
 

 

Bemböle Marthakrets - Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen år 2018: 
 
Ordförande  Marianne Blom 
Vice ordförande  Tuula Holmberg 
Sekreterare  Åsa Boxberg, ansvarig för värdinnelistan 
Vice sekreterare  Titti Ågren 
Kassör   Anita Lindström 
Vice kassör  Anne-May Karlsson 
Styrelsemedlem  Nina Martola, webbansvarig vald för 2018-2019 
Styrelsemedlem  Annemi Engström vald för 2018 
Styrelsemedlem  Brita Spranger vald för 2018 
 
Verksamhetsgranskare Gun-Britt Hietanen 
Vice verksamhetsgranskare  Veronica Tunzelmann 
Hedersordförande  Ami Rantala 
 
Bemböle Marthakrets grundades 1946. Kretsen har i år fått nio (9) nya medlemmar och två (2) har avgått. 
Två (2) medlemmar har avlidit under det gångna året. Medlemsantalet var således 65 vid årets slut. 
 
Styrelsen har haft två (2) ordinarie styrelsemöten. Kretsen har haft nio (9) månadsmöten, där 328 
medlemmar deltagit sammanlagt. Januarimötet var samtidigt kretsens årsmöte. På övriga möten har vi haft 
utomstående gäster, som berättat om olika ämnen. Decembermötet var vår julfest. 
 
 
Medlemmar till Mellersta Nylands Marthadistrikts möten år 2018 har varit: 
Tuula Holmberg med Hannele Nybo som suppleant 
Titti Ågren med Anne-May Karlsson som suppleant 
Tiinu Laurell med Åsa Boxberg som suppleant 
 
Kretsens månadsmöten under det gångna året: 
Januari:  Års- och månadsmöte 
Februari:  Fanny Hellström sjöng och Alexander Henn spelade för och med oss. 
Mars:   Sture Lindholm berättade om inbördeskriget 1918 och böcker han givit ut i ämnet. 
April:   Ann-Christine Wiik och Nina Wallenius, diakoniarbetare från Esbo svenska   
  församling, berättade om diakoni, både historia och nutid. 
Maj:   Museilektor Tanja Ekholm berättade om Aurora Karamzins liv och livsverk. 
September:  Brita Svartström berättade om perenner och sitt intresse för dem. 
Oktober: Berndt Morelius berättade om antikviteter utgående från medlemmarnas medhavda  
  föremål. 
November:  Heikki Pakarinen från Pohjola-Norden berättade om nordiskt samarbete, dagen   
  före Svenska dagen. 
December: Traditionellt julmöte 
 
På varje månadsmöte har det även varit lotteri, dit varje medlem förväntas hämta vinster. Ulla Falkstedt har 
dragit pausgymnastik innan kaffeserveringen, som medlemmarna turas om att stå värdar för. Vi har även haft 
sång av kretsens lilla kör ”Bembella” vid några tillfällen. Hannele Nybo har haft hand om ett boktorg, där 
medlemmarna kunnat plocka åt sig intressanta böcker. 
 
 
Övrig verksamhet inom kretsen: 
 
Stickprojekt, där ca 10 Marthor stickat för olika humanitära ändamål inom Esbo. 
 
Kretsens fadderfamilj, som fått stöd bl.a. i form av matkassar och lite extra understöd till jul, både mat och 
julklappar. Betalningen har skett ur kretsens lotterikassa. 



 

 

 
Liten hund gör stor skillnad-projekt, där några medlemmar sytt och fyllt tygtaxar att ha i ambulanser till tröst 
för barnpatienter. 40 taxar har överlämnats till centralbrandstationen i Esbo. 
 

 
 
Insamling av t.ex. necessärer med innehåll, för mammor i Lettland och Litauen, som distribuerats via 
Missionskyrkan i Ekenäs. 
 
Donationer under år 2018: Finlands lucia 100€, Esbo lucia 100€, Centrs Marta i Riga 200€, 
Hembygdsföreningen 500€. 
 
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. 
Kretsen har även uppvaktat vid jordfästningen av Anhild Fransman, samt sänt en kondoleansadress till 
Myggan Strandbergs jordfästning och kondoleansblommor till hennes mamma. 
 
 
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 laga mat med de boende på seniorhemmet Hulda & 
Malva, eller att lära sig laga mat på kurser med temat Vardagsmiddag med Martha.  
 
Några medlemmar har också deltagit med försäljning vid YIG (Youth International Games) och En 
kulturdag kring ån, där Esbo IF och Esbobygdens ungdomsförbund stått som samarbetspartners. 
 
Därutöver har kretsens medlemmar haft möjlighet att delta i utställningar och teaterföreställningar. Besök har 
gjorts till bl.a. nya Amos Rex och Svenska teatern, där Chess drog stora publiker. Även föreställningar på 
lokala teatrar, som Fallåker och Finns sommarteater har haft publik från Bembölekretsen. Degerby revyn har 
också besökts av kretsens medlemmar. 
 
Omkring tjugo (20) medlemmar har även deltagit i Må-bra-dagar i Kaisankoti, samt åkt på utfärder till Lojo 
och Fiskars på våren, samt Kotka på hösten. Kretsen hade två deltagare i NASTA-övningen som gick av 
stapeln i Dragsvik i april. 
 

Räddningsverket får mjukisdjur 
till ambulanserna. Fr.v. Ari 
Hokkanen, Hannele Nybo, 
Marianne Blom, Mia Kuusisto 
och Pekka Hietanen. 



 

 

Bembölekretsen har haft ett gott samarbete under det gångna året med ovan nämnda föreningar och förbund 
(Esbo Marthaförening och dess kretsar, Esbo IF och Esbobygdens ungdomsförbund) 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 25.2 på Lagstad hembygdsgård 
MNMD:s vårmöte i Vanda 22.3 
Marthaförbundets vårmöte i Åbo 5.5 
NKF:s sommarkonferens på Åland 17-18.8 
MNMD:s höstmöte 9.10 i Sibbo 
MNMD:s 110-års jubileumsfest 27.10 på Ostrobotnia i Helsingfors 
Marthaförbundets höstmöte 17.11 i Helsingfors 
 
Inför det kommande året, då Marthaförbundet firar 120 år, är planerna redan i full gång och vi ser fram emot 
ett jubileumsår med många roliga program. 
 
Esbo den 14 januari 2019 
 
Bemböle Marthakrets 
 
Styrelsen 


