Solveig Nyberg 

2:a viceordförande: Carola Brygger 

Kassör: Bokföringsbyrå Lundström/ Helena Rehnberg 

Sekreterare: Regina Westermark 

Vice sekreterare: Maria Tallsten-Lind 

 

Ordinarie och ersättande styrelsemedlemmar 2019 

Andersböle-Norrveckoski marthaförening  Agneta Pyhäjärvi (Margot Leidén) 

Borgå stads svenska marthaförening  Carola Brygger (Katja Kurki) 

Ebbo-Pirlax marthaförening   Johanna Sjöblom (Ulla Kristèn) 

Emsalö marthaförening    Annika Lindfors (Marina Uddström) 

Jackarby-Renum marthaförening  Harriet Viljala (Inga-Lill Fransman) 

Kullo marthaförening    Annika Fredriksson (Anne Westermark) 
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Kärrby-Svartbäck marthaförening  Gunilla Forsström-Nyman (Barbro Åberg) 

Pellinge marthaförening   Heidi Johansson (Sonja Liljeberg) 

Svartså marthaförening   Helen Åkerstedt (Anne Sundqvist) 

Söderveckoski marthaförening  Anne-Mari Melèn (Gunnevi Backman) 

Vessö södra marthaförening   Solveig Nyberg (Liselott Bäckström) 

 

Medlemsavgifter 

Ingen medlemsavgift har betalats till distriktet år 2019. 

 

 

Distriktets representanter i Finlands svenska Marthaförbund 2019 

Centralstyrelsen: Gunilla Backman ordinarie, Solveig Nyberg suppleant 

Distriktets ombud i Marthaförbundet år 2019: Pellinge mf, Saxby mf, Absolut martha, Borgå stads 

svenska mf. 

 

Marthaförbundets möten och kurser 

Vårmötet i Helsingfors som samtidigt var förbundets 120-års jubileums fest 

Marthatorget i Helsingfors, 120-års jubileum 

Matkulturdagen i Borgå på Kiala gård 

Höstmötet i Helsingfors 

Centralstyrelsens möten samt seminarier 

 

 

Distriktets kurser och aktiviteter 

• Matlaget 1ggr/ månad i marthalokalen (inte under sommaren).  

• Vi deltog i dan av finska församlingen ordnade Familjedagen med att lära ut hur man gör 

tofsar och vänskapsband. 

• Klädbytardag ordnades på Biskopsgården tillsammans med biskopsparet under kampanjen 

Ekofasta.  

• Kokkurser för barn under sommaren ute i byarna. Praktiska arrangemangen sköttes av lokala 

föreningar. 

• Knytkalas- pic-nic samt gudstjänst i kapellet på Pellinge, ett evenemang under tema 120-års 

jubileum. 

• Stickat sockor till mor, ett evenemang under tema 120-års jubileum. 

• Internationella äggdagen med jippo på Borgå torg. Plättstekning, försäljning av 

marthaprodukter och bakverk. Utställning av hönor, ett evenemang under tema 120-års 

jubileum. 

• Gemensam måltid för ensamma äldre på Byagården i Kullo med ca 100 deltagare. På 

programmet god julmat från Hanna- Maria, uppträdande av barn från Kullo skola och allsång  

under ledning av Gustaf Antell. 

• Röda och blåa Marthaförkläden införskaffade med marthalogo och texten : Martha med 

Borgåmått. Alla intresserade har kunnat köpa dessa. 

• Distriktet sålde lägenheten på Adlercreutzgatan. 

 

Distriktsstyrelsens möten 
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• Vårmötet i Tjusterby på Munkbyborg, värdinnor Svartså marthaförening. Utöver 

mötesförhandlingarna fick vi höra John Pelkonen från föreningen Steg för Steg berätta om 

hur det är att leva med specialbehov.  

• Höstmötet hölls på restaurang Iris. Utöver mötesförhandlingarna informerade Jessica Åhman 

och Marika Danielsson från Marthaförbundet under temat: Föreningsteknik. Publiken fick 

även ställa frågor om övriga aktuella frågor. 

• Under år 2019 har distriktsstyrelsen sammankommit nio gånger.  

 

Erhållna bidrag år 2019 

Bidrag för kokkurser: 1 000 euro 

Bidrag för inspirationsdagen och höstmötesprogram: 3 350 euro. 

Bidrag för Gemensam måltid: 250€ 

Bidragsgivare: Marthaförbundet, Aktia-stiftelsen , Brita-Maria Renlunds minnesfond och BUF 

(luciabidrag). 

 

Beviljade förtjänsttecken år 2019 

 

Lilla guldmärket 

Ulla Kristén, Ebbo-Pirlax mf 

 

Stora silvermärket 

Heidi Gustafsson, Borgå stads svenska mf 

Marja-Leena Kjellberg, Johanna Sjöblom , Ebbo-Pirlax mf 

Nina Henriksson, Hedda Söderström, Jonna-Maria Grönqvist-Lehtonen, Marlena Grönqvist, Lise-Lotte 

Bäckström, Birgitta Berg-Andersson, Vessö södra mf  

Gun Kvarnström, Rita Ritari, Viveca Lindholm, Svea Rytkönen, Stina Böök, Tolkis mf  

 

 

Plock ur föreningarnas och kretsarnas program under år 2019: 

 

 

Absolut Martha/Borgå Flickismarthor/ Friluftsmarthorna: ordnat hundpromenader varje 

månad,besökt Söderskär fyr,”Mat och Bak” med Elisabet Eriksson och Maria 

Nissfolk,Holkenvandringar,kyrkbåtsrodd, besök på Ladyline./ Besökt Haiko Spa, Marina Gotthardt-

Ivars berättat om Bokashi fermenteringsmetod, Rajaton Joulu på Konstfabriken. 

 

Andersböle-Norrveckoski Mf / Hindhår-Boe mk: ordnat klädbytardag, info hur man bakar med rot, 

stolgymnastik, ordnat trivselkväll med inbjudna marthor från andra föreningar, tillverkat 

burköppnare. / Trevlig samvaro, julmiddag hos en av medlemmarna. Kretsen har donerat 60 

dricksglas åt distriktet. 

 

Borgå stads svenska Mf: Margareta Jämbäck berättat om Saara Hopea och hennes 

produktion,fysioterapeut Britt-Mari Mattsson berättat om vikten av motion,besökt Amos Rex och 

Ode i Helsingfors, vårfest på Sinne. 
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Ebbo-Pirlax Mf: besök på Robbes lilla trädgård,vävning och,vävkurs för lågstadieelever på 

Bygdebo,infotillfälle tillsammans med byaföreningen med minneslotsen Henrietta Janhonen och 

Juhani Sjöström från Svenska hörselskadade i Borgånejden. 

 

Emsalö Mf: teaterbesök på Svenska teatern, Satu Orrenius föreläst om matsvinn och avfallssortering 

för klasserna 1-2 i Eklöfska skolan,biblioteksverksamhet på Midgård, försäljning av Emsalöprodukter, 

bröd och kakor på byadag och sommartorg. 

 

Fagerstad-Seitlax Mf/Kardrag-Tirmo mk:  besök på servicehemmet Majberget, Marianne Green har 

berättat om Kråköboken, pysselkväll, frågesport, försäljning av potatisgröt på Bjurböle torg,Rosk`n 

Roll informerat om återvinning./ Kretsen har ätit tillsammans under året bl.a julgröt, Janssons 

frestelse och köttsoppa. 

 

Jackarby-Renum Mf/Illby mk: vävning, ordnat höstmiddag på föreningslokalen, bekantningskväll 

med martha-info för intresserade och pysselkväll för barnen,Digi-cafè hölls tillsammans med 

ungdomsföreningen, hållit möte i bya-kåtan i Siggböle tillsammans med kretsen från Illby. 

 

Kullo Mf: utfärd till Fazer med guidad rundtur,sommarresa till Själö/Nagu,trädgårdskvällar hos 

medlemmarna, deltagit på basarer och marknader, besökt flera teaterföreställningar.  

 

Kärrby-Svartbäck Mf: sytt väskor av pappersläder under ledning av Tova Hassel, ordnade vändagsfest 

på Byarsborg med älgsoppa på menyn och dans till takterna av X-IT, plantbytardag och vårmarknad, 

vårstädat i kyrkan. 

 

Kråkö Mf: månadsmöten med temat: Gamla goda recept,morsdagskort, gamla ord och uttryck, 

julfest på Rafaels Steakhouse, deltagit i ”Loppisrundan” samt i julbasar på Sjötorp. 

 

Mickelsböle Mf: deltagit i Folkhälsans ”En dagsutflykt till Digitalien”, hattfest tillsammans med 

martyrer, föreläsning om ”förebyggande av olyckor”, besök på konstutställning på Näse gård 

 

Pellinge Mf,/ Pellinge senior mk, /Lill-Pellinge mk:  utfärd till Fazer i Vanda,arrangerat påskmarknad 

på Skärgårdshemmet, lotteri på Pellinge sommartorg, /donerat julklappar åt mindre bemedlade 

barn,/stickat sockor åt FBK. 

 

Saxby Mf: städat naturen inför morsdagen, motion i form av b.la promenader och simning , kulturella 

aktiviteter bl.a teckning och meditation, deltagit i matlagningskväll i regi av Hem och skola i Saxby, 

föreläsning med Lasse Roos tema:Skogens skatter. 

 

Svartså Mf: demonstration om hur man rensar fisk,det årliga ärtsoppsjippo,information om Silvia-

syster utbildningen,besök på Anna Simbergs utställning av korsordsteckningar.Underhåll av sin egen 

Marthastuga. 

 

Söderveckoski Mf: allsång,blom-örtlotteri,uppläsning av gamla protokoll,teaterbesök,brödförsäljning 

på Soppdagen, städa ute i naturen, bokklubb. Julfest för byns invånare. 

 

Tolkis Mf: minnen av 1950-60 talets mat-kaffebröd samt huskurer, spelkortskväll, reseskildring, 

sightseeing i lantdagsparken, 3-föreningsmöte med Hannele Tenhovuori som gäst. 
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Vessö norra Mf: jullunch på Seurahovi,må bra dag med Pamela Westerlund, deltagit i Vessörundon, 

skött glöggservering på ”De vackraste julsångerna” på Svenskborg, besökt Saxby marthaförening 

 

Vessö södra Mf: filminspelning i Marthastugan under temat matlagning vid öppen eld med svenska 

tv-kocken Niklas Ekstedt samt Kenneth Nars och Lotten Lindborg-Suhonen, plättkalas på 

Marthastugan, allsångskväll på Marthastugan 

 

 

 Styrelsen för Borgå svenska marthadistrikt tackar alla hjärtligt för det gångna året och önskar ett 

innehållsrikt år 2020. 

 

 

 

 

På uppdrag av styrelsen: 

 

 

 

 

Gunilla Backman Carola Brygger Beryl Grönqvist 

ordförande   2:ndra viceordförande styrelsemedlem  

 

 


