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MEDLEMSBREV 1 / 2022 och kallelse till stadgeenligt årsmöte  
 
 

     Grankulla den 31 januari 2022 
 

Kära Marthor! 
 

Vi önskar er ett bättre nytt år 2022. 
Vi lever fortfarande i rätt exceptionella förhållanden och en viss försiktighet är alltjämt 
nödvändig. Vi kämpar mot en ihärdig och listig motståndare, men med god vilja och 
uthållighet kommer vi nog att övervinna den. Inget varar för evigt.  
   Vi hoppas att den goda viljan, gemenskapen och hjälpsamheten som vi upplevde under 
året som gått, fortsätter och sprider sig, medan vi ännu fortsätter kampen mot den 
gemensamma fienden. 
   Efter att pandemin ebbat ut finns det massor av underbara saker som bara väntar på att 
få beröra och berika vårt liv igen. Därför ser vi framemot våra månadsträffar med program 
och glada återseenden och, förstås, vår redan inplanerade resa till Åland med lockande 
program den 23–25 maj. 
   Tyvärr blev vi tvungna att ställa in vårt januarimöte, men övriga program som vi hoppas 
kunna förverkliga är;  
23.2 kl. 18.00 håller vi vårt stadgeenliga årsmöte på villa Junghans.  
Om det inte är möjligt att träffas ännu i slutet av februari, blir vi tvingade att ordna mötet 
som ett Zoom möte. Detta återkommer vi till om det blir nödvändigt.  
OBS! Detta brev gäller som möteskallelse.  
På mötet behandlar vi ordinarie årsmötesärenden samt våra nya stadgar. De behöver 
förnyas eftersom distriktsnivån har eliminerats.  
Efter årsmötet kommer Sheila Liljeberg-Elgert att berätta om  
”Martha kvinnan i tiden - traditioner som Marhorna skapat”  
9.3 har vi glädjen att bjuda in Elli Flén som humoristiskt behandlar ämnet om 
kommunikationens svårigheter, med rubriken  
”Kvinnokraft och kommunikation”        
13.4 kommer Cecilia Nyman och berättar om hur vi kan Plastbanta. 
5.5 hoppas vi att VIKINGARNAS konsert går av stapeln som planerat. 
11.5 firar vi en gemytlig Ost och Vin kväll hemma hos Gunilla Hamro-Drotz enligt gammal 
tradition. 
Vi ser nu med stor förhoppning på att under våren åter fritt kunna träffas och då även 
kunna värva nya medlemmar. Därför hoppas vi att ni, kära medlemmar, BJUDER IN alla 
som eventuellt är intresserade av våra kommande program i mars och april! Vänner, barn 
och barnbarn. Vi välkomnar alla intresserade att delta i dessa månadsmöten. 
 
 

Det gäller att hålla ut ett litet tag till, glaset är redan halvfullt. Snart ses vi igen!  
 

Med soliga vinterhälsningar,  
 

Styrelsen  



 
 


