VERKSAMHETSBRÄTTELSE för år 2021
INLEDNING
Även detta år blev ett förändringarnas år, då det fortsättningsvis krävdes
anpassning till undantagstillstånd och en annorlunda vardag. Vi var tvungna
att fortsätta kampen mot den gemensamma fienden, fast vi redan upplevde
att vi fått nog av den. Vi gjorde vårt bästa för att planera in givande
program som dock om och om fick ställas in och om.
Vi såg framemot bättre tider och hoppades på att kunna fira vår förening
som i år fyllde 75 år.
Eftersom allt var nedstängt blev vi åter ”hemlösa” och måste ordna
mötesplats för våra möten, trots att vi inte visste NÄR man nästa gång kunde
mötas. Kasabergskolans matsal reserverades men, när vi fick veta att vi kunde
hyra in oss i Metodistkyrkans församlingssal, beslöt vi hyra församlingssalen då
den var trivsammare och så kunde vi även understöda församlingen.
FÖRTROENDEVALDA
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
Ordförande

Marianne Carlson

Omvald

Catharina Brandt-Vahtola

Omvald

Margaretha Gylling

Omvald

Barbara Lindholm

Omvald

Marianne Svartbäck

Omvald

Carola Juselius

Omvald

Vilma Stenius

Omvald

Mia Broman

Omvald

Mona Bergring

Omvald

Gunhild Öhman

Omvald

Susanna Ahlfors

Omvald

-

Ersättare

Eftersom vi blev tvungna att ordna årsmötet 2021 som ett TEAMS möte
konstaterades att omval av alla förtroendevalda var den bästa och enklaste
lösningen gällande valet av de förtroendevalda. Alla var införstådda med
att förlänga sitt mandat och fortsätta sina uppdrag inom styrelsen.
Förslaget godkändes på årsmötet som genomfördes 25.2.

STYRELSEN FÖR ÅR 2021 från vänster; Carola Juselius, Catharina
Brandt-Vahtola, Mia Broman, Marianne Svartbäck, Margaretha Gylling,
Mona Bergring, skymd Vilma Stenius, Barbara Lindholm, Gunhild Öhman.
Ordförande Marianne Carlson saknas då hon tagit bilden.
STYRELSEN har samlats till möte 12 gånger under året.
Även detta år gällde det att vara kreativ för att kunna förverkliga våra
möten. Under året hade vårt sätt att träffa varandra, arbeta och umgås,
förändrats. Nu gällde det för styrelsen att träffas på olika digitala plattformar
eller ute i trädgården, då inomhus mötena var fram till sen höst omöjliga.
Utöver fem Zoom-möten blev det några möten ute i trädgården och ett hos
Marthaförbundet i deras lokaliteter. Som tur hade vi på hösten möjlighet att
mötas några gånger på Villa Junghans, vilket gjorde det lättare att planera
inför vår julfest och vårt 75-års jubileum.
VERKSAMHETSGRANSKARE OCH ERSÄTTARE
Även här gällde samma som för styrelsen. Verksamhetsgranskarna
Yrsa Lannert och Ulla-Rita Blomqvist även som ersättarna Ilse Berg och
Veronica Fellman omvaldes.

OMBUD VID DISTRIKT- OCH FÖRBUNDSMÖTE
Ordförande Marianne Carlson har fungerat som styrelsemedlem i Mellersta
Nylands Marthadisrikt med Carola Juselius som suppleant.
Inom distriktet fortsatte arbetet med förberedelserna för nedläggningen av
distriktsnivån, då man på förbundets höstmöte 2020 antog förslaget om att
framöver möjliggöra en organisationsmodell med tre nivåer i stället för fyra.
Hösten 2021 blev det aktuellt med nedläggningen av distriktet och beslutet,
som måste fattas vid två på varandra följande möten. Vid vartdera mötet
skulle förslaget om upplösningen omfattas av minst ¾ delar av de givna
rösterna. Eftersom Grankulla Marthaförening enhälligt röstat för
nedläggningen var det nu av största vikt att ha representanter vid vartdera
mötet.
Våra representanter var;
Inger Lindroos
Gunilla Löfstedt-Söderholm
Barbro Ramstedt
Gunilla Hamro-Drotz
Rita von Knorring
Gunhild Öhman
samt ordförande Marianne Carlson, som dock inte hade rösträtt.

Efter mötena var nedläggningen ett faktum och distriktet upplöst.
Framöver får man så ett bättre demokratiskt underlag då varje förening som
står direkt under förbundet kan sända föreningens egna ombud till förbundets
årsmöte.

MEDLEMMAR
Förhoppningsfullt hade vi som ett övergripande mål att få med så många nya
medlemmar som möjligt för att kunna arbeta för en bättre värld en dag i
taget. Tyvärr har vi nu tappat medlemmar då vi inte kunnat rekrytera i
vanlig ordning. Detta eftersom vi var tvungna att ställa in all planerad
verksamhet under hela våren och långt in på hösten.
Vid slutet av året hade vi totalt 122 medlemmar.
UPPVAKTNINGAR
Till vår stora glädje kunde vi förverkliga vårt 75-årsjubileum och då precis
som tidigare år uppvakta dem som fyllt jämna år under såväl 2020 som
2021 med ett Martha smycke. Av totalt 15 jubilarer var 6 närvarande.

Därutöver hade vi glädjen att premiera våra medlemmar och dela ut stora
silvermärket till;
Margaretha Gylling
Mona Bergring
Ingrid Lindqvist–Stenman
Iselin Krogerus-Therman
Catharina Brandt–Vahtola (frånvarande)
Vi kallade även Susanna Ohls till vår hedersordförande som tack för att hon
befrämjat föreningens verksamhet under många år och varit en stark
drivkraft i föreningen. Hon har haft betydande förtroende- samt
styrelseuppdrag och ansvarat för uppgifter som varit värdefulla för föreningen
utöver att hon fungerat som föreningens ordförande totalt 10 år.

ÅRETS PROJEKT
Tyvärr kunde vi inte heller under året 2021 förverkliga planen på vårt
DOGGY BAG – minska matsvinn projekt från år 2019, då coronaviruset satte
stopp för det.
På hösten 2020 föddes tanken bland Marthorna att påverka staden för att få
ett Seniorboende till Grankulla. Man beslöt att tillsätta en arbetsgrupp, vars
uppgift var att utarbeta en motion till Grankulla stad gällande Seniorboende i
Grankulla.
Eftersom vi ville ha representanter från de olika svenska samfunden tog det
ett tag, rättare sagt fram till början av året 2021, innan representanterna
var valda.
Arbetsgruppens medlemmar;
Marianne Carlson

Grankulla Marthaförening, sammankallare

Ulla-Rita Blomqvist
Carola Juselius
Mona Ehrström-Tegengren
Marianne Svartbäck

”
Grankulla svenska pensionärer
”
Äldrerådet

Tyvärr kom vi inte omedelbart igång p.g.a corona pandemin och vi kunde ha
vårt första möte först den 24.5.2021. Efter sommaren kom vi i gång på

allvar. Vid ett möte i september gjorde vi en plan för vårt kommande arbete
och hade många intressanta diskussioner.
Vi träffade stadsfullmäktigeledamot Johan Johansson som kunde berätta om
Folkhälsan konceptet samt Bo-Christer Björk som var väl insatt i stadens
planer och hade många goda synpunkter som gjorde att vi hade lättare att
komma vidare i vårt projekt.
Vi bräddade basen för initiativet och kontaktade ordförande för KSSry Pekka
Särkkä, som även lovade för sin del lobba vad han kunde.
Nästa steg blev kontakten med Gunilla Löfstedt-Söderholm som nu var
nyinvald fullmäktigeledamot och kunde föra saken vidare inom SFP samt
fullmäktige. Den 20.12 inlämnades en motion till fullmäktige.
Vi kontaktade även KOJAMO som äger fastigheterna vid Stationsvägen, för
att uppmärksamma dem på behovet av ett seniorhus / -boende.
Till vår stora glädje framskred projekt trots allt väl under året.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Webbplatsens betydelse för informationsgången till medlemmarna under året
har varit uppenbar, då vi återkommande har blivit tvungna att ställa om våra
program. Samtidigt har webb-sidorna och informationsflödet ytterligare
utvecklats för att kunna förmedla aktuell information.
Under året sändes 7 medlemsbrev och 2 ordförandebrev till medlemmarna
per e-post. Dessa finns även på vår webb-sida.
FÖRENINGENS VERKSAMHET
Trots att vi åter genomlevt ett mycket säreget och tungt år med
coronapandemin, kan vi trots allt med glädje blicka tillbaka på ett rätt
händelserikt år med en del roliga aktiviteter.
Våren blev annorlunda då inga program gick att förverkliga. På hösten
däremot lättade läget tillfälligt för några månader, då även covidintyget togs
i bruk. Detta gjorde att vi till vår stora glädje nu kunde förverkliga några av
våra inplanerade och återkommande annullerade tillställningar.
VÅREN
Eftersom året inleddes med en hel del restriktioner blev vi åter tvungna att
ställa in flera av våra redan inplanerade tillställningar under i stort sett hela
våren fram till maj.

Genomförda program under året var;
Maj

Kulturvandring i Grankulla 19.5
Äntligen blev det möjligt att sammankomma och hålla en fysisk
träff ute i naturen, om ändå med försiktighetsåtgärder.

Catharina Brandt-Vahtola guidade ett tiotal Marthor längs en rutt
i de nordvästra delarna av Grankulla.
Juni

Den 3 juni samlades tolv glada Marthor på en SMART FISK kurs
och tillredde hälsosamma rätter av olika vilda fiskar på öppen eld
vid vindskyddet i Kasabergsskogen.

HÖSTEN
På hösten lättade läget något gällande covid-19 smittan och nu
vågade man åter försiktigt planera in program som vi väntat på att få
förverkliga. Allt dock med största försiktighet och utgående från
myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.
I slutet av året gav covid-intyget möjlighet att förverkliga vår julfest.
Hösten inleddes med vår redan traditionella skogsvandring.
September

Den 1 september blev det skogsvandring, denna gång
med temat skogens bär.
Nu samlades 16 förväntansfulla Marthor för en
skogsvandring i Kasabergsskogen. Efter vandringen
samlades vi för att få mera information om skogens bär
av Carola Juselius. Samtidigt avnjöt vi svamp- och
bärpaj, brödost med hjortronsylt och smakade på olika
varma drycker.

Månadsmöte

Den 8 september vågade vi för första gången sitta ned vid
en kopp kaffe tillsammans, det var en lyxig upplevelse.
Vi följde restriktionerna bokstavligt, vilket betydde ett
begränsat antal deltagare med minst 2 meters
säkerhetsavstånd mellan varandra. Nu träffades vi första
gången i Metodistkyrkans församlingssal och kvällens tema
var ”Livet efter corona” då vi funderade över vilka
positiva saker coronan fört med sig.

OKTOBER

MATKULTUR DAGEN firades 13.10
Då åt vi gott tillsammans ”FRÅN NOS TILL SVANS” och
firade så 30 års jubiléet för matkulturdagen i
Metodistkyrkans församlingssal med 33 glada marthor,
medan STEFAN och STAFFAN underhöll oss.

Lilla Teatern

26.10
Biljetterna som var reserverade redan på våren till
pjäsen ONCE inlöstes nu och 13 marthor vågade sig till
teatern och såg pjäsen.

Expedition Martha

ordnades i Solvalla 30.10 och Grani marthorna deltog
med en egen hurtig 6 personers grupp.
Vid tillfället ordnades tävlingar där man testade
marthakunskaper.
Förutom gruppen är vi alla stolta över att
”GraniSmartha” gruppen vann vandringspriset.

På bilden från vänster:
Carola Juselius, Rita von Knorring, Carita Skogström, Monica
Heimbürger, Barbro Ramstedt (skymd), Marianne Svartbäck.

Vandringspriset med ingraverad plakett på baksidan

November

Den 10 november kunde vi äntligen förverkliga pjäsen
”Enbää och Lundbää släpper loss” som förflyttats från år
2020 flera gånger framåt. Nu samlades 31 marthorna +
10 avec på Villa Junghans för att se pjäsen.

December

Äntligen kunde vi fira julfest 8.12 och samtidigt vårt
75-års jubileum. Nu samlades vi vid vackert dukade bord
i kyrkans församlingssal där vi hälsades välkommen med
varm Galliano glögg och sedan åt en god middag med
temat ”Mat från olika länder”. Lucia med tärnor besökte
och sjöng för oss liksom även kören där några av våra
egna marthor deltog. Festen förgylldes med att vi
premierade 5 av våra medlemmar med stora
silvermärket samt kallade Susanna Ohls till vår
hedersordförande.

Uppvaktning

Den 20.12 uppvaktade vi vid Sigrid Starcks grav.

vid graven

Föreningens grundares minne hedrades av ordförande
Marianne Carlson tillsammans med Sigrids barnbarn
Gunilla Hamro-Drotz.

EKONOMI
Det goda med pandemin har varit att utgifterna inte har ökat utan tvärtom
har vi sparat en hel del då vi inte kunnat förverkliga alla de planerade
programmen. Därutöver har vi flitigt anhållit om bidrag som vi även beviljats.
Förutom understödet från Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla ansökte vi även om
understöd från Marthaförbundet. Då Mellersta Nylands Marthadistrikt
upplöstes tilldelades vår förening 1 338 € av de medel som blev kvar på
distriktets konto och detta gav ett välkommet tillskott i vår kassa.
Enligt tidigare gjort beslut har utomstående, kvinnliga föreläsare på våra
möten fått ett Marthasmycke som tack och på detta sätt har vi finansiellt
understött kvinnocentret Centres Marta i Lettland. I år beslöt vi att framöver
ge de manliga föreläsarna ett par handstickade Marthasockor.

VÄLGÖRENHET OCH SAMARBETE
Vi ville också detta år sprida glädje för så många som möjligt och under året
ordnades även några välgörenhetsprojekt.
BABY-PIPON
Som tidsfördriv under corona året hade Lena Söderholm-Tana stickat
baby pipon, som vi fick motta, för att sedan vidare donera dem till Jorvs
sjukhusförlossningsavdelning. Tillsammans med Catharina Brandt-Vahtola
överlämnade Marianne Carlson mössorna till Katja Nugent den 9.3.

PÅSK och JULGÅVAN
På våren deltog vi i den stora påsk utmaningen PÅSK GÅVAN och inför julen
ville vi fortsätta med JULGÅVAN. Vi tillredde hemgjorda matgåvor som
överräcktes med julhälsning från oss via hemhjälpen till seniorer som
hemvården i Grankulla har kontakt med.

Bild av påskgåvorna

Insamling och donationer
Vi samlade även in allt som var ”överlopps” hemma för att sedan donera
detta till Johanna Cedergren samt Hope, som sedan distribuerade allt vidare
till de behövande.
Vi ville också detta år sprida julglädje till behövande familjer i Grankulla,
varför vi donerade 180 € till Grankulla församlingen och 150 € till
Metodistkyrkans församling som sedan via diakonissan förmedlade bidragen
som en julhälsning till de behövande Grankulla familjerna.
Precis som tidigare år understöddes även Lucia insamlingen detta år med
100 €.
Det samarbete som inleddes senaste år med Hagelstamska högstadiet fortsatte
även i år och vi donerade två Marthakokböcker, Skogens smaker samt
Knytkalas broschyren, för utdelning som stipendium till eleverna.
Vårt samarbete med Grani Närhjälp ry. fortsatte då de var delaktiga vid
insamlingen av julgåvan. Genom att vara deras medlem understöder vi dem
även ekonomiskt.
Styrelsen

