
 
Verksamhetsplan 2017  
Hindsby Marthakrets hör till Sibbo Marthaförening, Mellersta Nylands Marthadistrikt och FSM. 
Finlands svenska Marthaförbund arbetar för att alla hem och familjer har tillräcklig kunskap och 
övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar utvecklig, såväl ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt. I sin strategi 2017-19 skriver FSM Vi främjar vardagskurage och är med om att skapa en 
bättre värld för alla. Det gör vi genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, glädjen i vardagen och 
de små stegen för en bättre värld. En vardag i taget.  
Vårt övergripande mål 2017 "Vardagen är vår". 
Hindsby marthakrets planerar genomföra praktisk marthaverksamhet med beaktande av FSM:s 
mål. Vi anpassar aktivitetsnivån till våra resurser. Aktivitetsnivån ska vara bekväm för alla. 

 
1. Marthaträffar 

Vi träffas var tredje vecka vår och höst. Antalet träffar anpassas till antalet villiga värdar. Vi 
håller träffarna på Byagården om inte värdarna hellre vill hålla träffen hemma. Vi utser värdar 
för varje träff bland alla aktiva marthor. Om teman på träffarna besluter värdarna om träffen 
inte är ett "större" gemensamt arrangemang. 
Tema: En kväll kring böcker, en kväll med helig dans (meditation), en kring Matkulturdagens 
tema baljväxter. 
 

2. Marthaorganisationen 
Vi informerar om / deltar i Sibbo Marthaförenings årsmöte 13.2 i Box och  Mellersta Nylands 
Marthadistrikts vårmöte 28.3 på Videgård och Finlans svenska Marthaförbunds möten.  
Vi står värd för Sibbo Marthaförenings höstträff som samtidigt blir vårt 110-jubileum. 
 

3. Kurser 
Vi arrangerar matlagningsläger för barn 7-14 år på Byagården. Kursen kostar 25 euro.  
 

4. Sopplunch 
Vi ordnar en sopplunch på hösten i stället för den traditionella höstlunchen, ett lite enklare 
koncept men avgift 5-10 €. Kan gärna ordnas i samband med hjärtvandringen om en sådan 
ordnas. 
 

5. Vi äter tillsammans 26.8 i samarbete med Sibbo Kommun och Sibbo Marthaförening. 
 

6. Utfärder 
Vi ordnar en kort utfärd.  
Lövhyddaneftermiddag eller -kväll.  
 

7. Vi deltar i arrangemanget av Må bradag om HAF ordnar ett sådant. 
 

8. Social verksamhet 
Marthacafé ordnas i maj en vardagseftermiddag 
Pojkarna på Medivet. Vi ordnar verksamhet för pojkarna om de så önskar. Initiativet har givits 
åt dem. 
Gottpåsar åt barnen till Hindsby Allmogeförenings julfest. 35 påsar. 
 

9. Uppvaktningar. Alla marthor som tycker att en medlem ska uppmärksammas med en liten 
blomsterhälsning eller ett kort kontaktar den uppvaktningsansvariga före uppvaktningen. 

  



 
 

10. Information. Hemsida med länk till  Fbsida och föreningsspalten i Östnyland. På hemsidan bara 
statisk information medan den dynamiska sätts på Facebook. Ingen händelsekalender mera på 
hemsidan men uppdatering på hänt 2017. 
 

11. Medelanskaffning: Serveringar mottas i mån av möjlighet och beslutes om från fall till fall.. 
 

12. Julfest     HMB/24.1/2017 


