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Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen år 2019

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 2018-2019
Styrelsemedlem
Annemi Engström vald för 2019-2020
Styrelsemedlem
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 tre (3) nya medlemmar och fem (5) har
avgått. Medlemsantalet var således 63 vid årets slut.
Styrelsen har haft två (2) ordinarie styrelsemöten. Kretsen har haft åtta (8) möten, där 303
medlemmar deltagit sammanlagt (exkl. Världens största marthakväll). Januarimötet var samtidigt
kretsens årsmöte. Den 31.1.2019 firade vi Världens största marthakväll på Lagstad hembygdsgård
tillsammans med Tuomarilan Martat. Inalles ca 50 deltagare. På övriga möten har vi haft andra
utomstående gäster, som presenterat olika intressanta ämnen. Decembermötet var vår julfest.
Ombud till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2019 har varit: Hannele Nybo med Tuula
Holmberg som suppleant, Titti Ågren med Anne-May Karlsson som suppleant, Åsa Boxberg med Erica
Lodman som suppleant.
Kretsens månadsmöten under det gångna året:
Januari :
Års- och månadsmöte.
Februari:
Inget månadsmöte p.g.a. Världens största marthakväll i slutet av januari
Mars:
Jalle och Inge Åkerlund berättade om sin tid på Fallåker.
April:
Påskpyssel och insamling av handarbeten. Insamling också av material till
mamanecessärer till Lettland/Litauen.
Maj:
Exkursion till Överby trädgård med middag på Café Margreteberg.
September: Marcus Rosenlund presenterade sin bok Väder som förändrade världen.
Oktober:
Tony Hagerlund presenterade bilder förr och nu han tagit runt om i Esbo.
Tuomarilan martat var inbjudna.
November:
Pysselkväll med Tiina Kujala (bivaxdukar och locköppnare) samt insamling av
handarbeten.
December:
Traditionellt julmöte med lucia och julgubbe.
På nästan varje månadsmöte har det även varit lotteri, dit medlemmarna hämtar vinster. Ulla Falkstedt
har dragit pausgymnastik innan kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar för. Vi har
även haft sång av kretsens kör ”Bembella” på Världens största marthakväll och på julfesten. Boktorget,
där medlemmarna hämtar med sig och kan plocka åt sig intressanta böcker, har varit välbesökt vid
mötena.
Medlemsenkät utfördes under mötena i oktober och november. Styrelsen behandlar resultaten och drar
slutsatser och delger medlemmarna resultaten i början av 2020.
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Övrig verksamhet inom kretsen:
Stickprojekt, där ca 10-15 marthor stickat för olika humanitära ändamål inom Esbo, t.ex. Jorvs mammor
och nyfödda samt Hyvä Arki. På våren stödde vi vår fadderfamilj i form av matkassar. Betalningen har
skett ur kretsens lotterikassa. Mera mjukistaxar donerades också till Räddningsverket i Mickels på våren.
Innehåll till necessärer och annat användbart för mammor i Lettland och Litauen, som distribuerats via
Missionskyrkan i Ekenäs insamlades under aprilmötet. Tjugofem (25) medlemmar åkte på vårutfärd till
Fazer i Vanda. Några medlemmar deltog i medlet av september i det nationella Gå ett yrke till en kvinna
-jippot som Kvinnobanken ordnade Vid Södrik kapell.
Förutom aktivering av vår hemsida på webben med evenemangskalender har vi också gått med i
Facebook. Man finner oss med namnet Bemböle Marthakrets. Alla är välkomna att “tycka om” oss.
Styrelsen har också tagit WhatsApp i bruk för snabb kommunikation sinsemellan.
Donationer 2019:
Kvinnobanken 200€ (i samband med Gå ett yrke till en kvinna), Hembygdsföreningen 500€, Finlands
lucia 250€, Esbo lucia 250€. (Ordförande, sekreterare och kassör donerade till luciainsamlingarna de
100€/pers som föreslogs som kostnadsersättning till dem.)
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 och utfärder ordnade av Esbo Marthaförening
eller övriga kretsar inom Esbo. Det har bl.a. handlat om att lära sig laga mat på kurser med temat
Vardagsmiddag med Martha. Några medlemmar har också deltagit i korvförsäljning vid En afton vid ån,
där Esbo hembygdsförening stått som arrangör. Vid Stafettkarnevalen i Alberga som Esbo If var värd för
jobbade vi också med försäljning av bl.a. korv och lakrits. Försäljningarna inbringade en liten slant också
till kretsen. Ett par medlemmar ställde upp på Svenska Dagen för att representera Esbo marthaförening
på jippot som Esbo stad ordnade i Iso Omena.
Därutöver har kretsens medlemmar haft möjlighet att delta i teaterföreställningar som t.ex. Cirque du
Soleil på Hartwall Arenan och Kinky Boots på H:fors Stadsteatern. Även föreställningar på lokala teatrar,
som Fallåker och Lurens har haft publik från Bembölekretsen. Täkter uf med Mauno Koivisto - Täkters
president, besöktes också. Femton (15) medlemmar har även deltagit i Må-bra-dagar På Backby gård
(Kaisankoti). Tjugofem (25) medlemmar åkte på höstutfärd till Åbo-Nådendal-Mathildedal på hösten med
övriga Esbo marthakretsar. Bembölemarthor besökte också Marthatorget i Helsingfors samt deltog i
Marthaföreningens 120 års jubileumsfestligheter.
Samarbetspartners:
Bembölekretsen har under 2019 haft ett gott samarbete med ovan nämnda föreningar och förbund (Esbo
Marthaförening och dess kretsar, Esbo IF och Esbo hembygdsförening) samt med Esbo svenska
församling och Folkhälsan i Esbo socken. Esbo hembygdsförening har låtit kretsen hålla sina möten i
Lagstad hembygdsgård.
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Bemböle Marthakrets har haft deltagare på följande möten under året som gått:
Esbo Mf:s årsmöte 3.3. på Lagstad hembygdsgård.
Marthaförbundets distriktsrunda gällande främst distriktens roll i förbundets organisationsutveckling hölls
7.3. på Lagstad hembygdsgård med deltagare från alla MNMD:s medlemsföreningar.
MNMD:s vårmöte 28.3. på Solåsa i Kyrkslätt.
Marthaförbundets vårmöte och festmiddag 27.4. på Paasitorni i Helsingfors.
NKF:s sommarkonferens 14.-16.6. i Varberga i Sverige.
Matkulturdagen 9.10. på Kiala gård i Borgå.
MNMD:s höstmöte 30.10. på Lagstad hembygdsgård.
Marthaförbundets höstmöte 23.11. i Helsingfors.
Esbo den 8 januari 2020
Bemböle Marthakrets
Styrelsen

