
     Välkommen med som medlem i 
            Bemböle marthakrets! 

                         
 
Månatliga kretsmöten hålls första måndagen i månaden 
kl 18.30 på Lagstad hembygdsgård   
på Gamla Lagstadsvägen 4 i Esbo centrum. 
 
På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe med tilltugg och går 
igenom mötesärendena. Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag.  
 
Följ marthainfo på vår 

Webbsida: bembole.martha.fi 
Facebook: Bemböle Marthakrets 

På webbsidan finner du bl a evenemangslistan med detaljerad info med 
pris- och betalningsuppgifter inkl. referensnummer. 
 
Medlemsavgiften fastslås årligen. Avgiften år 2020 är 25€ för helår och 
15€ för halvår. Betalas till kretsens konto i februari/oktober. Ingen avgift 
betalas direkt till Marthaförbundet. 
 
Bemböle marthakrets bankkonto 
för inbetalning av medlemsavgift och 
diverse aktiviteter: FI45 405547 5430 4879 
 
Deltagaravgifterna  för marthaaktiviteterna (resor, teater- och 
museibesök) är oftast reducerade och gäller bara för medlemmar. Andra 
deltagare, t ex avec och barn, betalar gruppris alternativt fullt pris. 

Medlemmarna är turvis värdinnor  (2 marthor/kretsmöte) enligt en 
halvårsvis utgiven värdinnelista. Ifall man har förhinder bör man själv 
kontakta följande på listan. 80-år fyllda samt ordförande och sekreterare 
är befriade från värdinneuppgiften. Marthakassen plockas upp efter mötet 
från köket av följande värdinnor. Värdinnorna kokar och bjuder på kaffe 
med sött och salt tilltugg för ca 40 personer. Kom ihåg också laktos- och 
glutenfritt. 
 
Lotteri ordnas på mötena och medlemmarna ska gärna ha med sig en 
vinst till lotteriet. Priset är 1€/lott och varje medlem kan få högst 2 vinster. 
 
Fotografering sker under möten och övriga aktiviteter. Ifall du inte vill att 
du syns på bilder vi tar för webben och Facebook önskar vi få info om det. 
 
Som allmän information: 
Finlands svenska Marthaförbund -> Mellersta Nylands Marthadistrikt -> 
Esbo Marthaförening  (nio kretsar) -> Bemböle Marthakrets (dryga 60 
medlemmar). Medlemmarna kan delta i alla de aktiviteter som Esbo 
Marthaförening ordnar. 
 

Sista visan: Nu går sista visan 
Dej vill vi sjunga för. 
Vi behöver varandra 
Du och jag och dom andra,  
som står utanför. 
Låt den sista strofen 
bli till en sång vi minns.  
Tack för att jag får ha dig 
tack för att alla finns.  

 
Tilläggsinformation får du av: 
Ordförande: Tuula “Tupu” Holmberg 
Telefon: 040 763 0035 
E-post: tupu.holmberg@gmail.com 
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