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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Inledning 

I föreningarna och kretsarna i Borgå svenska marthadistrikt har marthorna under året deltagit aktivt i 
olika verksamheter, bl.a. sommartorg, utfärder, teaterbesök, jul- och påsktillställningar, 
gemensamma julmiddagar och välgörenhet i olika former. I distriktets regi har ordnats kokkurser för 
barn, ett matlag, en vardagsjuridikkväll och en dataskyddskväll. Under våren ordnade distriktet en 
inspirationsdag för föreningarna. I september deltog frivilliga marthor med plättstekning för 120 
bröllopsgäster och i december med ordnandet av en gemensam måltid för äldre. Under året har en 
UngMarthagrupp startat. Distriktets webbsidor har gåtts igenom och uppdaterats med nytt innehåll. 
I Marthalokalen har säkerhetsanordningarna förbättrats samt köks- och kontorsutrustningen 
förnyats. Välkommen till Martha-broschyren har uppdaterats och delats ut till alla föreningar och 
kretsar.  

Distriktets föreningar och kretsar 
I Marthaförbundets medlemsregister finns antecknade 18 föreningar och 7 kretsar.  
 
Medlemsantalet 
I medlemsregistret fanns antecknade dryga 600 medlemmar i slutet av år 2018. I antalet ingår aktiva 
betalande medlemmar. Dubbelmedlemsskap beaktas inte.  
 
Styrelsen 2018 
Ordförande Gunilla Backman 
1:a viceordförande Solveig Nyberg 
2:a viceordförande Gunvor Wahlroos 
Kassör Liselott Nordman 
Sekreterare Regina Westermark 
Vice sekreterare Maria Tallsten-Lind 
 
Ordinarie och ersättande styrelsemedlemmar 2018 
Absolut Martha  Maria Nissfolk (Carita Wallin) 
Andersböle-Norrveckoski Agneta Pyhäjärvi (Margot Leidén) 
Borgå stad  Carola Brygger (Katja Kurki) 
Emsalö   Annika Lindfors (Marina Uddström) 
Fagerstad-Seitlax Beryl Grönqvist (Kristina Nybäck) 
Kråkö   Rea Sjöblom (Christina Lindblad) 
Mickelsböle  Solveig Bärlund (Helena Kesävaara) 
Saxby  Kerstin Ottosson (Gunilla Seger) 
Söderveckoski  Anne Marie Melén (Gunnevi Backman) 
Tolkis  Gunvor Wahlroos (Anja Sjöholm) 
Vessö södra  Solveig Nyberg (Liselott Bäckström) 
 
Medlemsavgifter 
Ingen medlemsavgift har betalats till distriktet år 2018. 
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Distriktets representanter i Finlands svenska Marthaförbund 2018 
Centralstyrelsen: Gunilla Backman ordinarie, Solveig Nyberg suppleant 
Distriktets ombud i Marthaförbundet år 2018: Kullo mf, Mickelsböle mf, Kråkö mf och Tolkis mf. 
 
Marthaförbundets möten och kurser 
Vårmötet i Åbo 
Höstmötet i Helsingfors 
Centralstyrelsens möten 
Diskussionsmöten om organisationsutvecklingen 
 
Distriktets kurser och aktiviteter 
Matlaget, kokkurser för barn, ekologikvällar, vardagsjuridik- och dataskyddskurs, inspirationsdag för 
marthaföreningarna, föreläsning av Maria Sundblom-Lindberg på höstmötet. Jullunch för ensamma 
äldre på Domprostgården.  
 
Distriktsstyrelsens möten 
Vårmötet i Ebbo på Bygdebo, höstmötet på restaurang Iris. Under år 2018 har distriktsstyrelsen 
sammankommit nio gånger.  
 
Erhållna bidrag år 2018 
Bidrag för kokkurser: 1 000 euro 
Bidrag för inspirationsdagen och höstmötesprogram: 3 350 euro. 
Bidragsgivare: Marthaförbundet, Aktia-stiftelsen och Brita-Maria Renlunds minnesfond. 
 
Beviljade förtjänsttecken år 2018 
 
Lilla guldmärket 
Kerstin Ottosson (Saxby mf), Marita Ekstam (Fagerstad-Seitlax-Kardrag-Tirmo kr), Inge-May 
Fagerstedt (Fagerstad-Seitlax-Kardrag-Tirmo kr), Ulla Johansson (Fagerstad-Seitlax), Mirjam 
Johansson (Fagerstad-Seitlax), Yrsa Stenström (Ebbo-Pirlax), Irma Ansas (Tolkis), Helena Kesävaara 
(Mickelsböle), Asta Lindholm (Mickelsböle), Kerstin Andersson (Pellinge) och Tua Andersson 
(Pellinge).  
 
Stora silvermärket 
Rita Lönnström (Svartså mf), Eivor Backman (Svartså mf), Barbro Hartwall (Pellinge), Gunvor Lindell 
(Fagerstad-Seitlax), Regina Holmberg (Fagerstad-Seitlax), Anna-Lisa Nordman (Fagerstad-Seitlax), 
Britt-Maj Thusberg (Fagerstad-Seitlax), Berit Weckström (Fagerstad-Seitlax), Ann-Britt Grönroos 
(Ebbo-Pirlax), Stina Sahamies (Ebbo-Pirlax), Marita Kamb (Ebbo-Pirlax), Ulla Kristén (Ebbo-Pirlax), 
Veronica Johansson (Svartså), Ann-Christine Eskelin (Mickelsböle), Marianne Marjamaa (Tolkis), Anja 
Sjöholm (Tolkis), Helena Rif (Tolkis) och Birgitta Mattsson (Tolkis).  
 
Plock ur föreningarnas och kretsarnas program under år 2018 
 
Ordinarie verksamhet 
De olika marthaföreningarna och –kretsarna har ordnat månadsmöten med aktuella teman, 
kaffeservering och lotteri. Marthorna har också: 

• deltagit i arrangemang av middagar och -fester  
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• deltagit i gemensamma trivselkvällar tillsammans med andra marthaföreningar 
• deltagit i jul- och påskbasarer samt sommartorg 
• gjort teaterbesök, utfärder och sommarresor  
• ordnat matkurser för barn 
• uppvaktat marthor med blommor och förtjänsttecken  
• representerat på distriktets och förbundets vår- och höstmöten  
• deltagit i distriktets aktiviteter.  

 
Understödande och social verksamhet 
Marthaföreningarna har understött bl.a. asylsökande, ungdomsföreningar och Lucia-insamlingen. 
Dessutom har marthorna gett stipendier till skolelever, understöd till missionen och kyrkans 
utlandshjälp. Många har stickat sockor och andra plagg, gett julklappar och understöd till skyddshem 
för kvinnor, fadderbarn och barnhem utomlands.  
 
Exempel på verksamheten i föreningarna och kretsarna: 
 
Absolut Martha: Alternativa mötesformer med martha och friluftsliv kombinerat. Ekologisk hårvård 
med ekofrissa Malin Kajander, hundpromenader, skrivarkurs med Keth Strömdal, vandring i Sibbo 
storskog, piknik på Borgbacken, utfärd till Pörtö, stickning och te-provning.   
Flickismarthorna: Förevisning om städning utan kemikalier i kök och badrum, föreläsning om att leva 
som flykting, Evelace-förevisning (Jeanette Grönholm), sommarutfärd till Sveaborg, julkonsert i Borgå 
domkyrka (Erik-André Hvidsten & Tomas Enroth). 
 
Andersböle-Norrveckoski Mf och Hindhår-Boe mk: föreläsning om Hörselskadade i Borgå r.f., bakat 
karelska piroger, bekantat sig med martha-webbsidorna, sytt fruktpåsar. Deltagit i påsk- och 
julmarknader på Högbacka. Ordnat klädbytardag, varit på sommarresa till Elimäki arboretum.  
 
Borgå stads svenska Mf: litteraturkväll med Catharina Latvala, tekväll på café Runda Munken, 
föreläsning om mjölksyrning (Solveig Backström) och om gamla trädgårdsväxter i Borgå (Barbro 
Bergman-Robertz), Rosk&Roll-föreläsning, teaterresa till Fallåker, kaffeservering på 
Runebergshemmet vid utdelningen av Fredrika-priset, deltagit i basaren på Grand. 
 
Ebbo-Pirlax Mf: arrangerat distriktets vårmöte på Bygdebo, vävningsverksamhet, gjort utfärd till 
Helsingfors och retur till Borgå med M/S Runeberg, deltagit i Ebbo UF:s sommartorg med försäljning 
av bakverk. 
 
Emsalö Mf: Sommarutfärd till Lojo och Tytyri gruva, Villi Kriikuna, Svartså slott, Emsalö-baluns på 
Midgård, Öppna Byars-dag på bybutiken, teaterbesök till Fallåker, försäljning av Emsalöprodukter på 
sommartorgen, höstlunch på Midgård. 
 
Fagerstad-Seitlax Mf: basar, besök på servicehemmet Majberg, utfärd till Merisavu på Vessö, 
teaterresa till Liljendal, gemensam julfest på Hanna-Maria. Föreningen har under året gjort många 
donationer till hjälpbehövande.  
 
Jackarby-Renum Mf: Vävning, städtalko på föreningslokalen Bygdeborg, sommarutfärd till 
Villmanstrand och Mälkilä-slussen samt Ylämaa sten- och smyckessamlingar, höstmiddag med 
försäljning av bakverk samt lotteri, hantverksmässan i Tammerfors. 
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Kullo Mf: påsk- och julbasar med försäljning, lotteri och kaffeservering, vårutfärd till Joensuu gård i 
Sibbo, sommarutfärd österut (Tervik gård, Strömfors bruk, Lovisa, med Runeberg-båten vidare till 
Kabböle och Postbacken), kaffeservering på byadagen, teaterbesök 
(Lurens, Liljendal, Raseborg), dataskyddskvällsarrangemang och kaffeservering, bundit kransar för 
julbasaren.  
 
Kärrby-Svartbäck Mf: Plantbytardag och vårmarknad på Byarsborg i maj, vårstädning i kyrkan och 
Byarsborg, sommartorg, teaterresa till Svenska Teatern (Chess), förevisning av nya kyrkan i 
Söderkulla, smyckestillverkning av gamla silverskedar, påskäggspyssel, kokkurs för barn.  
 
Kråkö Mf: Utfärd till Albert Edelfelts museum i Haiko, deltagit i Kråkö bygdeförenings basar, skött 
julgrötsserveringen i samband med de vackraste julsångerna på Sjötorp, julfest på Rafaels 
Steakhouse i Borgå. 
 
Mickelsböle Mf: sommarresa till Robbes lilla trädgård kafé Lilja och Antik-Anna, Kullo-dagen, 
demonstration av äppelträdsbeskärning med trädgårdsmästare Kerstin Nilsson, Oriflame- och 
ekologisk hårvård (Nina Cansu). Bekantat sig med hönsskötsel. Deltagit i julbasaren på Byagården i 
Kullo.  
 
Pellinge Mf, Pellinge senior mk, Lill-Pellinge mk: 70-års jubileumsfest och påskmarknad på 
Skärgårdshemmet, julmarknad inom ramen för Skärgårdsjul, vin- och planeringskväll, skogspromenad 
med guide, sommartorg med marthornas lotteri, lyktgången i samarbete med Borgå 
domkyrkoförsamling, teaterresa till Lilla Teatern (Sommarboken), sommarresa till Pörtö, utfärd till 
Riksdagshuset.  
 
Saxby Mf: UngMartha-verksamhet startat med Caroline Eronen som dragare, årlig städkampanj till 
morsdag, regelbunden motion i form av orientering, promenader, simning, gymnastik och bowling. 
Kulturella aktiviteter såsom teckning, målning, sång, meditation och seniordans. Matlagningskväll 
(Hem och skola), sommarutfärd till Saxby bakskog inklusive picknik, julgröt.  
 
Svartså Mf: traditionellt ärtsoppsjippo, besök till Robbes lilla trädgård och kafé Lilja.  Besökt Borgå 
Bilskola och lärt sig om de senaste trafikbestämmelserna. Ordnat treföreningsmöte i maj med Jessica 
Stolzmann som föreläsare. Luciakaffeserveringen på Grand. 
 
Söderveckoski Mf: Fallåker-, Lurens- och Raseborgteaterbesök, teater Systrarna Snövit (i Kullo), 
sommarresor till Lojo och Raseborg samt Liljendal, 105 års-jubileumsmiddag på Sicapelle, 
brödförsäljning på Vinterdagen, vävning på Vävstugan, vattengymnastik på Äppelbacken, 
kemikaliefria salvor och schampo (Anita Storm), avfallskväll med Rosk&Roll, kokkurs för barn, 
webbsidorna öppnade.  
 
Tolkis Mf: 100 års-jubileum med resa till Gotland, Visby, spelträffar i Snickarboden, gjort julpyssel, 
ordnat julbasar på Grand.  
 
Vessö norra Mf: Må bra dag på Londböle motionsbana, Vessörundan, roskiskväll på Svenskborg 
(Barbro Bergman-Robertz), glöggservering på församlingens de vackraste julsångerna. 
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Vessö södra Mf: Besök i Mias Fashion & Fit på Vessö, marthaföreningens 85-års jubileum, 
städningstalko på Marthastugan, årligt plättkalas med ca 130 deltagare, läsmöte i Marthastugan, 
viskväll med Stefan Paavola, julpysselkväll och julmiddag på Varpet.  
 
Marthorna har såsom tidigare också under år 2018 varit aktiva och flitiga. Styrelsen för Borgå svenska 
marthadistrikt tackar alla hjärtligt för det gångna året och önskar att år 2019 fortsätter i samma 
tecken. 
 
 
 
 
Gunilla Backman    Regina Westermark 
Ordförande     Sekreterare 
 
 


