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Vice kassör
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Styrelsemedlem
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Tuula Holmberg
Marianne Blom
Åsa Boxberg
Titti Ågren
Anita Lindström
Anne-May Karlsson
Nina Martola, vald för 2020-2021
Annemi Engström vald för 2019-2020
Brita Spranger vald för 2019-2020

Verksamhetsgranskare
Gun-Britt Hietanen
Vice verksamhetsgranskare Veronica Tunzelmann
Hedersordförande
Ami Rantala
Bemböle Marthakrets grundades 1946. Kretsen har i år fått två (2) nya medlemmar och två
(2) medlemmar har avgått. Medlemsantalet var således 63 vid årets slut.
Styrelsen har haft två (2) ordinarie styrelsemöten. På grund av Covid-19 har kretsen haft
bara sex (6) ordinarie möten, där 163 medlemmar deltagit sammanlagt. Januarimötet var
samtidigt kretsens årsmöte.
Ombud till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2020 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. Marianne Blom har fungerat som Esbo
Marthaförenings ersättare i Mellersta Nylands Marthadistrikts styrelse.
Kretsens månadsmöten under det gångna året:
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
September:
Oktober:
November:
December:

Års- och månadsmöte
Eva Andersson berättade om sitt liv i Korea
Erkki Lindell från Pro Esbo å rf berättade om föreningens framtida planer
Inget möte
Inget möte
Brita Pawli’s reseskildring om St Petersburg
Diskussion runt temat Beredskap med hjälp av Marthaförbundets material
Distansföreläsning om Ett plastsmart hem med Cecilia Nyman från
Marthaförbundet
Inget möte och ingen julfest

På månadsmötena har det även varit lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster. Ulla Falkstedt
har dragit pausgymnastik innan kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar
för. Dock inget lotteri, pausgymnastik eller kaffeservering fr.o.m aprilmötet. Boktorget, dit
medlemmarna tar med sig och kan plocka åt sig intressanta böcker, har varit välbesökt vid
mötena. Vi har även haft “vem är jag?” på de flesta möten, då två marthor åt gången fått
presentera sig och ge utmaningen vidare åt två andra marthor, detta för att lära känna
varandra bättre.

Fjorton informationsbrev för kretsens medlemmar har skickats ut av ordförande Tuula
Holmberg under hela året (9 på våren och 5 på hösten). I breven har information från
senaste möte skickats ut, men även annan aktuell information, som inte kommit upp på
mötena. Således har även de som inte kunnat delta i mötena fått samma information som de
som varit närvarande. Breven har sänts per e-post, men till medlemmar utan e-postadress
har de skickats per post.
Övrig verksamhet inom kretsen:
På våren såg 17 medlemmar Robin Hood på Fallåker Teater och 4 medlemmar Helene
Scherfbeck både på konstutställning och biograf. I juni ordnades en marthapicknick med ca
20 medlemmar i parken vid Lagstad hembygdsgård och i augusti åkte 5 medlemmar på en
båtutfärd till ön Pentala. I början av september deltog 4 medlemmar i den nationella Gå ett
yrke till en kvinna -kampanjen som Kvinnobanken ordnade. I oktober deltog 5 medlemmar i
en guidad tur på Esbo gravgård med Sheila Liljeberg-Elgert. I november besökte 7
medlemmar Vincent van Gogh-utställningen på Didrichsens konstmuseum.
I Corona-tider har vi haft bra med tid för stickprojekt, där ca 10-15 medlemmar stickat för
olika humanitära ändamål inom Esbo, t.ex. Hyvä Arki, Pellas skyddshem, barn i Lagstad och
Bemböle förskolor, De hemlösas natt och nyfödda på Jorv. Vi var väldigt tacksamma för
garnet vi fick av Esbo marthaförening. Av garnet har det blivit ca 200 par yllesockor samt
flera tiotal babytröjor och -mössor.
På hösten stödde vi vår fadderfamilj i form av matkassar. Betalningen har delvis skett ur
kretsens lotterikassa.
Två “klubbar” startade inom kretsen: Kulturmarthorna, som såg Riikinkeltainen taivas på
Kansallisteatteri och Tove Jansson - visdiktaren på Svenska teatern och
Trädgårdsmarthorna, som gått till svampskogen samt besökt Margreteberg.
Läsmartha-klubben planerades också men hann inte starta.
Då den planerade julträffen inställdes beslöt styrelsen sända ut ett julkort till varje medlem
med ett marthamunskydd som vi fick från Esbo marthaförening. Gåvan var väl mottagen av
medlemmarna.
Donationer 2020:
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 Anna Ehrnrooths fond.
Verksamhet utanför den egna kretsen:
Medlemmarna har haft möjlighet att delta i olika program ordnade av Esbo Marthaförening
eller övriga kretsar inom Esbo. Det har bl.a. handlat om matlagningskurs med påskbetonat
tema med Louise Mérus som lärare. Tuomarilan martat bjöd in några Bembölemarthor till sitt
program om 72-timmars beredskap. Några medlemmar deltog också i korvförsäljning vid En
afton vid ån, där Esbo hembygdsförening stod som arrangör. Försäljningen var dock dålig
p.g.a regnväder.
Därutöver har sex medlemmar hunnit ta del av teaterföreställningen Mary Poppins på
Svenska teatern. Flera av föreställningarna blev inställda såsom också
Fork-föreställningarna. Några medlemmar har även deltagit i Må-bra-dagar på Kisakallio i
Lojo.

Samarbetspartners:
Bembölekretsen har under 2020 haft ett gott samarbete med Esbo Marthaförening och dess
övriga kretsar, Esbo hembygdsförening samt med Esbo svenska församling och 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 1.3. på Lagstad hembygdsgård.
MNMD:s “vårmöte” 4.8. på Nickby centralidrottsplats
Marthaförbundets höstmöte 21.11 på distans
MNMD:s höstmöte 26.11. på distans
Esbo den 7 januari 2021
Bemböle Marthakrets
Styrelsen

Stickprojekten gav bl.a. ca 200 sockpar, en del till Bemböle och Lagstad förskolor.

Trädgårdsmarthor i svampskogen.

Fem medlemmar åkte på utfärd till Pentala i
augusti.

