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En vinterhälsning till er alla  
 
Det tog en tid innan vintern ville infinna sig, men lagom till jul fick vi 
snö och en vit jul. Nu har vi fått njuta av en fin vinter fram till halkan. 
 
Vi firade en lite annorlunda julfest, eftersom vi ville locka såväl gamla, 
som även nya medlemmar, med i vår krets. Detta lyckades vi med och 
det medförde att medlemsantalet faktiskt ökade, så att vi var några 
fler än i början av året 2018. Det är glädjande för framtiden om vi kan 
bibehålla medlemsantalet och kanske även öka med några stycken. Så  
vi skall försöka få både bekanta och nya människor med i vår 
verksamhet gärna även unga. Har du någon vän som ännu inte är med 
i vårt glada lag, så locka med henne eller honom. Även manliga 
medlemmar är välkomna, enligt förbundets stadgar. 
Målsättningen för vår verksamhet är klar och tydlig; att nå ut till flera 
medlemmar och få med så många som möjligt i ett arbete för en 
bättre värld en dag i taget. Vi jobbar med frågor som står marthornas 
vardag nära: mat, miljö, ekonomi, relationer, må bra och göra själv. 
Vi ordnar därtill kulturella och sociala aktiviteter, lite roligt i motvikt 
till all sakkunskap. Just nu har vi reserverat biljetter till den verkligen 
roliga pjäsen ”Ens lite lugn i huset” på Lilla Teatern den 4.4.  
Som målsättning har vi även, att vår förening skall kunna bli en 
mötesplats, en plats där både unga och gamla, nya och äldre 
medlemmar kan mötas och trivas. Vi får inte förlora det viktiga som vi 
har som marthor, att förmedla information och kunskap vidare även 
till kommande generationer, så som Marthorna har gjort i alla tider. 
Det är därför vi träffas kontinuerligt med nya och informativa 
program. I år är vårt tema ekologi. 
Nu när vårsolen redan ler varmt, börjar vi se fram emot våren och 
sommaren och vår traditionella sommarutfärd. I år blir det en 
heldagsutfärd till Sarflax gård den 21.5. Anmälningsdatum och mera 
information om denna intressanta utfärd, liksom om övrigt program, 
hittar du på vår hemsida. 
 

Dagarna blir längre och mörkret viker undan. Njut av den ljusnande 
våren! 
 
Marianne och styrelsen 


