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Hej alla Granimarthor 
 

Vi har igen avslutat våren med en fin traditionell ost- och vinkväll hos Gunilla 
Hamro-Drotz samt Granidag i parken. Båda tillställningarna var lika lyckade som 
alltid, då vi i glada vänners lag ställer upp. På Granidagen sålde vi som vanligt våra 
goda marthalimpor, som var pinfärska och vackert förpackade på personligt sätt. 
Limporna hade stor efterfrågan och alla 50 limporna gick åt som smör i solskenet. 
Därtill sålde vi även lotter, som vi brukar, med fina ekologiska vinstkassar som pris. 
Vi tackar för alla de generösa bidragen som vi fick. Vi kunde i år lotta ut  
6 vinstkassar med kvalitativt innehåll. Vi bad stadsdirektören Christoffer Masar 
dra de vinnande lotterna. De lyckliga vinnarna i år var; Ingegerd Tallqvist, 
Ingrid Lindqvist-Stenman, Inger Lindroos, Gunder Gustafsson, Paula Kolster och 
Anders Svartbäck. 
Gratulerar! Kassarna levererades omedelbart till alla vinnarna. Pengarna vi samlat in 
går till välgörande ändamål, som styrelsen besluter om senare. 
Eftersom det utkommit, jubileumsåret till ära, två fina tvåspråkiga publikationer,  
Ägg- och Knytkalas broschyren, passade vi på att dela ut dessa, till alla 
förbipasserande och så fånga deras uppmärksamhet för oss Marthor. Det 
resulterade i att vi återigen blev fler marthor. Varmt tack till alla som bidrog till 
detta! 
Vi avslutade vårens verksamhet med en utfärd till Sarflax. Vädergudarna gynnade 
oss, programmet var intressant såväl på Sarflax som i Degerby kyrka och maten på 
Degerbygille god. 
 

Vår höstverksamhet inleder vi den 5.9 med en naturvandring till Ymmersta, som 
inkluderar KNYTKALAS enligt förbundets önskan.  
 

Nu börjar våren lida mot sitt slut och vi går i väntan på en skön och avkopplande 
sommar. Vi hoppas att sommarvärmen återkommer fort, så att alla som blir 
dimitterade i månadsskiftet får njuta ett varmt och vackert väder, likasom vi andra. 
 

Stickprojektet, att sticka sockor till förstföderskor eller mammor som adopterat sitt 
första barn, fortsätter året ut. Tanken bakom sockor till mammorna är att påminna 
dem om det fina arbete marthorna gör.  
Eftersom sockorna går till välgörande ändamål använder vi en del av pengarna från 
Grani dagen till garnkostnader. Insamling av sockorna sker vid vårt månadsmöte 
9.10. Mot uppvisande av kvitto för garnet får man kostnaden ersatt. 
 

Med önskan om en skön och avkopplande sommar 
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