
 
 
 
Bästa Marthor,    Medemsbrev 7     november 2021  

  

Nu när vi kommit i gång på allvar igen, har vi haft en fartfylld höst. Det kändes som om allt 

plötsligt ”exploderade” då det sociala postpandemiska livet åter kom i gång. Plötsligt var 

kalendern fullspäckad, efter att man knappt kom ihåg att man hade en sådan. 

Det råder ingen tvekan om att hösten nu är över. Kvicksilvret kryper långsamt närmare 

nollstrecket och regnen lyser inte med sin frånvaro och snart är Julen här! 

 

Nu när vi igen har möjlighet att vara tillsammans kommer vi att fira vår JULFEST och 75-

års JUBILEUM den 8 december. Eftersom vi vill trivas tillsammans och njuta av god mat och 

trevligt program, med många överraskningar, lovar vi att hålla talen korta och stämningen i 

topp. Vi hoppas Du kommer med och förgyller vår fest. 

Festplatsen är Kyrkans församlingssal och festen börjar klockan 18. 

Sista dag för anmälning och betalning är 1.12. 

 

Eftersom vi även vill göra väldigt många glada inför julen är tanken att vi skall tillreda 

hemgjorda matgåvor, som blir en glad överraskningsgåva till hemvårdens kunder i Grankulla. 

Med gåvan kommer en hälsning från Grankulla marthorna. 

 

- Matgåvan skall vara anpassad för ett litet hushåll 1-2 personer 

- Gärna laktosfri 
- Den hemgjorda matgåvan, skall ha varudeklaration på svenska och gärna även finska 

och vara vackert förpackad i cellofan så man kan se gåvan. 
- Mindre kakor, småbröd och andra hållbara bakverk passar bra, 

likaså sylter, marmelader m. m sådant som inte far illa i rumstemperatur 

- INTE mat som skall förvaras i kylskåp 

- Även en vacker förpackning gläder mottagaren 

- Gåvorna lämnas in till VILLA BREDA 13-14.12. Där det finns en låda för gåvorna i 

biblioteket, som är från huvudingången till vänster. 

Villa Bredas öppethållningstider är 8-16. 

Vi överlåter gåvorna till stadens hemvård, som levererar gåvorna inför julen. 

Församlingen och diakonin tar hand om eventuella överblivna gåvor. 

 

Vi ser fram emot att träffa er alla och önskar er en God och Glad Jul! 
 
Styrelsen 
 


