
Hindsby marthakrets verksamhetsår 2017 
 

Styrelsen under verksamhetsåret 2017 

Ordförande: Heidi Jäntti, Jonna Poutanen och Susanna Björkell 

Kassör: Gunn Rytkölä 

Sekreterare: Gunilla Lindström 

Informatör: Anne Lindholm 

 

Lisbet Lindström (suppleant Hed-Mari Björkell) valdes till  kretsens 

representant i Sibbo Marthaföreningen. 

 

 

Träffar under år 2017 

 

Januari 
25.1.  Årsmöte hos Valborg Eklund. 16 marthor deltog. 

 

Februari 
8.2  Kalendermöte på Byagården. 18 marthor deltog. Värdinnor var Rosveig 

Stellberg och Gunsi Svedberg 

13.2  Hindsby marthakrets representerades av Hed-Mari Björkell, Viola 

Björkell, Lisbet Lindström och Gunn Rytkölä på Sibbo marthaförenings årsmöte i 

Box 

 

Mars 
8.3  Bildkonstkväll på Byagården. Heidi Jäntti koordinerade. Konstnär Carin 

Bengts fungerade som inspiratör. Ungdomarna på grupphemmet i byn bjöds in. 19 

personer deltog och kvällen resulterade i många fina konstverk. Värdar: Hed-Mari 

Björkell och Viola Björkell. 

20.3  Pratmöte på Byagården. 8 marthor deltog. Hed-Mari visade bilder och 

berättade om bildkonstkvällen. En hel massa hann vi diskutera; dessutom 

beundrade vi varandras handarbeten. Värd Gunilla Lindström 

26.3  Fem marthor från kretsen besökte Sibbo kyrka och marthornas kyrkosöndag 

där. Efter gudstjänsten bjöds vi på kaffe och våfflor på församlingshemmet. 

Stefan Djupsjöbacka höll en intressant föreläsning om Franciskusrörelsen. Vi 

fick av kyrkoherde Helen Liljeström löfte om att marthornas kyrkosöndag kommer 

att firas på Marie bebådelsedagen också i fortsättningen. Detta noteras i vår 

kommande verksamhetsplan. 

28.3  Sju marthor från kretsen deltog i Mellersts Nylands marthadistrikts 

vårmöte. Mikael Grönroos berättade om sin pilgrimsvandring till Santiago de 

Compostela. Norra Paipis marthor serverade kaffe. 

 

April 
11.4  Möte med marthaärenden och diskussion om gamla och nya påsktraditioner. 

12 marthor deltog. Värdar: Gunilla Eklöf och Inger Koivurinta. (Detta datum var 

reserverat för en matlagningskväll med ungdomarna från byns grupphem. Tyvärr 

måste det planerade programmet inhiberas.) 

 

Maj 
3.5  Bokkväll på Byagården. Bibliotekarie Nora Blomfelt gav tips på 

sommarläsning.16 marthor deltog. En tyst minut hölls för Tonie Wilenius som gått 

bort. Värdar: Christina Löfman och Susanna Björkell. 

28.5  Vi planerade en bildkonstdag för barn och ungdomar. Tyvärr fanns det 

inte tillräckligt stort intresse så dagen inhiberades. 

29.5  Kretsen arrangerade marthacafé för personer med intresse för byn och 

byns historia. Caféet besöktes av 32 personer. Kretsens gästbok togs i bruk. I 



samband med caféet planterades blommor på Byagårdens gård. Många av kretsens 

marthor deltog i arrangemangen. Värd: Inger Koivurinta. 

 

 

Juni 
7.6  Träff med ledarna på Hindsby grupphem och planering av kommande 

samarbete. 

5–9.6  Matlagningskurs för skolelever på Byagården. 12 barn deltog underledning 

av Lisbeth Lindholm och hjälpledare Isabella Halmevaara. På avslutningsdagen 

firades Finland 100 år med flaggor och liljekonvaljer. Det blev en mycket lyckad 

kurs. 

 

Juli 
20.7  Servering på sommarkonserten med vokalensemblen TriAngel i Sibbo gamla 

kyrka. Hed-Mari Björkell, Heidi Jäntti, Lisbeth Lindström och Rosveig Stellberg 

deltog. 

25.7  Utfärd till Borgbacken med ungdomarna från grupphemmet i Hindsby. 

Susanna Björkell representerade kretsen 

 

Augusti 
16.8  Vandring till Kalkbruket i Sottungsby. 18 personer deltog i vandringen. 

18–19.8  Sommarutfärd till Lövhyddan. 18 personer samlades för gemensam 

samvaro. Tiden gick snabbt då vi diskuterade, åt, spelade boll, simmade, badade 

bastu och höll ett lotteri. Värdar: Anne Lindholm, Ulla Niskanen och Gunilla 

Lindström. 

 

September 
5.9  Planeringsmöte inför höstlunchen hos Lisbet Lindström. Heidi Jäntti 

berättade nyheter om att kommunen och NMT-centralen i Nyland har planer på att 

stänga grupphemmet för minderåriga flyktingar i byn. På mötet bestämde vi att 

skriva ett brev till kommunen och NMT-centralen för att uttrycka vår önskan om 

att låta ungdomarna stanna. Samma brev skickades alltså till immigrationschef 

Jaana Suokonautio på NMT-centralen i Nyland, till Micaela Röman som är 

ordförande för social- och hälsovårdsutskottet vid Sibbo kommun samt till 

social- och hälsovårdschef Leena Kokko 

30.9  Må bra-dag på Byagården tillsammans med HAF. Vi fick bl.a. höra om 

vuxenutbildningen Grundexamen inom natur och miljö på den finskspråkiga 

utbildningsanstalten Keuda på Saaren kartano i Mäntsälä. 28 personer deltog i Må 

bra-dagen. 

 

Oktober 
7.10  Talko inför sopplunchen. 

8.10  Sopplunch. 60-tal personer deltog. Om vi arrangerar lunchen enligt samma 

modell nästa år måste hjärtvandringens start vara flexibel så att var och en 

hinner till Byagården till klockan 12. T.ex. barnfamiljer ska kunna starta 

tidigare. Vi ska inte städa undan innan alla ätit färdigt. 

15.10  Kretsen deltog i Hindsby-dagen på Byagården. Vi informerade om vår 

verksamhet och fyra nya medlemmar anslöt sig. 

16.10  Hindsby marthakrets 110-årsjubileum på Byagården i samband med Sibbo 

Marthaförenings höstträff. Viola Björkell, Lisbet Lindström och Hed-Mari  

Björkell planerade programmet. Tillsammans förberedde kretsens marthor jubileet. 

58 personer deltog. Susanna Björkell mottog Marthaförbundets stora silvermärke. 

5.10  Marthaförbundets höstmöte på Valhalla i Köklax, Esbo. Temat var Vi äter 

tillsammans – Finland 100 år. Under träffen visades mode från olika årtionden av 

landets självständighet upp. Vi åkte med gemensam buss från Sibbo, 4 marthor 

från kretsen deltog. 

 

 



November 
8.11  Temakväll på Byagården kring matkulturdagens tema Baljväxter. Jonna 

Poutanen berättade utförligt och intressant om temat och bjöd på smakprov. 

Värdar: Jonna och Valborg Eklund. 

 

 

 

December 
10.12  Kretsen gjorde och gav 35 julgodispåsar till HAF familjejulfest. 

11.12  Marthornas julfest på Handelsmans café i Box. Gemensam skjuts ordnades 

och 14 marthor njöt av god mat och trevlig samvaro. 

 

Övrigt: 

 
Föreningen har detta år haft 49 medlemmar 

Vår medlem Tonie Wilenius har dött 

 

Susanna Björkell tilldelades Marthaförbundets stora silvermärke 

 

Med blommor, kort eller besök har vi uppmärksammat våra medlemmar till jul och  

födelsedagar  samt försökt uppmuntra och ge stöd vid sjukdom och sorg.                                                                                                                                        


