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Martharörelsen kom till Esbo redan år 1906 när Esbo
Marthaförening grundades. Tio år senare, som den
fjärde kretsen inom Esbo Marthaförening, grundades
Bemböle Marthakrets år 1946. Det var Esbo
Marthaförenings dåvarande ordförande Märtha
Gahmberg som tillsammans med fru Ida Smeds
sammankallade till ett möte på Ers gård den 28 april
1946 där de berättade om marthaföreningens
verksamhet. Intresset bland mötesdeltagarna var stort
och man beslöt bilda Bemböle Marthakrets.
”Anspråkslöshet” antogs som motto för kretsen som
genast fick 33 medlemmar.

Bembölemarthor 1952. Flickan längst framme till
vänster är Ulla Falkstedt, som fortfarande är aktiv
medlem.

Som medlem i Esbo Marthaförening och därigenom
även i Finlands Svenska Marthaförbund har kretsen i
sin verksamhet följt både förbundets och föreningens
riktlinjer och fört fram och verkställt budskapen i sin
egen verksamhet på gräsrotsnivå enligt egna tankar,
visioner, resurser och möjligheter. Kretsen har haft
frihet enligt ansvar.

Till en början hölls mötena alltid hemma hos någon av
medlemmarna. Fanns det hjärterum så fanns det
stjärterum. Man medförde bröd och sockerbit. Det var
roligt att träffas, man var inte så kräsen. Sedermera
beslöts det att mötena hålls en gång per månad, den
första måndagen i månaden, och Bemböle skola var
mötesplats under många år. När medlemsantalet växte
och stolarna i skolan började kännas för små flyttade
kretsen sina möten till Lagstad hembygdsgård hösten
2012.

Verksamheten

Verksamheten har varit grunden för kretsens tillvaro
och kvinnan har varit i centrum. Kretsen har på olika
sätt försökt hitta metoder för att underlätta de
vardagliga sysslorna hemma. För att använda dagens

motto har verksamheten långt gått ut på att leva
hållbart och klimatsmart.

Kursverksamheten har varit med ända sedan kretsen
grundades år 1946. Den första matlagningskursen hölls
redan samma år på Jorv gård. Under de första åren
ordnades det kurser i klädsömnad, täckstickning,
hardangersöm och hur ett bra kök ska vara utrustat.
Vardagssysslorna underlättades genom att kretsen
inköpte en handdriven tvättmaskin år 1950 som
lånades ut åt marthorna för 10 mark om dagen.
Maskinen forslades omkring på en handkärra med
cykelhjul. När de elektriska tvättmaskinerna kom några
år senare var kretsens handdrivna maskin slutsliten av
flitig användning. Tiderna förändrades och likaså
kursutbudet, kretsen har försökt följa med sin tid.  

Kretsen har stickat täcken.  Ami Rantala, Berit
Norrmén, Ulla Nyström, Ruth Åkerlund, Hannele Nybo

Målarkurs 2007 på G18. Harriet Lindroth-Niskanen,
Titti Ågren och Tuula Juslin

Kursutbudet utökades med bl.a. kurser i civilförsvar,
bokförings- och datakurser, kurs i föreningsteknik och
sekreterarkurs. Vi har haft kurser i vegetabilisk
matlagning, ekologisk odling, gröna fingrar, olika
städredskap, vi har målat och skålat med kål som tema
på matkulturdagen 2007, vi har lärt oss hur kemikalier
inverkar på oss kvinnor, gått på första hjälpen-kurs och
hört om barn med Downs syndrom. Vi har fått höra
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om Cely Mechelin, grundare av martharörelsen,
Matilda Wrede, fångarnas vän, Fredrik Pacius från
Hanabäck gård, kompositören av Vårt land, Moder
Theresa, de fattigas vän, Johan Ludvig och Fredrika
Runeberg och Zacharias Topelius. Vi har hört om våld,
mobbning och olika trakasserier och hur man kan
främja sin hälsa samt hurudant arbetet bland fångar
är. Vi har fått höra om kost och näring, användningen
av olika oljor och hur vi skall hitta motivationen för ett
positivt liv. Våra kurser har under flera år haft kvinnans
välmående i olika åldrar som tema och vi har i vår
verksamhet ”försökt tänka utanför ramarna” som vår
isländska medlem Ussa talade varmt för. För nordisk
gemenskap har vi deltagit i Nordiska
kvinnoförbundets, NKF:s sommarmöten, bl.a. mötet i
Rovaniemi år 2014 med temat Gränslösa kvinnor i
norr. Vi har fått höra reseskildringar, bl.a. bestigning av
Kilimanjaro och cykelturer genom Skandinavien till S:t
Petersburg. Brita Pawli från vår egen krets har berättat
om sina upplevelser på resor, bl.a. från Israel och om
kvinnornas förhållanden i Guatemala. 

Bembölekretsen var aktivt med och arrangerade när
den isländska kvinnorföreningen Kvennfélagið Hvöt
besökte Esbomarthorna 11–15.8.2011. Marianne
Blom, Ulla Falkstedt och en isländsk representant

Vi har fått lära oss om pilates, svampar, brandkårens
och Johanniterordens verksamhet, hållbar livsstil och
konsumtion. Vi har hört om de fem världsreligionerna,
judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och
buddismen, vad de har gemensamt och hur de skiljer
sig åt. Vi har hört om inbördeskriget 1918, och Henry
Rask har talat både om Esbo i utveckling under
krigsåren och gett oss Sibelius egen röst. Vi har haft
temakväll om mammografi och tidig diagnosticering av
bröstcancer. Vi har gått på vardagsmiddagar med
Martha, alltså kokat maten, under ledning av

Marthaförbundets konsulent, och ätit tillsammans
efteråt, vi har sett bilder från Esbo, både gamla och
hur områdena har utvecklats, vi har fått en inblick i
diakoniarbetet, hört om Aurora Karamzins liv och
livsverk. Pohjola-Nordens verksamhet har presenterats
för oss och en gång hade vi en antiktivitetskväll med
Bernt ”Morre” Morelius. Vi kunde ha med egna gamla
prylar som ”Morre” berättade om och värderade. 
Kretsen hade under många år gått in för att hålla ett
möte om året som en s.k. matdag. Matkulturdagar har
firats, ost och vin avsmakats, smörgåskakor lagats. Vi
har smakat på exotiska frukter, haft ekokalas,
uppmärksammat den finlandssvenska matkulturdagen.
År 1991 ställde kretsen till med en fin middag hos
medlemmen Greta Juslin på Bell gård. Hon hade
nyligen renoverat sitt kök och det skulle invigas. 
Marthaförbundets konsulent Maria Hackzell lärde oss
att duka vackert, bryta servetter och att tillreda supé,
vilket var en fröjd i det nyrenoverade, fina köket. Med
god aptit avnjöts den läckra middagen,
avocadosoppan med kuvertbröd, grönsaksforellen
med fin potatismos och kaffet med kinuskitårta.

År 1993 satsade vi mycket på projektet MamaLada och
inbjöd alla kretsar i Esbo till vårt möte för att lyssna till
Astrid Nikula som berättade om projektet och de
upplevelsefyllda resorna till Rumänien hon varit med
om då lådorna med hjälpförnödenheter överräcktes. 

Under efterkrigstiden var läslusten stor. Kretsen fick en
donation på 48 böcker och därför bildades inom
kretsen ett handbibliotek med egen bibliotekarie.
Kretsen köpte varje år en ny bok och verksamheten
fortsatte sedan ända till år 1990. Läslusten och
intresset för litteratur har dock inte tagit slut utan fått
nya former. Numera har kretsens medlemmar själva till
varje möte kunnat ta med böcker eller ta med sig hem
böcker som andra haft med. Vi har också haft
författarbesök och fått lyssna till författarna Ulla-Lena
Lundberg, Kjell Westö, Sture Lindholm och Marcus
Rosenlund när de berättat om sina verk. Vi kan ta till
oss Ulla-Lenas ord ”marthorna är nationens ryggrad”
och fundera på om det är en komplimang, en
utmaning eller tilltro, eller en kombination av dessa.

En stor satsning som Bembölekretsen gjorde
tillsammans med Esbo Marthaförening var
altardukarna som donerades till Esbo kyrka år 1994.
Kretsens medlem Greta Juslin donerade tyget och
Sessan Strandberg, också medlem av kretsen, sydde
dukarna, en 5 meter lång ylleduk och tre stycken
mindre dukar. Ett värdefullt arbete som
Marthaföreningen ersatte. Donationen överlämnades
den 1 advent i Esbo kyrka av Ruth Åkerlund, dåvarande
ordförande för både Esbo Marthaförening och
Bembölekretsen samt medlemmarna Greta Juslin och
Sessan Strandberg, och den mottogs av kyrkoherde
Carl-Gustav Henricson.
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Förutom alla föredrag vi haft, ett på varje möte, har vi
också haft annan verksamhet. Vi har ordnat egna
basarer i Bemböle skola under åren 1948–1963. Det
ekonomiska resultatet var ett nog så behövligt tillskott
i kretsens kassa. Sedan blev det ett uppehåll med
basarerna men de återupptogs igen 1985 och hölls
ända till början av 2000-talet då vi beslöt att upphöra
med basarerna tillsvidare. 

Vi har inom kretsen varit noga med vårt välmående
och vår motion. Redan år 1949 bildades en
gymnastikgrupp och en medlem gick på kurs i
Vierumäki för att bättre kunna leda den egna
gymnastikverksamheten. Motionen är fortfarande en
omhuldad verksamhetsform inom kretsen. Vi har bl.a.
deltagit i kampanjen ”Gå för livet” och gick hela 455,5
km sammanlagt, och vi har gått ett yrke för en kvinna.
När Porkala evakueringen uppmärksammades i
Sjundeå deltog kretsen i vandringen som startade från
Sjundby slott och gick över krigstida gränser med
gränsvakter m.m. Under några år deltog vi i Kanontian
i Ekenäs och i Solvalla-marschen och på varje möte har
vi fortfarande pausgymnastik.

Pausgymnastik under ledning av Ulla Falkstedt

Kretsens marthor har deltagit flitigt i de Må bra-dagar
som Esbo Marthaförening arrangerar. Kvarnträsk
5.10.2019

Kretsen har ställt upp och ansvarat för förplägnad och
kaffeservering vid många evenemang under årens
lopp. Vid Esbo kommuns 500-årsjubileum år 1958
deltog kretsen i jubileumsarbetet. Vid sång- och
musikfesterna var kretsen med många gånger och
skötte trakteringen, år 1962 då Österbottens sång- och
musikförbund gästade Esbo och åren 1963 och 1966
vid Mellersta Nylands Sång- och musikförbunds
sångfester på Glims och år 1971 vid den stora
sångfesten på Glims.

Också inom den egna kretsen har intresset för sång
och musik varit stort. År 1955 bildades Jungfrukören,
en humoristisk kör med egen fana och en ca 30 cm
lång stämgaffel som tillverkats i järnvägens smedja.
Kören var ytterst populär och uppträdde på olika fester
och födelsedagar under många år. Utstyrseln som
körmedlemmarna hade var gammal, och enligt
hörsägen delvis efterlämningar från Träskända gård då
huset skulle tömmas och allt som fanns kvar skulle
städas bort. Bl.a. uppträdde kören på
Järnvägstjänstemännens fest och på hotell Klaus Kurki.
Kören somnade bort och fanan donerades till Glims
hembygdsmuseum och var med på en utställning om
marthaverksamheten år 2004 på Glims. Stämgaffelns
öde är en gåta. Intresset för sång lever fortfarande
kvar inom kretsen och en ny kör Bembella såg dagens
ljus år 2016. Vi har också fått njuta av Fanny
Hellströms vackra solosång till ackompanjemang på
piano eller gitarr några gånger på våra fester och
möten.
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Jungfrukören 2005. Harriet Valkama, Hannele Nybo,
Christina Savunen , Ulla Nyström, Ulla Falkstedt, Ebba
Dahlin, Ruth Åkerlund, Rosi Weurlander

Bembella uppträdde på Esbo Marthaförenings 110
-årsbrunch på Finlandiahuset 2016. Åsa Boxberg, Tuula
Juslin, Marika Hellström, Anne Karlsson och Marina
Eklundh

Kretsen deltog i kaffeserveringen på Esbo svenska
församlings bönlördagssamlingar på Fallåker år 1964
och 1965 och i missionsdagarna med 300 deltagare i
Esbo år 1991. Kretsen ansvarade också för
kaffeförplägnaden vid De gamlas afton på Fallåker år
1964 med professor Otto Weckström som talare. År
2000 startade evenemanget Kulturen vid ån i Esbo
centrum och pågick till år 2018. Esbo Marthaförening
ansvarade för mat- och kaffeserveringen och kretsen
deltog i försäljningsarbetet. Nu hålls
kulturevenemanget i mindre skala med Lagstad
hembygdsförening som huvudarrangör.

När Finland firade 90 år av självständighet talade
Marthaförbundets hedersordförande Anna Ehrnrooth
på vårt möte om marthaverksamhet under 90 år. Ett
minne från Marthaförbundets årsmöte på Åland år
2008 är de oförglömliga orden ”kvinnan är som en
rågåker, åldras inte, mognar bara.” 

Anna Ehrnrooth talar på kretsens julmöte 3.12.2017.

Under många års tid prenumererade kretsen på
tidningen Husmodern och senare på tidningen Martha
till Jorvs sjukhus och Bemböle rådgivning.

Det är också en tradition i vår krets att vi på varje möte
får höra en betraktelse som läses av vår
hedersordförande Ann-Mari Rantala, vi sjunger på
varje möte en inledningssång som mötets värdinnor
har valt, vi har varje gång också haft pausgympa under
ledning av Ulla Falkstedt varefter vi druckit kaffe. Våra
egna medlemmar har visat både kreativitet och
skaparglädje och det är många som har ställt sitt
kunnande till förfogande.  Vi har pysselkvällar då vi
t.ex. binder kransar till jul eller gör påskpynt allt under
ledning av våra egna skickliga florister.  En gång i
samband med Esbodagen hade vi en utställning av
våra egna medlemmars handarbeten, porslinsmålning,
garntovning, stickprodukter, träarbeten,
blomsterarrangemang, målade tavlor m.m. Det finns
tusenkonstnärer bland oss. 

När Marthaförbundet och Marttaliitto gemensamt
firade 120 år ordnades det i hela landet en ”Världens
största marthakväll”. Kretsen ordnade en tvåspråkig
marthakväll tillsammans med Tuomarilan martat och
festen hölls på Lagstad hembygdsgård 31.1.2019. Vi
skålade, sjöng och åt och hade det trevligt. Historiken
framförde vi också på två språk. Med anledning av
jubileumsåret sammanställde vi en utställning med
marthaprodukter från olika tider. Utställningen fanns
framsatt först i biblioteket i Entresse och sedan i
biblioteket i Iso Omena. 
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Marthatårta avnjöts på Världens största marthakväll.

 
Medlemsantalet

När föreningen grundades år 1946 fick kretsen genast
33 medlemmar. Det medlemsantalet hölls ganska
stabilt under ca 30 år. Sedan kom en tid av trötthet och
medlemstalet sjönk till 24. Det talades rent av om att
kretsen kunde upphöra. Efter ordförandebyte kom
man fram till att någonting måste göras, kretsen och
marthorna måste följa utvecklingen och finnas i tiden.
Nya medlemmar anslöt sig och några gamla
medlemmar hittade vägen tillbaka. Medlemsantalet
steg till över 30. 

När vi kommer in på 2000 talet kom ett uppsving i
medlemsantalet som ökade år för år för att nå sin
kulmen år 2018 med 65 medlemmar i kretsen, under
ett år fick vi rent av 11 nya medlemmar. Våra
informationskanaler utvecklades också. Fr.o.m. år 2016
har kretsen en egen hemsida på nätet och   sedan 2019
är den med på Facebook. Marthaverksamheten hade
överlag fått medvind, men en stor orsak är säkert att
de stora årskullarna som föddes mellan 1945–1947
efter krigsåren hade kommit i pensionsåldern och
behövde någon meningsfull verksamhet att engagera
sig i.

Samarbete 

När man är flera är man starkare och Bembölekretsen
har haft ett bra samarbete med andra kretsar och
andra organisationer i Esbo. Kretsen har blivit inbjuden
och vi har inbjudit andra kretsar till oss på möten och
evenemang, t.ex. kretsarna Köklax, Norra, Noux,
Mattby och Marthini. Med den finska
marthaföreningen Tuomarilan Martat har vi haft
kontakt under flera år. Vårt samarbete med Föreningen
Folkhälsan i Esbo socken gäller främst
stretchgymnastik och vattengymnastik samt att vi på
kretsens möten har kunnat sälja både lucia- och
majblomsmärken samt Folkhälsans kalendrar. 

Ända sedan kretsens begynnelse har Esbo Mellersta
Ungdomsförening legat kretsen varmt om hjärtat. Efter
kriget var ungdomsföreningens hus Fallåker i ytterst
dåligt skick och kretsen hjälpte till att både städa,
skura, lappa och sy gardiner samt köpa in kastruller
m.m. attiraljer till köket. Kretsen uppvaktade när
Fallåker firade 100-årsjubileum. Samarbetet med Esbo
svenska församling har på senare tid varit mest
diakonihjälp. Via diakonin har kretsen haft två s.k.
fadderfamiljer som vi har kunnat hjälpa ekonomiskt på
så sätt att vi har införskaffat matprodukter en gång per
månad åt familjen. Församlingen tog kontakt med
Esbo Marthaförening gällande Marthornas kyrkdag
som firats på Marie Bebådelsedagen i Esbo kyrka.
Kretsen har deltagit både med förberedelserna och i
själva mässan. 

På 1950- och 1960-talen hade kretsen Pellinge
marthaförening som vänförening. Kretsen besökte
dem och de besökte oss många gånger och
sammankomsterna var alltid lika glada. År 2004
besökte kretsen marthorna i Virkby.

Vi ska inte glömma Esbo Marthaförening, kretsens
moderförening. Esbo Mf ordnar mycket egen
verksamhet som är tillgänglig för alla föreningens
kretsar och medlemmar och deltagandet har kunnat
sponsras betydligt. Kretsens medlemmar har deltagit
flitigt. Föreningen har årligen ordnat en höstresa som
oftast har fått ca 100 deltagare, en gång behövdes det
rent av tre bussar för att alla skulle rymmas med på
höstresan till Själö. Många teaterbesök under åren har
vi gjort både till professionella teatrar och till
amatörteatrar, bl.a. sommarteatrar. Nämnas kan besök
till Marskin Maja och sommarteatern Okänd soldat i
Harparskog, en otroligt fin satsning av amatörteatern i
västra Nyland.

Understöd och social verksamhet

Bemböle Marthakrets har ända från början haft ett
starkt socialt samvete, stark vilja att hjälpa behövande
både här i hemlandet och utomlands. Soldaterna i
Dragsvik blev under de första åren av kretsens
verksamhet ihågkomna med julpaket och några
tackkort finns sparade. Senare har beväringarna fått
stickade sockor ett antal gånger. Med anledning av
Finlands 100-årsjubileum som självständigt land 2017
deltog kretsen i ett landsomfattande projekt där det
stickades sockor enligt ett visst mönster åt landets alla
veteraner och lottor.

Kretsen har stött Tunabergs servicehus med
penningbidrag. Några år, 2017–2019, hjälpte vi till med
matlagningen på servicehemmet Hulda och Malva, ett
samarbete med Köklax Marthakrets.
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Med penningbidrag har vi stött både flyktinghjälpen i
Agadir och byggandet av en brunn i Can-Can i Indien.
Vi har deltagit i lumpinsamling på Esbo gård och i Esbo
FBK:s pappersinsamling. Patienterna på
bäddavdelningen på Morby sjukhus/hälsocentral har
blivit bjudna på kaffe med dopp och till CP-barnen på
Folkhälsans habiliteringsavdelning köptes en
kommunikationsdator år 1989. Vi har understött
Medi-Heli, barnen på Jorvs sjukhus och Rosa bandet
för bröstcancersjuka. 

År 2007 var Esbo stad Unicef-stad och marthorna
sydde dockor. Totalt, kretsens dockor medräknade,
syddes 1 700 dockor som adopterades i Esbo, och
intäkterna, 35 000 euro, gick till Unicef. År 2018 sydde
kretsen 100 stycken tygtaxar som gavs till
Centralbrandstationen i Esbo för att i ambulanserna
ges åt små barn som trygghet vid olyckshändelser. Vi
samlade också ihop sanitetsprodukter, schampo,
skönhetsprodukter m.m. till necessärer som vi
skickade till Lettland och Litauen med
missionsföreningen i Ekenäs. Vi har också samlat ihop
ryggsäckar för förstaklassister i nämnda länder. Vår
systerorganisation MartaCentr i Lettland har vi
understött med inbetalningar via Marthaförbundet. 

Hannele Nybo och Marianne Blom överräckte
mjukistaxar till räddningsverket.

År 1991 och 1992 deltog kretsen i Mellersta Nylands
Marthadistrikts insamling MamaLada. Kläder skänktes
och pengar donerades för inköp av sanitetsvaror.
Kretsens medlemmar deltog i sorterings- och
packningsarbetet innan lådorna skickades till
Rumänien.  År 1994 syddes 40 stycken tygkassar som
fylldes med livsmedel och delades ut åt arbetslösa via
Esbo församlingens diakonissor. Via Nada skickades
kläder till Bosnien år 1994.

Kretsen har årligen understött både Finlands Lucia och
Esbo Lucia. Församlingens kriskassa har understötts,
likaså Gemensamt ansvar, gatubarnen i Tallinn och
köldoffren i Karelen. Till Tjernobylområdet i
Vitryssland sändes stickade filtar, sockor, vantar och
kläder år 2003 och ett penningbidrag inbetalades. På
senare tid har kretsen ombesörjt att
flyktingförläggningen i Kilo biståtts. Ett tjugotal
intresserade pojkar har fått lära sig matlagning och
Esbo Marthaförening har betalat för ingredienserna.
På samma sätt har veteraner, veteranänkor och lottor
erbjudits Må bra-dagar på Kauniala. Det har funnits
flitiga stickare i kretsen och hundratals sockor åt
herrar, damer och barn har stickats och donerats till
behövande via Hyvä Arki, Pellas skyddshem, de
hemlösa och diakonin. Förskolebarnen i Bemböle och
Lagstad förskolor har fått sockor och till de nyfödda
barnen på Jorvs sjukhus har vi stickat både tröjor,
mössor och sockor.

Sockorna från kretsens uppskattades av
Lagstadsbarnen.

Bemböle skola har under årens lopp blivit
ihågkommen på många olika sätt, bl.a. genom bidrag
för inköp av radio, böcker och stipendier för barnen vid
våravslutningarna. År 1995 bekostade kretsen
tillsammans med Föreningen Folkhälsan i Esbo socken
en teaterföreställning, Mamma Mu och kråkan, som
glatt uppskattades av skolbarnen. År 2003 deltog
kretsen i renoveringen av skolans handarbetsrum. 
Kretsen har gett alla nya medlemmar
marthamedlemsmärket och har uppmärksammat egna
medlemmar vid bemärkelsedagar med marthavasen
eller med inbetalning till Anna Ehrnrooths fond. Vid
sjukdom har kretsen önskat snart tillfrisknad med
blommor, och till julen har våra hedersmedlemmar
blivit ihågkomna med blommor.  
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Gå ett yrke till en kvinna 2020 i Träskända park. Nina
Martola, Anita Lindström och Tuula Holmberg

Fester, utfärder, resor

Förutom att vi deltagit i resor som Esbo
Marthaförening har ordnat har vi också arrangerat
egna resor både inom landet och utomlands. Elisabeth
Beaurin-Pihkala, kretsens medlem, arrangerade och
guidade medlemmarna på en resa till Paris år 1974. År
1976 gjordes en andra resa tillsammans med Elisabeth
B-P som guide, denna gång till Rom därifrån utflykter
gjordes till Florens, Neapel och Capri.  Dessutom
gjordes s.k. Länsstolsresor med henne på kretsmötena
där hon berättade om sina resor till Afrika, Indien och
Egypten.

Kretsen har gjort många egna teater- och operabesök
och utfärder under årens lopp. Som en klar pärla lyser
utfärden till Mäntyharju sommaren 1995 då vi besökte
världens näst största träkyrka som rymmer 2 500
personer. Där hörde vi en oförglömlig konsert med vårt
lands främsta internationellt kända sångare. Vi
besökte Salmela konstcentrum och var med om en
båtutflykt till en holme med en gammal gravgård och
kapell. Samma år besöktes också presidentbostaden
Talludden och det nyrenoverade presidentslottet. När
vi firade kretsens 60-årsjubileum gjorde vi en
jubileumsresa till Tallinn.

Utlåtanden och initiativ

År 1992 gav kretsen ett utlåtande till Esbo stads
områdesdelegation gällande Stam-Esbo. Kretsen
svarade även på Marthaförbundets förfrågan om hur

marthaverksamheten borde utvecklas. Till
Marthaförbundet framförde vi också 1993 ett
önskemål om att förbundet skulle vara framsynt och
bidra till att försvars- och säkerhetskurser av
informativ karaktär skulle ordnas. Det kunde göras i
samarbete med Försvarsmakten för att kvinnor och
andra deltagare skulle lära sig rätt handlingssätt i
krissituationer. År 1996 ordnades sedan sådana kurser
på svenska, och de kurser som idag ordnas går under
namnet NASTA-kurser.

Kretsen har svarat på och givit sina synpunkter på
Stam-Esbos områdesdelegations/Kanta-Espoon
alueneuvottelukuntas förfrågan om social- och
hälsovården i Esbo. Kretsen har också aktivt under
flera år sänt in förslag till Esbo stads kulturnämnd på
personer som kunde utses till brobyggare för svenska
språket, d.v.s. finskspråkiga personer som i sitt arbete
tjänstvilligt och gärna talar och betjänar invånarna på
svenska. Ännu har vi inte hörsammats.

Sammanfattning

Vid sammanställningen av denna historik har jag utgått
från två tidigare sammanfattningar över kretsens
verksamhet, dels en återblick på 50 års verksamhet,
dels ett sammandrag efter 60 års verksamhet,
protokoll och årsberättelser. I historiken över Esbo
Marthaförening 1906–2006 finns ett avsnitt över alla
föreningens kretsar, också Bemböle Marthakrets. Ändå
är det här bara ett plock ur den digra verksamheten,
men jag har försökt få med det mesta och viktigaste.
Våra medlemmar har visat både kreativitet och
skaparglädje och det är många som har ställt sitt
kunnande till förfogande med föredrag, förevisningar
och undervisning på våra möten. Det finns
tusenkonstnärer bland oss. Tusen tack till alla för fint
engagemang! 

Hos föreningar som verkar på frivillig basis samlas med
tiden ändå material som behöver sparas. Ofta blir dock
sådant material liggande hos någon på någons vind
och göms och glöms bort. Det är synd. Mången frivillig
verksamhet är av stor kulturell betydelse för orten och
för utveckling av samhället och skulle behöva sparas
för bl.a. framtida forskning. Inom Bemböle
Marthakrets föddes tanken en gång om att föra
protokoll och årsberättelser till Esbo stadsmuseum i
WeeGee-huset i Hagalund. Där togs de emot för
uppbevaring och finns för utlåning vid behov. Dit
fördes också gamla marthadräkter efter utställningen i
biblioteken i Entresse och Iso Omena. 
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Mycket har vi gjort under årens lopp, men så kom
covid-19, coronapandemin som erövrade hela världen,
och vi har inte kunnat göra någonting. I mars 2020
stängdes landet och i synnerhet Nyland blev isolerat.

På grund av smittspridningen, och försöken att
förhindra den, har vi inte kunnat träffas och ha vanlig
verksamhet. Ändå har vi fått regelbunden information
om annulleringar och fortsatta planer per e-post och
brev som vår ordförande Tuula Holmberg skickat ut,
tack för det! För vi ger inte upp hoppet. Vi följer
myndigheternas rekommendationer och åtgärder och
med gemensamma krafter och sunt förnuft skall vi
vinna över pandemin och återgå till en ny normal tid.  

Medlemmarna är kretsens och hela martharörelsens
viktigaste resurs. Det är trevligt att vara martha.
Tillsammans är vi starka, tillsammans trivs vi och mår
bra, tillsammans skall vi leva i tiden, utvecklas och
anamma dagens och morgondagens utmaningar,
stöda, respektera och uppskatta det arbete vi gör.
Tillsammans fortsätter vi att utveckla och tro på vår
gemensamma marthaframtid.

Esbo den 12 juli 2021

Märkning av sockor och stoppning av mjukistaxar på
ett kretsmöte 1.4.2019

Marianne Blom

Kretsmöte 2.9.2019 i Lagstad hembygdsgård
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Äntligen! Efter en vinter av inställda möten kunde Bemböle Marthakrets samlas till picknick i Rosenparken
utanför Lagstad hembygdsgård i juni 2021

Sammanställning över kretsens tidigare ordförande, sekreterare och kassörer

Ordföranden i Bemböle Marthakrets:

Ester Fransman 1946
Vera Wickholm 1947–1951
Helmi Andersson 1952–1960
Gretel Lundell 1961–1969
Elin Blomberg 1970–1985
Ruth Åkerlund 1986–1995
Ann-Mari Rantala 1996–2011
Marianne Blom 2012–2018
Tuula Holmberg 2019–

Kassörer i Bemböle Marthakrets:

Edit Alroos 1946–1948
Mary Wessman 1949–1953
Ruth Åkerlund 1954–1968
Berit Norrmén 1969–1976
Ulla Lindström 1977–1988
Gunvor Frigren 1989–2000
Harriet Valkama 2001–2009
Anita Lindström 2010–

Sekreterare i Bemböle Marthakrets:

Ester Lönnberg 1946–1948
Saga Grönholm 1949–1951
Ea Molin 1952–1960
Ulla Rosenström 1961
Ulla Nyström 1962–1970
Elisabeth Beaurain-Pihkala 1971–1978
Ulla Nyström 1990–1991
Ulla Lindström 1992–1995
Ros-Maj Weurlander 1996–1998
Ulla Falkstedt 1999–2009
Titti Ågren 2010–2016
Åsa Boxberg 2017–

Layout: Nina Martola

Foton från kretsens arkiv


