
Grankulla Marthaförening 

 

Bästa Martha!      1 / 10.03.2022  
 

Vill åter tacka för visat förtroendet då ni igen valt mej till er ordförande. 

Ett uppdrag jag uppskattar högt och trivs med. Uppdraget har varit både 

lätt och roligt då jag haft lyckan att få arbeta tillsammans med den fina 

styrelsen.  

 En sanning vi alla haft orsak att upprepa under de senaste två åren har 

varit att i krisens stund visar sig människan från sin bästa sida. Vi har 

hjälpt och stöttat varandra. Pandemin satte det som vi kallat för ett 

normalt liv på paus, men nu är pausen, hoppeligen, över och vi har ett 

bra startskott för ett nytt mera socialt och givande liv. Detta betyder att 

vi nu får träffas och uppleva det vi länge längtat efter. Att verkligen 

mötas. Längtan till att se ansiktsuttrycken och kroppsspråket, det som är 

det bästa i livet, att samtala med någon där hens tankemönster 

stimulerar egna tankar att hoppa till en ny nivå. Vi fyller varandras 

meningar och utmanar varandras logik och åsikter. Vi lyssnar och stöttar 

varandra. 

 Nu ser vi framemot en vår med mycket roligt i programmet. 

Det som gläder oss mest är att vi nu äntligen får förverkliga vår resa till 

Åland 23-25 maj. Vi hoppas att alla ni som redan för två år sedan 

anmälde ert intresse, fortsättningsvis vill hänga med på resan. Därtill 

hoppas vi att det även finns nya intresserade deltagare. Ännu finns det 

några lediga platser. Anmälan till resan sker via vår webbsida under 

fliken kalender. Priset på resan är 420 € per person i dubbelrum och + 

110 € för enkelrum. För dem som gjorde en förskottsinbetalning för 2 år 

sedan är tilläggsinbetalningen 380 €. 

Med betalningen senast 7.4.2022 bekräftar du din plats på resan. 

 

Nu går vi mot ljusare tider och det blir ljusare dag för dag. 

En varm vårhälsning från er ordförande  

Marianne 



 


