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Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen år 2021 Ordförande Tuula Holmberg
Vice ordförande Marianne Blom
Sekreterare Åsa Boxberg
Vice sekreterare Titti Ågren
Kassör Anita Lindström
Vice kassör Anne-May Karlsson
Styrelsemedlem Nina Martola, vald för 2020-2021
Styrelsemedlem Annemi Engström vald för 2021-2022
Styrelsemedlem Marika Hellström vald för 2021-2022
Verksamhetsgranskare Gun-Britt Hietanen
Vice verksamhetsgranskare Veronica Tunzelmann
Hedersordförande Ami Rantala

Bemböle Marthakrets grundades 1946 och firade sålunda sina 75 verksamhetsår 2021. Kretsen fick en
(1) ny medlem och en (1) medlem har avgått. Medlemsantalet var således 63 vid årets slut.

Styrelsen har haft tre (3) styrelsemöten och ett (1) planeringsmöte för 75-års festen. På grund av
Covid-19 har kretsen tyvärr haft bara tre (3) ordinarie möten under slutet av året, där 109 medlemmar
deltagit sammanlagt. Årsmötet arrangerades som e-postmöte i januari.

Ombud till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2021 har varit: Hannele Nybo med Tuula
Holmberg som suppleant, Titti Ågren med Anne-May Karlsson som suppleant, Åsa Boxberg med
Gun-Britt Lindqvist som suppleant. Mellersta Nylands Marthadistrikt upphör vid årsskiftet 2021-2022.

Kretsens månadsmöten under det gångna året:

Januari : Årsmötet ordnades via e-post (och brevpost)
Februari: Inget möte
Mars: Inget möte
April: Inget möte
Maj: Inget möte
September: Inget möte
Oktober: Stefan Lundberg / Cykeläventyret 2019
November: Anne Bergman / Den stora finlandssvenska festboken
November: Kretsens kombinerade 75-års fest och julfest med sång av Fanny Henn

Årsmötet som ordnades via e-post (och brevpost)  samt via telefon lyckades långt över våra
förväntningar. Av alla våra 63 medlemmar deltog 32 medlemmar (+ 9 styrelsemedlemmar och 2
verksamhetsgranskare) i vårt årsmöte via e-post eller telefon. Det betyder att ca hälften av våra
medlemmar godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2020 och likväl styrelsens förslag till
val av styrelse för år 2021.
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Vi försökte vara ytterst försiktiga på våra fysiska möten. Munskydd och handsprit rekommenderades
samt avstånd till varandra hölls i mån av möjlighet. Lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster, har hållits
bara under novembermötet. Även pausgymnastik som  Ulla Falkstedt ledde hölls bara på ett möte på
grund av säkerhetsåtgärder. Kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar för har dock
ordnats på alla tre möten.  Vi ordnade också boktorg, där medlemmarna hämtade med sig och kunde
plocka åt sig intressanta böcker. Marthakassen som Esbo Marthaförening har skaffat har delats ut till
medlemmarna så gott vi lyckats. Gåvan var väl mottagen.

Kretsens 75-års fest planerades ursprungligen att hållas i maj på Fallåker men sköts sedan upp till
september. Allt var planerat och inbjudan hade redan skickats ut då vi var tvungna att annullera festen
på grund av nya striktare restriktioner. En lyckad 75-års fest hölls sedermera på Lagstad hembygdsgård i
slutet av november kombinerat med julfesten strax innan nya strängare restriktioner trädde i kraft.
Kretsens historik 1946-2021 som utarbetats av Marianne Blom publicerades på festen.

Marthainfobrev till kretsens medlemmar har skickats ut tretton (13) gånger av ordförande per e-post
under året. Infobreven har innehållit aktuell information om mötessituationen, teaterföreställningar och
andra aktiviteter samt information efter de möten vi haft till dem som inte kunnat delta. Förutom de
vanliga mathainfo har också årsmötesdokument, annan mellantidsinformation och festinbjudan sänts ut.
Breven har sänts per e-post, men till medlemmar utan e-postadress har de skickats per post. Kretsens
egen nätsida samt Facebook uppdaterades med aktuell marthainformation.

Övrig verksamhet inom kretsen:
På grund av Covid-19 har aktiviteterna under året inte blivit så många. I juni då situationen lite lättade
blev medlemmarna inbjudna till en trevlig picknick i Ulla Falkstedts ljuvliga trädgård. Tjugosex (26)
medlemmar deltog. Trädgårdsmarthorna gjorde i maj en utfärd till Hagalandet och i juni till
rhododendronparken i Haga. I juli firade sex (6) marthor Martha-dagen en dag i efterhand med att åka till
Stora Kalvholmen på utfärd i mycket vackert men ack så hett väder. Åtta (8) marthor deltog i september i
Gå ett yrke till en kvinna -jippot som Kvinnobanken ordnade vid Södrik kapell. Stulen kärlek -komedin
såg tjugo (20) marthor och några avecer äntligen på Fallåker i september.

Ca 10-15 stickglada marthor har stickat sockor för olika humanitära ändamål inom Esbo, t.ex. Hyvä Arki
(107 par), Pellas skyddshem (31 par), barn i Lagstad och Bemböle förskolor (36 par), coronasköterskor
på Jorv (10 par) samt  babysockor (30 par),mössor (100 st) och tröjor (20 st) för nyfödda på Esbo
sjukhus. Vi var väldigt tacksamma för garnet vi fick av Esbo marthaförening och av sterbhus Camilla
Koskinen.

Donationer 2021:

Kvinnobanken 200€ (i samband med Gå ett yrke till en kvinna), Hembygdsföreningen 500€, Finlands
lucia 100€, Esbo lucia 100€. Under det gångna året har medlemmar som fyllt jämna år uppvaktats med
marthavasen, eller om de redan fått den, med en inbetalning till Martha Centr i Lettland (med ett
undantag till Unicef). Kretsen donerade även en matkasse och yllesockor till en familj vars hem
förstördes i en brand.

Verksamhet utanför den egna kretsen:

I november deltog tre (3) bembölemarthor i Expedition Martha som Marthaförbundet ordnade på Solvalla
med inalles ca 90 marthadeltagare. Några Once-föreställningar på Lilla Teatern som Esbo
Marthaförening ordnat biljetter till och som har blivit uppskjutna flere gånger gick nu av stapeln i
oktober/november och tretton (13) marthor från Bemböle deltog.
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Samarbetspartners:

Bembölekretsen har under 2021 haft ett gott samarbete med Esbo Marthaförening och dess övriga
kretsar, Esbo hembygdsförening samt  Folkhälsan i Esbo socken. Esbo hembygdsförening har låtit
kretsen hålla sina möten i Lagstad hembygdsgård.

Bemböle Marthakrets har haft deltagare på följande möten under året som gått:

Esbo Mf:s årsmöte 14.2. på Lagstad hembygdsgård
MNMD:s vårmöte 24.3. på distans
Marthaföreningens vårmöte 24.4. på distans
MNMD:s höstmöte 2.11. i Box/Sibbo
MNMD:s extramöte 2.12. i Kalkstrand/Sibbo

Esbo den xx  januari 2022
Bemböle Marthakrets
Styrelsen

Bembölekretsens historik 1946-2021 finns att läsa under snabblänkar på adressen
bembole.martha.fi/start/

Glada marthor på picknick i Ulla Falkstedts trädgård 7.6.2021.

https://bembole.martha.fi/Site/Data/3039/Files/Bemhistorik-fin.pdf
7 februari 2022
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Marthatomtar på kretsens trevliga 75-års fest / julfest 29.11.2021.


